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EXCMA. DIPUTACIÓ DE GIRONA
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN NÚM.: 1020

Número:1020 
Caràcter: Ordinària
Data: 16 de juny de 2020
Hora d’inici: 10.05 h
Lloc: saló de plens de la Diputació de Girona
Expedient: 2020/6225

Hi assisteixen

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

Hi assisteixen, convidats per la Presidència

Sra. Roser Estañol i Torrent Diputada
Sr. Eduard Llorà i Cullet Diputat
Sr. Jordi Masquef i Creus Diputat
Sr. Josep Sala i Leal Diputat
Sr. Jordi Xargay i Congost Diputat
Sr. Joaquim Ayats i Bartina Diputat
Sr. Josep Maria Bagot i Belfort Diputat
Sra. Anna Barnadas i López Diputada
Sr. Joan Fàbrega i Solé Diputat
Sr. Josep Piferrer i Puig Diputat
Sra. Joana Vilà i Brugué Cap de Gabinet de Presidència

Ordre del dia
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1. Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 2 de
juny 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

3. Donar compte del decret de Presidència número 2020/1533 (exp. 2020/13)
4. Donar compte del decret de Presidència número 2020/1521 (exp. 2020/2321)

Assumptes procedents dels presidents de les comissions informatives

5. JG1020/000061/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. Esp.
Educ.; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa per al finançament de
la programació del Festival MOT Girona (exp. 2020/35)

6. JG1020/000063/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. Esp.
Educ.; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa per al finançament de
la programació del Festival Sismògraf (exp. 2020/30)

7. JG1020/000064/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. Esp.
Educ.; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa a l'Agrupació Coral de
les Comarques de Girona 2020 (exp. 2020/209)

8. JG1020/000065/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. Esp.
Educ.; Cooperació Cultural (017): Convocatòria de subvencions a les llars
d'infants municipals, curs 2018/2019 (exp. 2020/3345)

9. JG1020/000070/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. Esp.
Educ.; Cooperació Cultural (017): Resolució d'una convocatòria, en concurrència
competitiva, de subvencions per al programa educatiu "Identitat, arrels i
tradicions", de la Diputació de Girona, curs 2020-2021 (exp. 2019/7969)

10. JG1020/000067/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. Esp.
Educ.; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una convocatòria de subvencions
per al finançament de la preparació de continguts pedagògics virtuals, en el
marc dels Programes Pedagògics del Servei de Cooperació Cultural: programes
de patrimoni cultural i educació (exp. 2020/5863)

11. JG1020/000072/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. Esp.
Educ.; Monuments (018): Aprovació ajut extraordinari a la Fundació privada
"Circus Arts Foundation" per a la creació d'un Museu del Circ a la vila de Besalú
(exp. 2020/3042)

12. JG1020/000020/2020-PPCIHAPECL; Proposta president CIHAPECL; Patrimoni i
expropiacions (009): Aprovar contractació d'arrendament de locals per a oficines
a l'Avinguda Jaume I, 37, de Girona (exp. 5579/2020)

Assumptes procedents dels delegats de les diferents àrees

13. JG1020/000021/2020-PDDHAMSG; Prop. dip. del. Habit., Assist. Mun., Serv.
Gral.; Habitatge (028): Concessió de subvencions a ajuntaments i consells
comarcals per a la gestió de les polítiques socials d'habitatge en l'àmbit
comarcal, any 2020 (exp. 2019/8055)

14. JG1020/000023/2020-PDDHAMSG; Prop. dip. del. Habit., Assist. Mun., Serv.
Gral.; Secretaria General (005): Informar sobre la constitució de l'Agrupació dels
Ajuntaments de Darnius i de Torroella de Fluvià, per al sosteniment en comú del
lloc de Secretaria-Intervenció (exp. 2020/5615)



3
Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat

15. JG1020/000007/2020-PDDMA; Proposta dip. del. Medi Ambient; Medi Ambient
(014): Aprovar conveni i concedir subvenció per al funcionament del Museu
Etnològic del Montseny - La Gabella (exp. 2020/1333)

16. JG1020/000014/2020-PDDMA; Proposta dip. del. Medi Ambient; Medi Ambient
(014): Resolució de la Campanya Del Pla a l'acció 2020-21. Línies 1, 4 i 6 (exp.
2019/8115)

17. JG1020/000015/2020-PDDMA; Proposta dip. del. Medi Ambient; Medi Ambient
(014): Aprovar un canvi d'imputació pressupostària. Del Pla a l'acció 2018-19 L1,
l'Armentera (exp. 2018/4572)

18. JG1020/000016/2020-PDDMA; Proposta dip. del. Medi Ambient; Medi Ambient
(014): Resolució campanya subvencions per a actuacions, per part
d'organitzacions no lucratives, de conservació del patrimoni i per a custòdia del
territori, anualitats 2020-2021 (exp. 2019/8078)

19. JG1020/000018/2020-PDDMA; Proposta dip. del. Medi Ambient; Medi Ambient
(014): Aprovar els criteris de selecció  de consells comarcals per a l'establiment
de les oficines locals de transició energètica amb la participació de la Diputació
de Girona (exp. 2020/5614)

20. JG1020/000016/2020-PDDPDEL; Prop. dip. del. Prom. i Desenv. Econ. Local;
Promoció i desenvolupament Econòmic Local (015): Conveni de col·laboració
entre el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de
Girona per impulsar l'esperit emprenedor de l'alumnat de cicles formatius de
formació professional comarques de Girona (exp. 2020/5806)

21. JG1020/000017/2020-PDDPDEL; Prop. dip. del. Prom. i Desenv. Econ. Local;
Promoció i desenvolupament Econòmic Local (015): Conveni de col·laboració
entre la Diputació de Lleida i la Diputació de Girona per al treball conjunt en
l'àmbit de la promoció i el desenvolupament econòmic i local Expedient (exp.
2020/5916)

22. JG1020/000037/2020-PDDSEL; Prop. dip. del. Suport a Entitats Locals;
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Redistribuir i concedir als ens
locals relacionats les subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural,
per l'any 2020 (exp. 2020/357)

23. JG1020/000010/2020-PDDXV; Proposta dip. del. Xarxa Viària; Xarxa Viària
(013): Proposta d'aprovació del text del conveni entre la Diputació de Girona i
l'Ajuntament de la Vall d'en Bas per a l'execució d'obres de tractament
superficial asfàltic a un tram de la carretera de la Parcel·lària (exp. 2019/1708)

Assumptes procedents de les comissions informatives o competències delegades del
Ple

24. JG1020/000055/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ..
Coop. Loc; Organització Recursos Humans Corporatiu (012): Autoritzar l'exercici
d'una activitat privada compatible a 7543 (exp. 2020/5274)

25. Proposicions urgents

26. Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió
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1. Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 2
de juny de 2020

S'aprova per unanimitat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 2 de juny 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

3. Donar compte del decret de Presidència número 2020/1533 (exp. 2020/13)

Es dona compte del decret de Presidència número 2020/1533, referent a l’aprovació
de l’aixecament de la suspensió del termini d’exposició al públic de les bases
reguladores de subvencions de la Diputació de Girona per al finançament de l’acció de
promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines i ampliació
del termini de presentació de sol·licituds, el qual es transcriu literalment a continuació

“Antecedents

Vist que en el BOP número 41, de 20 de febrer de 2020 es va publicar l’aprovació
inicial de les bases reguladores de subvencions de la Diputació de Girona per al
finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les
comarques gironines.

Vist que el Reial Decret 463/2020, de 14 de març (BOE de 14 de març de 2020), pel
qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària
ocasionada pel COVID-19, va comportar, d'acord amb l'establert a la seva disposició
Addicional 3, la suspensió dels terminis per a la tramitació dels procediments de les
entitats del sector públic.

Atès que quan el dia 16 de març va entrar en vigor la suspensió de procediments
encara no havia finalitzat el termini d’informació pública fixat de 20 dies de les bases
reguladores de subvencions de la Diputació de Girona per al finançament de l’acció de
promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines, però a partir
d'aquell moment es va considerar que aquest termini quedava suspès i que es
reprendria quan s'aixequés la suspensió de procediments declarada amb l'estat
d'alarma.

Tenint en compte que les successives pròrrogues del Reial Decret 463/2020 han
impedit la finalització del termini d’exposició pública i que l’aprovació definitiva de les
bases no es pugui dur a terme.

Vist que en el BOP número 78, de 22 d’abril de 2020 es va publicar la convocatòria
anticipada de subvencions per al finançament de l’acció de promoció i foment de
l’activitat física i l’esport a les comarques gironines. Anualitat 2020.

Vist que a la convocatòria es van fixar els següents terminis per a la presentació de
sol·licituds:

Programa Període de presentació de sol·licituds
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A1
Suport als programes municipals De l’endemà de la publicació de l’extracte

de la convocatòria al BOPG al 5 de juny
de 2020.

A2
Suport a l’organització d’esdeveniments
esportius singulars

De l’endemà de la publicació de l’extracte
de la convocatòria al BOPG al 5 de juny
de 2020

A3
Suport a les actuacions de
condicionament i millora d’equipaments
esportius municipals

De l’endemà de la publicació de l’extracte
de la convocatòria al BOPG al 5 de juny
de 2020

A4
Suport a la renovació del paviment
esportiu dels equipaments esportius

De l’endemà de la publicació de l’extracte
de la convocatòria al BOPG al 5 de juny
de 2020

A5
Suport als programes municipals d’ajuts
als esportistes que participen en
competicions individuals

De l’endemà de la publicació de l’extracte
de la convocatòria al BOPG al 31 de
juliol de 2020.

B1 Suport a l’activitat esportiva de base
De l’endemà de la publicació de l’extracte
de la convocatòria al BOPG al 5 de juny
de 2020.

B2 Suport a l’esport d’alta competició
De l’endemà de la publicació de l’extracte
de la convocatòria al BOPG al 5 de juny
de 2020.

B3
Suport a l’organització d’esdeveniments
esportius singulars

De l’endemà de la publicació de l’extracte
de la convocatòria al BOPG al 31 de
juliol de 2020.

B4
Suport a la participació en
esdeveniments esportius federats
puntuals de nivell estatal o superior que
es portin a terme fora de Catalunya

De l’endemà de la publicació de l’extracte
de la convocatòria al BOPG al 31 de
juliol de 2020.

B5
Suport als actes de reconeixement
d’antiguitat de les entitats esportives.

De l’endemà de la publicació de l’extracte
de la convocatòria al BOPG al 31 de
juliol de 2020.

C Suport als consells esportius
De l’endemà de la publicació de l’extracte
de la convocatòria al BOPG al 5 de juny
de 2020.

D Programa «Neda a l’escola»
De l’endemà de la publicació de l’extracte
de la convocatòria al BOPG al 5 de juny
de 2020

E Suport als Ambaixadors de l’esport
Gironí

De l’endemà de la publicació de l’extracte
de la convocatòria al BOPG al 31 de
juliol de 2020.

Vista aquesta afectació, es justifica que s'acordi l'aixecament de la suspensió del
termini d’informació publica de les bases reguladores de les subvencions de la
Diputació de Girona per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat
física i l’esport a les comarques gironines i continuar amb la tramitació del
procediment, d'acord amb el previst al Disposició Addicional 4a del Reial Decret
463/2020, modificat pel Reial Decret 465/2020, de 17 de març.
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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, i altra normativa d'aplicació,

RESOLC

PRIMER. Avocar la competència per ampliar el termini per presentar sol·licituds de la
Junta de Govern al president via resolució, d’acord amb el que disposa l’article 10 de
la Llei 40/2015 de Règim Jurídic del Sector Públic.

SEGON. Aprovar l'aixecament de la suspensió del termini d’informació publica de les
bases reguladores de les subvencions de la Diputació de Girona per al finançament
de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines.

TERCER. Ampliar el termini per a la presentació de sol·licituds en el sentit següent:

Programa Període de presentació de
sol·licituds

A1
Suport als programes municipals De l’endemà de la publicació de

l’extracte de la convocatòria al BOPG
al 19 de juny de 2020.

A2
Suport a l’organització d’esdeveniments
esportius singulars

De l’endemà de la publicació de
l’extracte de la convocatòria al BOPG
al 19 de juny de 2020.

A3
Suport a les actuacions de condicionament
i millora d’equipaments esportius
municipals

De l’endemà de la publicació de
l’extracte de la convocatòria al BOPG
al 19 de juny de 2020.

A4
Suport a la renovació del paviment
esportiu dels equipaments esportius

De l’endemà de la publicació de
l’extracte de la convocatòria al BOPG
al 19 de juny de 2020.

A5
Suport als programes municipals d’ajuts
als esportistes que participen en
competicions individuals

De l’endemà de la publicació de
l’extracte de la convocatòria al BOPG
al 31 de juliol de 2020.

B1 Suport a l’activitat esportiva de base
De l’endemà de la publicació de
l’extracte de la convocatòria al BOPG
al 19 de juny de 2020.

B2 Suport a l’esport d’alta competició
De l’endemà de la publicació de
l’extracte de la convocatòria al BOPG
al 19 de juny de 2020.

B3
Suport a l’organització d’esdeveniments
esportius singulars

De l’endemà de la publicació de
l’extracte de la convocatòria al BOPG
al 31 de juliol de 2020.

B4
Suport a la participació en esdeveniments
esportius federats puntuals de nivell
estatal o superior que es portin a terme
fora de Catalunya

De l’endemà de la publicació de
l’extracte de la convocatòria al BOPG
al 31 de juliol de 2020

B5
Suport als actes de reconeixement
d’antiguitat de les entitats esportives.

De l’endemà de la publicació de
l’extracte de la convocatòria al BOPG
al 31 de juliol de 2020
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C Suport als consells esportius
De l’endemà de la publicació de
l’extracte de la convocatòria al BOPG
al 19 de juny de 2020.

D Programa «Neda a l’escola»
De l’endemà de la publicació de
l’extracte de la convocatòria al BOPG
al 19 de juny de 2020

E Suport als Ambaixadors de l’esport Gironí
De l’endemà de la publicació de
l’extracte de la convocatòria al BOPG
al 31 de juliol de 2020.

QUART. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i
donar-ne compte a la Junta de Govern de la Diputació en la següent sessió que
celebri.

4. Donar compte del decret de Presidència número 2020/1521 (exp.
2020/2321)

Es dona compte del decret de Presidència número 2020/1521, referent a l’aprovació
de l'aixecament de la suspensió del termini de 20 dies d’exposició publica de les
bases reguladores de les subvencions que concedeix la Diputació de Girona als
ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals i consells esportius, de la
demarcació de Girona, per cobrir part dels costs de redacció de projectes d'algunes
convocatòries finançades per la Unió Europea, el qual es transcriu literalment a
continuació:

“Vist que el Ple de la Diputació de Girona, del dia 24 de març de 2020, va aprovar les
bases reguladores de les subvencions que concedeix la Diputació de Girona als
ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals i consells esportius, de la
demarcació de Girona, per cobrir part dels costs de redacció de projectes d'algunes
convocatòries finançades per la Unió Europea.

Atès que el Reial Decret 463/2020, de 14 de març (BOE de 14 de març de 2020), pel
qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària
ocasionada pel COVID-19, va comportar, d'acord amb l'establert a la seva disposició
Addicional 3a, la suspensió dels terminis per a la tramitació dels procediments de les
entitats del sector públic.

Tenint en compte que aquest Reial Decret 463/2020 ha estat prorrogat
successivament i es preveu que encara es pugui prorrogar més vegades, la qual cosa
comporta que l’aprovació definitiva de les bases no es pugui dur a terme, tot i haver
estat aprovades i publicades en el BOP núm. 65, del dia 1 d’abril de 2020, ja que el
còmput de terminis per al període de 20 dies d’informació pública de les bases resta
suspès.

Vist que la convocatòria per a l’any 2020 corresponent a aquestes bases de subvenció
no es pot tramitar per no disposar de l’aprovació definitiva de les bases i tenint en
compte que el termini previst per a que les entitats beneficiàries puguin presentar
sol·licituds s’acabarà el 30 de setembre d’aquest any es posa de manifest que la
suspensió de terminis perjudica l’interès dels ajuntaments, consells comarcals i altres
ens locals i consells esportius que aquest any 2020 tinguessin la voluntat de presentar
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una sol·licitud d’ajut per a la redacció de la tipologia de projectes amb finançament
europeu prevista en les esmentades bases.

Vista aquesta afectació, es justifica que s'acordi l'aixecament de la suspensió del
termini de 20 dies d’exposició publica de les bases reguladores de les subvencions
que concedeix la Diputació de Girona als ajuntaments, consells comarcals i altres ens
locals i consells esportius, de la demarcació de Girona, per cobrir part dels costs de
redacció de projectes d'algunes convocatòries finançades per la Unió Europea i
continuar amb la tramitació del procediment per poder aprovar la convocatòria de l’any
2020, d'acord amb el previst al Disposició Addicional  4a del Reial Decret 463/2020,
modificat pel Reial Decret 465/2020, de 17 de març.

Vist que el 14 de maig de 2020, el president va adoptar una Resolució d’aixecament
de terminis d’aquestes bases, la qual fou publica en el Butlletí Oficial de la Província
de Girona, el dia 21 de maig de 2020.

Tenint en compte que per un problema informàtic, l’esmentada Resolució del passat
dia 14 de maig no ha estat incorporada en la relació de decrets i no consta com a
aprovada, és convenient fer una nova tramitació d’aquesta Resolució

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, i altra normativa d'aplicació),

RESOLC:

PRIMER. Aprovar l'aixecament de la suspensió del termini de 20 dies d’exposició
publica de les bases reguladores de les subvencions que concedeix la Diputació de
Girona als ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals i consells esportius, de
la demarcació de Girona, per cobrir part dels costs de redacció de projectes d'algunes
convocatòries finançades per la Unió Europea i continuar amb la tramitació de la
convocatòria de l’any 2020.

SEGON. Donar-ne compte a la Junta de Govern de la Diputació en la següent sessió
que celebri”.

Assumptes procedents dels presidents de les comissions informatives

5. JG1020/000061/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn.
Esp. Educ.; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa per al
finançament de la programació del Festival MOT Girona (exp. 2020/35)

L’Ajuntament de Girona, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament de
la programació del  Festival de Literatura Girona- Olot MOT, l’any 2020, i s’ha instruït
l'expedient corresponent (2020/35).

El Festival de literatura Girona-Olot, MOT, tenia previst  aquest any la celebració de la
7a edició. El MOT és un festival de literatura que se celebra a Girona i Olot durant
dues setmanes consecutives. En l’edició del 2020, estava previst del 4 al 6 d’abril la
Biblioteca Carles Rahola de Girona acollir les converses entre autors que



9
Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat

constitueixen el cos central del MOT, mentre que la setmana anterior Olot hauria
iniciat el festival a la sala El Torín.

A causa de la crisi sanitària provocada pel COVID-19 el Festival de literatura
Girona-Olot MOT s’ha hagut de cancel·lar. Així però, en el moment de la cancel·lació
del festival ja s’havien generat unes despeses de programació prèvies a la celebració
de l’activitat. L’Ajuntament de Girona sol·licita l’import total de la  subvenció
nominativa, de 20.000,00€ per fer front a les despeses contretes.

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 al patrimoni literari, l’objectiu
de la qual és augmentar la sensibilitat entorn el patrimoni literari i fomentar el
coneixement dels autors de les comarques de Girona o que han deixat obra
relacionada amb el territori.

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

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

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

PRIMER. Concedir la subvenció a l’Ajuntament de Girona, per al finançament de la
programació del  Festival de Literatura Girona- Olot MOT , 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

2020/35 Ajuntament de
Girona

P1708500B Preparació del
MOT- Festival
de Literatura
Girona-Olot

Des de l’1 de
gener fins al
30 d’abril 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

55.000,00€ 55.000,00 € 20.000,00 € 36,36 % 55.000,00 €

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de  VINT MIL EUROS,
(20.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/46211 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 30
d’abril de 2020.

QUART. Compatibilitat.
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic
o privat, 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 Girona , accepta la subvenció, així com les
condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació estipulades en
aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest acord,
no manifesta el contrari.

SISÈ. Quantia, finançament i pagament.
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 20.000,00 € que representa
un percentatge de finançament del 36,36 %, 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 Girona ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de
55.000,00€ corresponents a l’import de les despeses de que consten en el pressupost
de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al Registre General
de la Diputació de la documentació següent:

a) El compte justificatiu normalitzat (www.ddgi.cat).
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat;
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la
factura;
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb
identificació de l’import i la seva procedència;
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de
les activitats.
f) Justificant de l’acord de col·laboració de la Fundació amb Apropa Cultura, pel
foment de la inclusió social i cultural.

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.
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És inadmissible cap canvi de destinació.

La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 15 de juliol 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 Girona, presenti la documentació justificativa es
procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en
aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes
que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la
indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació,
amb les conseqüències que es determinen al punt següent.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.
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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,
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
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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 Girona.

6. JG1020/000063/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn.
Esp. Educ.; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa per al
finançament de la programació del Festival Sismògraf (exp. 2020/30)

L’Ajuntament d’Olot, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament de la
programació del  Festival Sismògraf, l’any 2020, i s’ha instruït l'expedient corresponent
(2020/30).

El Festival Sismògraf (festival que detecta el moviment), treballa per mostrar el que
està passant al voltant del moviment, acompanyant als creadors més emergents i
també recolzant als consolidats, al mateix temps que convida projectes internacionals
perquè ens mostrin el pols de la dansa d’arreu. Sismògraf, pretén esdevenir un
context, us espai on crear cultura de procés per a la dansa, un espai-temps compartit,
de convivència entre els creadors, gestors i públics que permeti una transformació de
la realitat i una veritable generació d’experiència al voltant de la dansa.

El principal objectiu que es planteja el Festival a l’hora de construir aquest projecte és
el d’esdevenir un contenidor de bones pràctiques a l’entorn de la dansa
contemporània, des de la presentació d’espectacles fins a la generació de qualsevol
altre tipus de projectes, des d’activitats vinculades a la producció, tan nacional com
internacional, fins a experiències en l’àmbit de l’educació o en l’acompanyament dels
creadors i dels projectes artístics.

Des del 2015 el Sismògraf ha esdevingut estratègic per la dansa a Catalunya i
s’organitza conjuntament amb la Generalitat de Catalunya.

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

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

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

PRIMER. Concedir la subvenció a l’Ajuntament d’Olot per al finançament de la
programació del Festival Sismògras, 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

2020/30 Ajuntament d’Olot P1712100E Programació
del   Festival
S i s m ò g r a f .
Caixets i
producc ions
de les
companyies

Des de l’1 de
gener fins al
16 de
novembre de
2020

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

Cost de les
despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a
justificar

240.900,00€ 121.400,00€ 30.000,00 € 24,71 % 121.400,00€

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de  TRENTA MIL EUROS,
(30.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/46207 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 “Caixets i produccions de les
companyies”, 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 16 de
novembre de 2020.

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

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

SISÈ. Quantia, finançament i pagament.
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Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 30.000,00 € que representa
un percentatge de finançament del 24,71 %, quan s’hagi presentat el compte
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.

SETÈ. Règim de justificació.
L’Ajuntament d’Olot ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de
121.400,00€ corresponents a l’import de les despeses de “caixets i produccions de
les companyies”, que consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció,
mitjançant la presentació telemàtica al Registre General de la Diputació de la
documentació següent:

a) El compte justificatiu normalitzat (www.ddgi.cat).
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat;
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la
factura;
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb
identificació de l’import i la seva procedència;
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de
les activitats.
f) Justificant de l’acord de col·laboració de la Fundació amb Apropa Cultura, pel
foment de la inclusió social i cultural.

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

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

És inadmissible cap canvi de destinació.

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

Tan bon punt  l’Ajuntament d’Olot, 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
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supòsits previstos a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i a l’article 34 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona.

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

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

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

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

DESÈ. Obligacions del beneficiari.
L’Ajuntament d’Olot, té les obligacions següents:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SETZÈ. Amb vista a la situació d’excepcionalitat provocada pel COVID-19 que pot
afectar el funcionament, organització i realització de les activitats i projectes objecte
d’aquesta resolució es preveu que per Decret del president de la Diputació de Girona
es puguin modificar el percentatge de finançament sobre el pressupost global de
l’activitat, els terminis d’execució i justificació, així com acceptar despeses de
preparació de l’activitat, tot i que finalment no s’hagi pogut dur a terme, sempre i quan
estigui degudament motivat.

DISSETÈ. Notificar aquest acord a l’Ajuntament d’Olot.

7. JG1020/000064/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn.
Esp. Educ.; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa a l'Agrupació
Coral de les Comarques de Girona 2020 (exp. 2020/209)

L’Agrupació Coral de les comarques de Girona, ha sol·licitat una subvenció
nominativa per al finançament de la programació de l’activitat ordinària i funcionament
de l’Agrupació Coral de les comarques de Girona 2020, i s’ha instruït l'expedient
corresponent (2020/209).

L’Agrupació Coral de les comarques gironines, és l’encarregada de preparar,
coordinar i gestionar el programa d’activitats pròpies i col·lectives de prop d’un
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centenar de cors de la demarcació de Girona, com ara, temporada de concerts,
mostres especialitzades, intercanvis, formació amb seminaris de tècnica vocal...i
altres.

L’interès de l’activitat i funcionament forma part de la missió i/o objectiu fonamental
que des de la seva creació té l’Agrupació Coral, aportant serveis musicals i
d’assessorament organitzatiu, impulsar a l’entorn del cant coral una activitat social que
engloba 3.500 cantaires i que té un impacte directa de prop de 10.000 persones.

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 les activitats de promoció de la música.

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

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

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

PRIMER. Concedir la subvenció a l’Agrupació Coral de les Comarques de Girona, per
al finançament de la programació de l’activitat ordinària i funcionament de l’agrupació
Coral de les Comarques de Girona, que tindrà lloc a les comarques gironines, 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

2020/209 Agrupació Coral de
les comarques de
Girona

G17773995 Programació
de l’activitat
ordinària i
funcionament
de l’Agrupació
Coral de les
Comarques de
Girona

Des de l’1 de
novembre de
2019 fins al 31
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

43.700,00 43.700,00 40.000,00 91,53% 43.700,00
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SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de  QUARANTA MIL EUROS,
(40.000,00€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/48118 del pressupost
de la Diputació de Girona de 2020.

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

El període d’execució de l’actuació subvencionada és des de l’1 de novembre de 2019
fins al 31 d’octubre de 2020.

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

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

SISÈ. Quantia, finançament i pagament.
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 40.000,00 € que representa
un percentatge de finançament del 91,53 %, quan s’hagi presentat el compte
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.

SETÈ. Règim de justificació.
L’Agrupació Coral de les comarques de Girona ha de justificar la subvenció
concedida, per l’import de 43.700,00€ 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).
g) Un informe de revisió del compte justificatiu subscrit per un auditor de comptes
inscrit com exercent en el “Registre Oficial de Auditores de Cuentas” dependent del
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“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 16 de novembre de
2020. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst,
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de
justificació.

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

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

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

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

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

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

DESÈ. Obligacions del beneficiari.
L’Agrupació Coral de les comarques de Girona, té les obligacions següents:

a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció;
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les
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.
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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’Agrupació Coral de les comarques de Girona, i els tercers relacionats amb l’objecte
de la subvenció o la seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de
control financer que realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el
que estableix l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions. La negativa al compliment d’aquesta obligació es considera resistència,
excusa, obstrucció o negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si
escau, hi puguin correspondre.

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

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

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

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

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

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

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



25
Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat

de presentar el compte justificatiu, estan obligades a adjuntar-hi la
informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques
en compliment de les obligacions establertes en la legislació sobre
transparència).

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

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

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

SETZÈ. Amb vista a la situació d’excepcionalitat provocada pel COVID-19 que pot
afectar el funcionament, organització i realització de les activitats i projectes objecte
d’aquesta resolució es preveu que per Decret del president de la Diputació de Girona
es puguin modificar el percentatge de finançament sobre el pressupost global de
l’activitat, els terminis d’execució i justificació, així com acceptar despeses de
preparació de l’activitat, tot i que finalment no s’hagi pogut dur a terme, sempre i quan
estigui degudament motivat.

DISSETÈ. Notificar aquest acord a l’Agrupació Coral de les comarques de Girona.

8. JG1020/000065/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn.
Esp. Educ.; Cooperació Cultural (017): Convocatòria de subvencions a les
llars d'infants municipals, curs 2018/2019 (exp. 2020/3345)
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Vistes les bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la
sessió de 18 d’abril de 2017 i publicades al BOP número 115, de 16 de juny 2017 i
modificades parcialment per decret del President de 30 de març de 2020.

Vista la convocatòria aprovada per Junta de Govern, en data 21 d’abril de 2020,
publicada al BOPG 85, de 4 de maig de 2020.

Vistos els informes de l’òrgan instructor, de 26 de maig de 2020, i de la Comissió
Avaluadora, de 29 de maig de 2020, en què es concreta el resultat de l’avaluació
efectuada.

L’Entitat Municipal Descentralitzada de l’Estartit ha presentat la sol·licitud de
subvenció per la Llar d’infants Mar i Cel. Si bé les bases específiques reguladores de
subvencions s’adrecen inicialment a ajuntaments, posterior a la seva aprovació es va
signar un acord entre el departament d’educació i l’Ajuntament de Torroella de
Montgrí pel traspàs de la titularitat de la llar d’infants a l’EMD.  Per tant, qui ha de
sol·licitar i justificar la subvenció ha de ser l’EMD de l’Estartit.

Vist que si es té en compte la sol·licitud de l’EMD de l’Estartit no s’afecten drets de
tercers, ja que la subvenció va dirigida a la mateixa llar i es tracta d’un curs escolar ja
passat i unes bases anteriors al conveni de regulació de la nova titularitat de la Llar
d’infants Mar i Cel, es proposa la seva acceptació.

D’acord amb la informació tramesa pel departament d’educació de la Generalitat de
Catalunya, s’inclouen els centres educatius que s'han acollit al Pla experimental del
primer cicle d'educació infantil en escoles rurals. En aquest cas, hi ha un conveni
signat entre el Departament d’Educació i el corresponent Ajuntament per a la
implantació del primer cicle de l’educació infantil a l’escola del municipi  i per tant, són
susceptibles de rebre la subvenció. Concretament:

Escola de Cabanes, de Cabanes (codi de centre 17008641)
Escola Carles de Fortuny, d'Esponellà (codi de centre 17001097)
Escola Vallgarriga, de Sant Miquel de Fluvià (codi de centre 17003598)
Escola Santa Fe, de Sant Julià de Ramis (codi de centre 17002193)
Escola Sant Jaume, de Portbou (codi de centre 17002831)
Escola l’estany-ZER  Empordanet-Gaverres, d’Ullastret (codi de centre 17003941)

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

Primer. Acceptar la sol·licitud de l’EMD de l’Estartit, com a titular de la Llar d’infants
Mar i Cel amb efectes des de l’1 de setembre de 2018.

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

TITULAR NIF CENTRE SUBVENCIONAT
ALUMNES A
EFECTES DE

FINANÇAMENT

IMPORT
SUBVENCIÓ

4723 Ajuntament d'Ullastret P1721800I Escola rural l'Estany 8 7.000,00 €
4719 Ajuntament de Quart P1715100B La Baldufa 82 71.750,00 €
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4824 Ajuntament de Sarrià de Ter P1719800C Confetti 63 55.125,00 €
4831 Ajuntament de Vilajuïga P1723700I Els Nins 11 9.625,00 €

4834
Ajuntament de Sant Jaume
de Llierca P1717500A El Petit Lledoner 30 26.250,00 €

4839
Ajuntament de Sant Joan
les Fonts P1719700E El Niu 41 35.875,00 €

4845 Ajuntament de Vilabertran P1722800H Quitxalla 37 32.375,00 €
4851 Ajuntament de Banyoles P1701600G La Balca 74 64.750,00 €
4855 Ajuntament de Vilafant P1723500C 7 Pometes 59 51.625,00 €
4859 Ajuntament de Girona P1708500B Garbí 70 61.250,00 €
4861 Ajuntament de Girona P1708500B El Cavall Fort 50 43.750,00 €
4862 Ajuntament de Girona P1708500B El Tren 62 54.250,00 €
4872 Ajuntament de Girona P1708500B El Pont 55 48.125,00 €
4871 Ajuntament de Girona P1708500B L'Olivera 79 69.125,00 €
4868 Ajuntament de Girona P1708500B La Baldufa 121 105.875,00 €
4866 Ajuntament de Girona P1708500B La Devesa 77 67.375,00 €
4865 Ajuntament d'Hostalric P1708900D El Patufet 36 31.500,00 €
4873 Ajuntament de Ventalló P1722400G Pescallunes de Ventalló 30 26.250,00 €

4892
Ajuntament de Sant Joan
de les Abadesses P1717700G El Molí Petit 36 31.500,00 €

4897
Ajuntament de Cornellà del
Terri P1706100C Els Belluguets 55 48.125,00 €

4903 Ajuntament d'Esponellà P1707100B
Escola rural d'Esponellà
Carles de Fortuny 10 8.750,00 €

4907 Ajuntament de Riumors P1716000C El Riuet de Riumors 20 17.500,00 €
4910 Ajuntament d'Ordis P1712200C Llar d'infants d'Ordis 19 16.625,00 €
4912 Ajuntament de Vilademuls P1723200J El Tractoret 36 31.500,00 €
4937 Ajuntament de Llançà P1709900C El Patinet 83 72.625,00 €
4940 Ajuntament de Llagostera P1709600I El Carrilet 56 49.000,00 €
4946 Ajuntament de Llagostera P1709600I El Niu 51 44.625,00 €

4950
Ajuntament de Sant Feliu
de Guíxols P1717000B Mas Balmanya 94 82.250,00 €

4970
Ajuntament de Sant Feliu
de Guíxols P1717000B Oreneta 62 54.250,00 €

4955 Ajuntament de Bolvir P1702700D L'Oreneta 25 21.875,00 €

4976
Ajuntament de Cervià de
Ter P1705500E Can Geli de l'Era 30 26.250,00 €

5004 Ajuntament de Lladó P1709500A Patuleia 26 22.750,00 €
5009 Ajuntament de Serinyà P1720200C El Casalet 18 15.750,00 €
5014 Ajuntament de Viladrau P1723400F Les Paitides 14 12.250,00 €
5019 Ajuntament de Riudarenes P1715700I Rodamons 22 19.250,00 €
5025 Ajuntament de Fontcoberta P1707600A Els Plançons 41 35.875,00 €

5031
Ajuntament de Tossa de
Mar P1721500E Els Petits Mariners 67 58.625,00 €

5035
Ajuntament d'Avinyonet de
Puigventós P1701200F El Puigventós 24 21.000,00 €

5037
Ajuntament de la Cellera de
Ter P1720100E Sol Solet 25 21.875,00 €
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5040 Ajuntament de Besalú P1702200E El Petit Comte 42 36.750,00 €
5042 Ajuntament de Santa Pau P1719600G Llar d'infants de Santa Pau 22 19.250,00 €
5043 Ajuntament de l'Armentera P1701100H Passet a passet 22 19.250,00 €

5044
Ajuntament de Sant Jordi
Desvalls P1717600I El Draguiló 26 22.750,00 €

5045 Ajuntament de l'Escala P1706800H
Escola Bressol de l'Escala
Ballmanetes 82 71.750,00 €

5046 Ajuntament de Sant Gregori P1717300F Els Escarlets 84 73.500,00 €

5047 Ajuntament de Flaçà P1707300H
Llar d'infants municipal de
Flaçà 21 18.375,00 €

5048 Ajuntament de La Jonquera P1709300F Terra de Vents 30 26.250,00 €

5049
Ajuntament de
Palau-Saverdera P1712700B La Muntanyeta 49 42.875,00 €

5050
Ajuntament de Vilobí
d'Onyar P1724800F El Patufet 56 49.000,00 €

5051 Ajuntament de Pals P1713200B
Escola Bressol Municipal
de Pals Quermany Petit 35 30.625,00 €

5052
Ajuntament de Fornells de
la Selva P1707800G Coloraines 48 42.000,00 €

5055
Ajuntament de Santa
Coloma de Farners P1719100H

Llars d'infants municipal de
Santa Coloma de Farners
Mainada 71 62.125,00 €

5245
Ajuntament de Santa
Coloma de Farners P1719100H El Tabalet 80 70.000,00 €

5056
Ajuntament de les Planes
d'Hostoles P1714200A El Melic 25 21.875,00 €

5065
Ajuntament de Riells i
Viabrea P1715500C

Llar d'infants de Riells i
Viabrea 19 16.625,00 €

5068
Ajuntament de Bellcaire
d'Empordà P1702100G El Rajolí 18 15.750,00 €

5069 Ajuntament de Portbou P1714700J Escola Rural Sant Jaume 4 3.500,00 €
5070 Ajuntament de Vidreres P1722700J El Sorrer 59 51.625,00 €

5073
Ajuntament de Torroella de
Montgrí P1721200B El Petit Montgrí 93 81.375,00 €

5075 Ajuntament de Vidreres P1722700J Sant Iscle-Santa Victòria 10 8.750,00 €

5076
Ajuntament de Sant Pere
Pescador P1718700F El Petit Llagut 39 34.125,00 €

5079
Ajuntament de Vallfogona
de Ripollès P1722200A

Llar d'infants municipal de
Vallfogona de Ripollès 5 4.375,00 €

5081
Ajuntament de
Castell-Platja d'Aro P1705300J

Llar d'infants municipal de
Castell-Platja d'Aro 109 95.375,00 €

5082 Ajuntament de Palamós P1712500F
L'Estel de Mossèn
Gumersind 89 77.875,00 €

5097
Ajuntament de Sant Hilari
Sacalm P1717400D La Baldufa 29 25.375,00 €

5108 Ajuntament d'Agullana P1700100I Ballmanetes 4 3.500,00 €
5109 Ajuntament de Sils P1720500F La Quitxalla 52 45.500,00 €
5110 Ajuntament de Porqueres P1714600B Els Trapelles 56 49.000,00 €

5112 Ajuntament de Ger P1708400E
Llar d'infants municipal de
Ger 29 25.375,00 €

5114
Ajuntament de Maçanet de
la Selva P1710900J El Bressol 54 47.250,00 €
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5118

Entitat Municipal
Descentralitzada de
l'Estartit P1700091J Mar i Cel 39 34.125,00 €

5115
Ajuntament de Castelló
d'Empúries P1705200B

Llar d'infatnts municipal
Passeig de les Oques 92 80.500,00 €

5116 Ajuntament de Bàscara P1701800C La Baldufa 18 15.750,00 €

5117
Ajuntament de Ribes de
Freser P1715400F

Llar d'infants municipal de
Ribes de Freser 19 16.625,00 €

5142 Ajuntament d'Anglès P1700800D Cucut 51 44.625,00 €
5144 Ajuntament de Corçà P1706200A La Bòbila 30 26.250,00 €
5145 Ajuntament d'Aiguaviva P1700200G Escola Bressol Aiguaviva 21 18.375,00 €

5147
Ajuntament de Maçanet de
Cabrenys P1710800B

Llar d'infants de Maçanet
de Cabrenys Els Bolets 9 7.875,00 €

5148 Ajuntament de Llers P1710000I Xiquets de Llers 21 18.375,00 €

5151
Ajuntament de la Vall d'en
Bas P1701700E

Llar d'infants municipal de
Sant Esteve d'en Bas Els
Gínjols 49 42.875,00 €

5152

Ajuntament de Cruïlles,
Monells i Sant Sadurní de
l'Heura P1706400G El Molinet 14 12.250,00 €

5153
Ajuntament de Sant Feliu
de Pallerols P1717100J Petits Pescallunes 23 20.125,00 €

5157 Ajuntament d'Alp P1700600H Alpi 33 28.875,00 €

5160 Ajuntament de Camprodon P1704300A
Llar d'infants municipal Els
Nins 32 28.000,00 €

4996 Ajuntament de Navata P1711800A Belluguets 19 16.625,00 €

5053
Ajuntament de la Vall de
Bianya P1722100C Tres Vocals de la Canya 37 32.375,00 €

5054 Ajuntament de Camós P1703900I Baldufes 29 25.375,00 €

5180
Ajuntament de Saus,
Camallera i Llampaies P1719900A

Llar d'infants municipal de
Camallera 25 21.875,00 €

5191 Ajuntament de Bescanó P1702300C
Llar d'infants municipals
Bescanonins 44 38.500,00 €

5196 Ajuntament de Bescanó P1702300C El Carrilet 36 31.500,00 €

5199 Ajuntament de Puigcerdà P1715000D
Llar d'infants municipal de
Puigcerdà 59 51.625,00 €

5200 Ajuntament de Blanes P1702600F Ca la Guidó 26 22.750,00 €
5201 Ajuntament de Blanes P1702600F La Plantera 2 42 36.750,00 €
5203 Ajuntament de Blanes P1702600F Can Borell 41 35.875,00 €
5206 Ajuntament de Breda P1703000H El Petit Montseny 36 31.500,00 €
5208 Ajuntament d'Olot P1712100E Sant Pere Martir 39 34.125,00 €
5209 Ajuntament d'Olot P1712100E La Gredera del Morrot 66 57.750,00 €
5235 Ajuntament d'Olot P1712100E Les Fonts 68 59.500,00 €
5241 Ajuntament d'Olot P1712100E Sant Miquel 32 28.000,00 €
5222 Ajuntament de Celrà P1705400H Trapelles 37 32.375,00 €

5223 Ajuntament de Celrà P1705400H
Nova escola bressol de
Celrà Gínjols 31 27.125,00 €

5227 Ajuntament de Palafrugell P1712400I Tomanyí 73 63.875,00 €
5229 Ajuntament de Palafrugell P1712400I Belluguets 69 60.375,00 €
5242 Ajuntament de Vilablareix P1722900F La Farigola 61 53.375,00 €
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5253
Ajuntament de Santa
Cristina d'Aro P1719200F El Guirigall 59 51.625,00 €

5255
Ajuntament de Sant Pau de
Segúries P1718600H El Pinet  Xic 10 8.750,00 €

5256
Ajuntament de Cassà de la
Selva P1704900H Taps 97 84.875,00 €

5257 Ajuntament de Mont-ras P1711700C El Girasol 41 35.875,00 €
5258 Ajuntament de Vall-llobrega P1722300I La Quitxalla 27 23.625,00 €

5261
Ajuntament de La Bisbal
d'Empordà P1702500H El Tren Petit 81 70.875,00 €

5267 Ajuntament de Verges P1722500D
Llar d'infants municipal de
Verges Bombolles 27 23.625,00 €

5268 Ajuntament de Salt P1716400E El Lledoner 82 71.750,00 €
5264 Ajuntament de Salt P1716400E El Carrilet 81 70.875,00 €

5265
Ajuntament de Riudellots de
la Selva P1715900E

Llar d'infants municipal de
Riudellots de la Selva 25 21.875,00 €

5266 Ajuntament de Campllong P1704200C
Llar d'infants municipal El
Tractoret 29 25.375,00 €

5271
Ajuntament de Calonge i
Sant Antoni P1703800A La Palmera 26 22.750,00 €

5273
Ajuntament de Calonge i
Sant Antoni P1703800A Ginjoler 46 40.250,00 €

5274 Ajuntament d'Arbúcies P1700900B El Jardinet 55 48.125,00 €

5277
Ajuntament de Caldes de
Malavella P1703700C

Llar d'infants municipal de
Caldes de Malavella 90 78.750,00 €

5282
Ajuntament de
Campdevànol P1704000G El Barrufet 26 22.750,00 €

5285 Ajuntament de Peralada P1714000E Orlina 30 26.250,00 €
5289 Ajuntament de Figueres P1707200J Lilaina 63 55.125,00 €
5292 Ajuntament de Figueres P1707200J Els Pins 86 75.250,00 €
5329 Ajuntament de Figueres P1707200J Xuclamel 62 54.250,00 €
5345 Ajuntament de Figueres P1707200J Bon Pastor 24 21.000,00 €
5294 Ajuntament de Garriguella P1708300G Arrels 24 21.000,00 €
5295 Ajuntament de Cabanes P1703300B Escola rural de Cabanes 10 8.750,00 €
5296 Ajuntament de Cadaqués P1703500G Es Papanell 30 26.250,00 €
5300 Ajuntament de Parlavà P1713400H El Montori 27 23.625,00 €
5305 Ajuntament de Les Preses P1714800H El Rajolet de les Preses 56 49.000,00 €

5346
Ajuntament de Lloret de
Mar P1710200E Els Pops 82 71.750,00 €

5251
Ajuntament de Lloret de
Mar P1710200E Lola Anglada 128 112.000,00 €

5311 Ajuntament de Roses P1716100A El Cavallet de Mar 63 55.125,00 €
5312 Ajuntament de Roses P1716100A El Franquet 70 61.250,00 €

5313
Ajuntament de Sant Julià de
Ramis P1717900C Cau de les Goges 40 35.000,00 €

5314
Ajuntament de Sant Julià de
Ramis P1717900C Escola rural Santa Fe 6 5.250,00 €

5316
Ajuntament de Sant Miquel
de Fluvià P1718400C Escola rural Vallgarriga 5 4.375,00 €

5317 Ajuntament de Begur P1701400B Ses Falugues 25 21.875,00 €
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TOTAL 6115 5.350.625,00 €

Tercer. Disposar la despesa total, de 5.350.625,00 €, amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries següents del pressupost de 2020 de la Diputació de Girona:

Aplicació pressupostària Import concedit (en €)
300.3230.46200 5.350.625,00 €
Total 5.350.625,00 €

Quart. Anul·lar el crèdit sobrant, de 171.500,00 €, i retornar-lo a l’aplicació d’origen.

Cinquè. Informar els beneficiaris que, una vegada comunicada la concessió de la
subvenció, si en el termini d’un mes no manifesten el contrari, s’entendrà que
accepten la subvenció, així com les condicions general i específiques fixades que hi
siguin d’aplicació.

Sisè. Notificar als beneficiaris de les subvencions el present acord.

9. JG1020/000070/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn.
Esp. Educ.; Cooperació Cultural (017): Resolució d'una convocatòria, en
concurrència competitiva, de subvencions per al programa educatiu
"Identitat, arrels i tradicions", de la Diputació de Girona, curs 2020-2021
(exp. 2019/7969)

Proposta de resolució d’una convocatòria, en concurrència competitiva, de
subvencions per al programa educatiu «Identitat, arrels i tradicions», de la
Diputació de Girona , curs 2020-2021 (2019/7969)

Vistes les bases específiques reguladores de subvencions a les entitats i associacions
de cultura popular i tradicional catalana de les comarques gironines, en el marc del
programa educatiu «Identitat, arrels i tradicions», de la Diputació de Girona,
aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió de 17 d’octubre de 2019,
publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) 207, de 28 d’octubre
de 2019.

Vista la convocatòria aprovada per la Junta de Govern, en data 19 de novembre de
2019, publicada al BOPG 235, de 10 de desembre de 2019.

Vistos els informes de l’òrgan instructor, de 3 de juny de 2020, i de la Comissió
Avaluadora, de 5 de juny de 2020, en què es concreta el resultat de l’avaluació
efectuada.

Atesos els antecedents esmentats, el president de la Comissió Informativa de Cultura,
Noves Tecnologies, Esports i Educació, per unanimitat, acorda:

PRIMER. Resoldre la convocatòria i incorporar al programa «Identitat, arrels i
tradicions» de recursos educatius de la Diputació de Girona en el curs escolar
2020-2021, els recursos pedagògics tal i com es detalla a continuació:
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 MANTENIR les activitats del catàleg del programa «Identitat, arrels i tradicions»,
de recursos educatius de la Diputació de Girona, en relació a la convocatòria del
curs anterior:

Núm. Exp. 2020/2914 Beneficiari: Associació Cultural Gironina
Galligants

NIF G55275655

ACTIVITAT
Sardanes, un ball, un signe d'identitat

 MODIFICAR EL PREU de les activitats del catàleg del programa «Identitat, arrels
i tradicions», de recursos educatius de la Diputació de Girona, en relació a la
convocatòria del curs escolar anterior:

Beneficiari: Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny NIF G17201377
ACTIVITAT PREU ANTERIOR PREU MODIFICAT S U B V E N C I Ó

TOTAL PROJECTE
PREU FINAL
PROJECTE

Esballa. Projecte Corranda
(4 sessions)

1,60€ 2,00 €/alumne/sessió 5,60  € 2,40 €

Escanta. Projecte Corranda
(4 sessions)

1,60€ 2,00 €/alumne/sessió 5,60 € 2,40 €

 INCLOURE les següents activitats noves perquè formin part del catàleg del
programa «Identitat, arrels i tradicions», de recursos educatius de la Diputació de
Girona:

Núm. Exp.
2020/2919

Beneficiari: Esbart Joaquim Ruyra NIF G17131400

ACTIVITAT TIPOLOGIA
N O M B R E
SESSIONS PREU/SESSIÓ/ALUMNE

S U B V E N C I Ó
T O T A L
PROJECTE

P R E U
FINAL PUNTUACIÓ

Dansa a
les escoles

Balls i
representacions

populars
4 3,00 € 8,40 € 3,60 € 6,25

Núm. Exp.
2020/2921

Beneficiari: Ass. CC Celta de Catalunya NIF G55172860

ACTIVITAT TIPOLOGIA
N O M B R E
SESSIONS PREU/SESSIÓ/ALUMNE

S U B V E N C I Ó
T O T A L
PROJECTE

P R E U
FINAL PUNTUACIÓ

Dansa
catalana,

jocs motrius
i cançons
populars

Balls i
representacions

populars
4 2,50 € 7,00 € 3,00 € 7

Núm. Exp.
2020/465

Beneficiari: Ass. Empordanesa de Música Tradicional i Popular NIF G55358881

ACTIVITAT TIPOLOGIA
N O M B R E
SESSIONS PREU/SESSIÓ/ALUMNE

S U B V E N C I Ó
T O T A L
PROJECTE

P R E U
FINAL PUNTUACIÓ
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La música
tradicional
a l’escola

Música i
instruments
tradicionals

1 4,00 € 2,25 € 1,75 € 6

SEGON. Denegar la sol·licitud de subvenció de la Fundació Ernest Morató, amb NIF
G17436668, perquè es tracta d’una activitat gratuïta per a l’alumnat.

TERCER. Fixar la subvenció a les activitats seleccionades en el punt primer, a
realitzar pels centres educatius, en el 70% del cost, amb un límit de 2,25
€/alumne/sessió, de conformitat amb allò establert en el punt 3 de la convocatòria.

QUART. Sol·licitar que els beneficiaris que consten en el punt primer de l’acord, ens
facin arribar la declaració responsable que disposen de les certificacions legalment
establertes per acreditar que les persones que s’adscriguin a la realització de les
activitats subvencionades no han  estat condemnades per sentència ferma per algun
delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, en el termini d’un mes des de la
recepció de la notificació. (Model disponible en el web de la Diputació de Girona).

CINQUÈ. Determinar que el lliurament de la subvenció resta condicionada al
compliment de les bases específiques reguladores i de l'Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona.

SISÈ. Difondre la informació relativa als recursos didàctics que integren el programa
“Identitat, arrels i tradicions”, aprovats en aquest acord, al web corporatiu i als centres
educatius de la demarcació.

SETÈ. 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.

VUITÈ. Facultar àmpliament el president de la Diputació per a l'execució del present
acord i la resolució dels compromisos que se'n derivin i perquè, si cal, d'acord amb la
finalitat que es persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment
s'hagin pogut advertir.

NOVÈ. Notificar aquesta resolució als beneficiaris que consten en el punt primer i
segon.
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10. JG1020/000067/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn.
Esp. Educ.; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una convocatòria de
subvencions per al finançament de la preparació de continguts
pedagògics virtuals, en el marc dels Programes Pedagògics del Servei de
Cooperació Cultural: programes de patrimoni cultural i educació (exp.
2020/5863)

El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà
una línia de cooperació econòmica amb temes educatius. L’objectiu d’aquesta línia és
posicionar l’educació com a element clau del desenvolupament humà i com a base del
creixement cultural de la ciutadania.

El punt 13 de l’art. Primer de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració Local, modifica l’art. 36.1.d) de la Llei 7/1958, de d’2
d’abril, reguladora de les bases del Règim Local i concreta que és una competència
de la Diputació la cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i la
planificació en el territori provincial, d’acord amb les altres competències de la resta
d’administracions públiques.

L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen a les bases
reguladores de subvencions per al finançament de la preparació de continguts
pedagògics virtuals, en el marc dels Programes Pedagògics del Servei de Cooperació
Cultural: programes de patrimoni cultural i educació “Indika” i “Identitat, arrels i
tradicions”, aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 19 de maig de 2020, i
publicades al BOPG número 105, de 2 de juny de 2020.

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

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

PRIMER. Aprovar la convocatòria en règim de concurrència competitiva, per al
finançament de la preparació de continguts pedagògics virtuals, en el marc dels
Programes Pedagògics del Servei de Cooperació Cultural: programes de patrimoni
cultural i educació “Indika” i “Identitat, arrels i tradicions”,  el text de la qual es transcriu
literalment a continuació:

“Convocatòria de subvencions per al finançament de la preparació de
continguts pedagògics virtuals, en el marc dels Programes Pedagògics
del Servei de Cooperació Cultural:  programes de patrimoni cultural i
educació “Indika” i “Identitat, arrel i tradicions”, any 2020

1. Objecte i finalitat
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Subvencions en règim de concurrència competitiva per a les entitats beneficiàries dels
programes “Indika” i “Identitat, arrels i tradicions”, destinades al finançament de la
preparació de continguts pedagògics virtuals, en el marc dels Programes Pedagògics
del Servei de Cooperació Cultural: programes de patrimoni cultural i educació “Indika”
i “Identitat, arrels i tradicions”, d’acord amb les bases específiques reguladores
aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 19 de maig de 2020, publicades al
Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG)  núm. 105, de 2 de juny de 2020.

2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària

L’import total destinat a la convocatòria és de 62.000,00€. Les aplicacions
pressupostàries a què es carrega el crèdit pressupostari i els imports són els que es
detallen a continuació.

Anualita
t

Aplicació pressupostària Import €

2020 300/3260/46200 – Ajuts a ajuntaments per a programes educatius
Cooperació Cultural

62.000,00 €

Total 62.000,00 €

També es vincula a aquesta convocatòria l’aplicació 300/3260/48109, Ajuts a entitats
no lucratives per a programes pedagògics, amb estimació de despesa que inicialment
és zero.

La distribució d’aquests imports té caràcter estimatiu, i es podrà redistribuir entre les
aplicacions pressupostàries anteriors en el mateix acte de concessió de les
subvencions.

La concessió de les subvencions queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i
suficient en el moment de la resolució de l’atorgament i al fet que no es presentin
al·legacions contra les bases específiques, l’estimació de les quals hagi de comportar
un canvi en les seves determinacions.

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

3. Termini de presentació de sol·licituds

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

Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat disponible al web de la
Diputació de Girona, acompanyat de la documentació que preveu l’article 6 de les
bases reguladores.

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

La quantitat de la subvenció resultarà del repartiment equitatiu del crèdit de la
convocatòria entre tots els sol·licitants. En cas que l’import assignat automàticament
superi el cost de la despesa del projecte, el sobrant es repartirà novament entre tots
els sol·licitants que no hagin arribat al màxim del seu pressupost i així successivament
fins a esgotar el crèdit pressupostari.

 Àmbit temporal de les accions subvencionables

Se subvencionaran actuacions, activitats o inversions realitzades a partir del dia 16
d’octubre de 2019 i fins al 15 d’octubre de 2020.

 Termini per justificar les subvencions
El termini per justificar les accions subvencionades serà el 6 de novembre de 2020.

4. Termini de resolució i notificació
4.1. Termini de resolució
El termini per resoldre la convocatòria és el que determinen les bases. Una vegada
transcorregut el termini sense que s’hagi adoptat una resolució, els sol·licitants
podran entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.
4.2. Termini de notificació
Es notificarà la resolució a tots els beneficiaris de manera individualitzada, tal com
preveu l’article 41.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu
comú de les administracions públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels
quals hagi estat desestimada, en el termini màxim de 10 dies hàbils, a comptar de la
data en què s’adopti l’acord.
5. Règim de recursos

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

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

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

SEGON. Autoritzar la despesa de la convocatòria per un import màxim de 62.000,00
€, distribuïts amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i anualitats següents:

Anualita Aplicació pressupostària Import €
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t
2020 300/3260/46200 – Ajuts a ajuntaments per a programes educatius

Cooperació Cultural
62.000,00 €

Total 62.000,00 €

També es vincula a aquesta convocatòria l’aplicació 300/3260/48109, Ajuts a entitats
no lucratives per a programes pedagògics, amb estimació de despesa que inicialment
és zero.

La despesa resta condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el
moment de la resolució de l’atorgament.

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

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

11. JG1020/000072/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn.
Esp. Educ.; Monuments (018): Aprovació ajut extraordinari a la Fundació
privada "Circus Arts Foundation" per a la creació d'un Museu del Circ a la
vila de Besalú (exp. 2020/3042)

La Fundació privada “Circus Arts Foundation”, amb domicili al municipi de Besalú, en
el 8 de maig del 2020 ha sol·licitat una subvenció directa per al finançament de
l’adequació i reforma d’uns equipaments que han de ser destinats a la seu del “Palau
Internacional de les Arts”, i s’ha instruït l'expedient 2020/3042.

La citada Fundació té com a objectiu principal divulgar i difondre tot allò relacionat
amb el món del circ i la seva història. I, com a activitat més destacada, vol obrir al
públic un museu del circ, que s’instal·larà a la vila de Besalú, en dos edificis, un
anomenat de Cal Coro i un segon el del claustre del monestir, aquí en una segona
fase.

El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de data 24 de març de 2020, va aprovar
un expedient de crèdit extraordinari, el qual preveu que el Servei de Monuments de la
Diputació de Girona atorgui una subvenció directa a la Fundació privada “Circus Arts
Foundation”.

Atès que en el pressupost de la Diputació de l’any 2020 figura una subvenció
consignada nominativament a favor de la Fundació privada “Circus Arts Foundation”,
de Besalú, d’acord amb el que estableix l’article 22.2 a de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, i l’article 16.1 de l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona; i vist que la concessió de la subvenció es pot
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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 amb condicionants del cap del centre gestor del Servei de
Monuments i atesos els antecedents exposats, la Junta de Govern, a proposta del
diputat president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i
Educació, per unanimitat, acorda:

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

Núm. expedient Nom del beneficiari CIF/NIF

2020/3042 Circus Arts Foundation G55117923

Objecte de la subvenció Naturalesa

Rehabilitació de l’edifici anomenat de Cal Coro inversió

Cost de l’objecte de la subvenció
(en €)

Import de la subvenció (en €) % de finançament

302.500,00 € 250.000,00 € 82,64 %

Segon. Autoritzar i disposar la despesa de 250.000,00 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 304/3360/78102 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.

No es consideren despeses subvencionables, les taxes municipals, com les llicències
d’obres, despeses de lloguer, despeses dels membres de la fundació, o per
l’adquisició de l’immoble. Únicament, es poden imputar les detallades en el pressupost
originals i directament relacionades amb la realització de l’obra.

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 el dia d’aprovació de la
subvenció i finalitza el 30 de novembre de 2020. No obstant això, s’admetran en la
justificació factures amb data anterior a la concessió, atès que la redacció del projecte
i la realització d’algunes obres relacionades s’han hagut de fer amb anterioritat per
assegurar l’estabilitat de l’obra.

El termini de 30 de novembre de 2020 per a l’execució i justificació de les obres pot
ser prorrogat d’acord amb allò previst en l’Ordenança general de subvencions i per la
Llei 39/2015.

Quart. Compatibilitat.
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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.
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.

La Fundació privada “Circus Arts Foundation” disposarà d’un termini d’1 mes, a
comptar de la notificació d’aquest acord, per acceptar la subvenció, així com les
condicions generals i específiques fixades per aplicar-la que s’estipulen en aquest
acord.

Sisè. Termini i règim de justificació.
El beneficiari ha de justificar, en el termini de cinc dies hàbils a partir de l’acabament
del període d’execució establert al punt tercer d’aquest acord, la realització efectiva de
l’objecte de la subvenció, per 302.500,00 €, 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’aquest acord.
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) Les factures que es detallen a la relació classificada del compte justificatiu.

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.

En cas d’inversions, s’admet la presentació d’un màxim de 3 justificacions parcials
sempre que es faci en la forma i amb els terminis de justificació establerts en aquesta
resolució.
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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 a
la base primera (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, a l’activitat de Museu del Circ, durant un període mínim de 10 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, les circumstàncies expressades
en el paràgraf anterior s’han de fer constar en l’escriptura en el cas d’adquisició, i, en
qualsevol cas, en el registre públic corresponent, i cal indicar-hi l’import de la
subvenció concedida.

Vuitè. Pagament. 
El pagament de la subvenció es farà en concepte de bestreta en el termini d’1 mes a
partir de la notificació d’aquesta resolució i prèvia acceptació expressa de la
subvenció.

L’import de la bestreta serà d’un 70 % de l’import de la subvenció. El pagament es
farà prèvia constitució d’un aval bancari, fiança o garantia, que cobreixi el total de
l’import de la subvenció, 250.000,00 €, el qual ha d’estar vigent fins que l’edifici de Cal
Coro sigui de plena propietat del la Fundació Privada “Circus Arts Foundation” i no
tingui cap mena d’hipoteca.

Quan el beneficiari hagi presentat al Registre General de la Diputació la justificació
econòmica es farà efectiva la quantitat restant, de conformitat amb el que s’estableix
en el punt sisè d’aquest acord.

Es tramitarà el pagament de la subvenció o la bestreta previ informe favorable del cap
del centre gestor, i el pagament es farà efectiu mitjançant transferència bancària.
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El beneficiari resta obligat a presentar la justificació econòmica al Registre General de
la Diputació en el termini atorgat a l’efecte, de conformitat amb el que s’estableix en el
punt sisè d’aquest acord.

Novè. Obligació de difusió i publicitat.
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte
de subvenció, 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:

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

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

Tretzè. Invalidesa, revocació i reintegrament.
La Diputació de Girona podrà revocar totalment o parcial les subvencions. Si es dona
aquest cas, el beneficiari tindrà l’obligació de retornar l'import rebut i de pagar l'interès
de demora corresponent en els supòsits següents:

a) Els que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.

b) En cas d’incompliment d'altres obligacions que preveuen aquestes bases.
c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.
d) Si en el termini de tres anys, a comptar des de l’atorgament d’aquesta

subvenció, no s’ha iniciat l’activitat de Museu del circ amb la seva obertura al
públic.

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

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

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

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

Tampoc no podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l’article 29.7
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
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Setzè. Principis ètics i regles de conducta. El beneficiari d’aquesta subvenció està
obligat a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de conducta establerts
a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern, com són, entre d’altres, els següents:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dissetè. Normes supletòries.
En tot el que no s’hagi previst en aquest acord serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17

de novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions; l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona, i la resta de normes que hi siguin aplicables.

Divuitè. Notificar aquest acord a la Fundació privada “Circus Arts Foundation”.

12. JG1020/000020/2020-PPCIHAPECL; Proposta president CIHAPECL;
Patrimoni i expropiacions (009): Aprovar contractació d'arrendament de
locals per a oficines a l'Avinguda Jaume I, 37, de Girona (exp. 5579/2020)

Relació de fets

L’Arquitecta Tècnica Cap de Serveis Generals ha emès informe en el que exposa
l’encàrrec efectuat pel Vicepresident primer i el Diputat de Patrimoni i Habitatge per a
la recerca d’espais d’oficines, atès que el novembre de 2021 finalitza l’actual contracte
d’arrendament de les oficines arrendades al c/ Ciutadans 11 de Girona.
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A l’informe es detallen les superfícies ocupades actualment als esmentats locals del
carrer Ciutadans, les seves característiques i les dependències corporatives que hi
estan instal·lades, i es concreten les necessitats i condicions que haurien de reunir els
nous espais. Es fa referència detallada de tres immobles visitats al centre de la ciutat
de Girona, amb diversitat de locals i despatxos disponibles en cadascun d’ells, i
s’analitzen les seves característiques físiques, estat actual, superfícies, treballs
d’adequació a realitzar, cost, propostes de distribució i preu ofertat per la respectiva
propietat, a més de plànols i fotografies. De l’exhaustiva anàlisi efectuada es conclou
que els locals més adequats són els de l’immoble de l’Avinguda Jaume I, núm. 37, en
diverses plantes, en atenció al seu bon estat, a les actuacions d’adaptació a realitzar,
que resulten menors que en altres locals, i al preu ofertat, competitiu en condicions de
mercat i menor que la resta de locals visitats.

L’empresa CEBARISA, SL, propietària dels locals, ha presentat oferta-pressupost per
a l’arrendament indicat per un preu total de 7.767,00 € mensuals, IVA exclòs, segons
el següent detall:
8a planta portes 1 i 3: 1.355,00 €/mes.
7a planta portes 1 i 2: 2.588,00 €/mes.
6a planta portes 1 i 2: 2.816,00 €/mes.
3a planta portes 4 i 5: 1.008,00 €/mes.

Es preveuen carències en atenció a les obres d’adequació a realitzar, de forma que
els preus a facturar en els primers mesos serien els següents:
Juliol 2020: 0,00 €
Agost 2020: 0,00 €

Des de la mensualitat de setembre de 2020 fins a la mensualitat de febrer de 2021
ambdues incloses: 5.179€/mes corresponent a les oficines 1a i 3a de la 8a planta, les
oficines 1a i 2a de la 6a planta i les oficines 4a i 5a de la 3a planta.
A partir de la mensualitat de març de 2021: 7.767,00 €/mes corresponent a la totalitat
de les oficines llogades.

El Cap del Servei de Patrimoni i Expropiacions i el Vicesecretari de la corporació han
emès informe jurídic en el que es manifesta que el cas encaixa perfectament en els
supòsits expressats per poder procedir a una adjudicació directa del contracte
d’arrendament, i estan suficientment justificats en l’informe del Servei, en el que es fa
referència a les característiques que han de tenir els locals, s’acredita una tasca de
prospecció d’immobles d’oficines i despatxos, i s’opta pels que millor responen a les
necessitats del servei, per ubicació, condicions, superfície, menors reformes a
realitzar i preu.

La despesa anirà a càrrec de l'aplicació pressupostària 234/9330/20200 “Arrendament
d’edificis i altres construccions Patrimoni”.

Fonaments de dret
L’article 9.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
(LCSP), exclou del seu àmbit d’aplicació, entre altres, els contractes de compravenda,
donació, permuta, arrendament i altres negocis jurídics anàlegs sobre béns immobles,
als quals dóna el caràcter de privats i remet a la legislació patrimonial per a la seva
regulació. Diu també la LCSP, article 26.2, que els contractes privats de
l’Administració es regeixen, pel que fa a la seva preparació i adjudicació per la seva



45
Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat

normativa específica, i en defecte d’aquesta, per la pròpia LCSP; pel que fa als
efectes i extinció, es regiran pel dret privat.

La legislació patrimonial a què remet la Llei de contractes està constituïda, en relació
amb les entitats locals catalanes, pels articles 199 i ss. de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya (DLeg. 2/2003, de 28 d’abril) i pel Decret 336/1988, de 17
d’octubre, que aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya.
Aquestes disposicions, tanmateix, no fan esment a l’arrendament d’immobles per part
de les corporacions locals.

Davant aquest silenci, cal estar a les previsions de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre,
de Patrimonio del Estado, que fa referència a l’arrendament d’immobles en el Capítol
III del Títol V. L’article 124 de l’esmentat text legal estableix el procediment per a
l’arrendament d’immobles i estipula la seva concertació mitjançant concurs públic,
però establint l’excepció i la possibilitat de procedir a l’adjudicació directa quan ho
requereixin les peculiaritats dels béns, les necessitats del servei a satisfer o les
limitacions del mercat immobiliari, a més dels supòsits d’urgència o de la idoneïtat dels
béns. Malgrat que l’article 124 no tingui caràcter bàsic, sí podem considerar el
caràcter bàsic del procediment que assenyala, derivat del que preveu l’article 107 que
sí té aquest caràcter. 

Per la seva banda, i valgui com a referència, la Llei de Patrimoni de la Generalitat de
Catalunya (Text Refós aprovat pel Decret Legislatiu 1/2002, de 24 de desembre)
regula en termes similars l’arrendament d’immobles, en els seus articles 14.1 i 13.2.

Respecte l’òrgan competent, d’acord amb la delegació establerta per decret de la
presidència de 18 de juliol de 2019, correspon a la Junta de Govern l’aprovació i
adjudicació dels contractes subjectes a la legislació patrimonial (en aquest cas,
adquisició de drets sobre béns immobles) quan el seu import sigui superior als
100.000,00 € o la seva durada sigui superior als 4 anys, sempre que no superi el 10%
dels recursos ordinaris del pressupost ni la quantia de tres milions d’euros.

Pel que fa als efectes i extinció del contracte d’arrendament, i d’acord amb les
previsions de la LCSP expressades al fonament jurídic 1 anterior, caldrà aplicar la Llei
29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans.

En virtut de l’anterior, la Junta de Govern, per unanimitat, acorda::

Primer. APROVAR la contractació de l’arrendament dels locals d’oficines ubicats a
Avinguda Jaume I, 37 de Girona (planta 8a portes 1a i 3a, planta 7a portes 1a i 2a,
planta 6a portes 1a i 2a i planta 3a portes 4a i 5a) per a destinar-los a oficines dels
diferents serveis o departaments de la Diputació de Girona o dels seus organismes
dependents, i adjudicar directament el contracte d’acord amb el que preveu la
legislació patrimonial de les administracions públiques.

Segon. APROVAR les condicions particulars que regiran el contracte d’arrendament,
que consten en annex a l’expedient.

Tercer. ADJUDICAR el contracte a l’empresa CEBARISA, SL, (NIF B-17486689),
propietària dels locals.
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Quart. AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa pels imports i exercicis següents, a
càrrec de l’aplicació pressupostària 234/9330/20200 “Arrendament d’edificis i altres
construccions Patrimoni”.

Anualitat Import (€) IVA TOTAL
2020 20.716,00 4.350,36 25.066,36
2021 88.028,00 18.485,88 106.513,88
2022 93.204,00 19.572,84 112.776,84
2023 93.204,00 19.572,84 112.776,84
2024 93.204,00 19.572,84 112.776,84
2025 46.602,00 9.786,42 56.388,42

Els imports indicats experimentaran les actualitzacions corresponents d’acord amb
l’IPC de Catalunya. L’autorització i disposició de la despesa se subordinarà al crèdit
que autoritzi el pressupost de l’exercici.

Cinquè. FORMALITZAR el contracte en base a les condicions expressades i a les
previstes a la Llei d’Arrendaments Urbans de 24 de novembre de 1994.

Assumptes procedents dels delegats de les diferents àrees

13. JG1020/000021/2020-PDDHAMSG; Prop. dip. del. Habit., Assist. Mun., Serv.
Gral.; Habitatge (028): Concessió de subvencions a ajuntaments i consells
comarcals per a la gestió de les polítiques socials d'habitatge en l'àmbit
comarcal, any 2020 (exp. 2019/8055)

Vistes les bases reguladores de subvencions a ajuntaments i consells comarcals per a
la gestió de les polítiques socials d’habitatge en l’àmbit comarcal, aprovades pel Ple
de la Diputació de Girona en la sessió de 19 de novembre de 2019, publicades al
Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) 226, de 26 de novembre de 2019.

Vista la convocatòria aprovada per la Junta de Govern, en data 17 de desembre de
2019, publicada al BOPG 3, de 7 de gener de 2020.

Vistos els informes de l’òrgan instructor, de 23 d’abril de 2020, i de la Comissió
Avaluadora, de 30 d’abril de 2020, en què es concreta el resultat de l’avaluació
efectuada.

Atesos els antecedents esmentats, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat
d’Habitatge, per unanimitat, acorda:

Primer. Redistribuir l’import de la convocatòria de subvencions a ajuntaments i
consells comarcals per a la gestió de les polítiques socials d'habitatge en l'àmbit
comarcal d’import total de 100.000,00 € d’acord amb el detall següent:

Exp. Aplicació pressupostària 2020 crèdit inicial € crèdit final € diferència €
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2019/8055 210/1521/46202

Ajuts a ajunt.
polítiques

socials àmbit
comarcal
Habitatge

0,00€ 20.480,00 € +20.480,00 €

2019/8055 210/1521/46500

Ajuts a c.
comarcals
polítiques

socials àmbit
com. Habitatge

100.000,00€ 79.520,00 € -20.480,00€

TOTAL 100.000,00 € 100.000,00€ 0,00 €

Segon. Reajustar la despesa autoritzada d’acord amb el resultat de l’import final de la
convocatòria.

Exp. Aplicació pressupostària 2020 Import a
reajustar

Import final

2019/8055 210/1521/46202

Ajuts a ajunt.
polítiques socials
àmbit comarcal

Habitatge

+20.480,00 € 20.480,00 €

2019/8055 210/1521/46500
Ajuts a c. comarcals

polítiques socials
àmbit com. Habitatge

-20.480,00€ 79.520,00 €

TOTAL 0,00 € 100.000,00 €

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

Aplicació pressupostària 210/1521/46202

Expedient/
2020 CIF Nom del

beneficiari

Import de la
subvenció

(en €)

% de
finançament

Import a
justificar (en

 €)

1951 P1701600G Ajuntament
de Banyoles 4.160,00 € 19,07% 21.819,76 €

2482 P1712100E Ajuntament
d’Olot

8.320,00 € 24,47% 34.000,00 €

2364 P1715000D Ajuntament
de Puigcerdà 1.700,00 € 30,36% 5.600,00 €

2171 P1715600A Ajuntament
de Ripoll 6.300,00 € 18,70% 33.681,52 €

Total 20.480,00 €

Aplicació pressupostària 210/1521/46500
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Expedient/
2020 CIF Nom del

beneficiari

Import de la
subvenció

(en €)

% de
finançament

Import a
justificar (en

€)

2257 P6700008C
Consell

Comarcal Alt
Empordà

17.990,00 € 10,67% 168.541,62 €

2357 P6700009A
Consell

Comarcal
Baix

Empordà

18.000,00 € 13,84% 130.100,00 €

670 P6700003D
Consell

Comarcal
Gironès

18.000,00 € 26,93% 66.833,47 €

2035 P6700002F
Consell

Comarcal La
Selva

18.000,00 € 15,58% 115.532,40 €

Total 71.990,00 €

Quart. Disposar la despesa total, de 92.470,00 €, amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries següents del pressupost de 2020 de la Diputació de Girona:

Aplicació pressupostària Import concedit (en €)
210/1521/46202 20.480,00 €
210/1521/46500 71.990,00 €

Total 92.470,00 €

Cinquè. Anul·lar el saldo sobrant de despesa autoritzada en l’aplicació de l’any 2020,
210/1521/46500, per un import 7.530,00 €.

Sisè. Informar els beneficiaris que, una vegada comunicada la concessió de la
subvenció, si en el termini d’un mes no manifesten el contrari, s’entendrà que
accepten la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades que hi
siguin d’aplicació.

Setè.  Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes,
al compliment de la vigent Ordenança General de subvencions de la Diputació de
Girona i a la presentació del compte justificatiu (model www.ddgi.cat), acompanyat de
la documentació que s’especifica al punt 12 de les bases, dins del termini que finalitza
el 15 de novembre de 2020.

Vuitè. Els beneficiaris hauran 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.

Novè. Notificar aquest acord als beneficiaris de les subvencions.



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

14. JG1020/000023/2020-PDDHAMSG; Prop. dip. del. Habit., Assist. Mun., Serv.
Gral.; Secretaria General (005): Informar sobre la constitució de
l'Agrupació dels Ajuntaments de Darnius i de Torroella de Fluvià, per al
sosteniment en comú del lloc de Secretaria-Intervenció (exp. 2020/5615)

Atès que, amb data 15 de maig de 2020 (RE 1-2020-011921-2), s’ha rebut el certificat
de l’Ajuntament de Darnius, relatiu a l’acord del ple adoptat per part del ple del propi
ajuntament, de data 30 d’abril de 2020, pel qual s’acorda aprovar inicialment
l’expedient de constitució de l’agrupació dels ajuntaments de Darnius i Torrella de
Fluvià per al sosteniment del lloc de Secretaria - Intervenció. També s’ha rebut el
certificat de l’acord del ple de data 31 de gener de 2020 de l’Ajuntament de Torroella
de Fluvià, de contingut anàleg.

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

Vist l’informe de la Secretaria General en el que es diu que, de la lectura i valoració de
l’expedient i un cop examinats també els estatuts de l’agrupació, hom dedueix que no
concorre cap raó obstativa que impedeixi la constitució de l’agrupació en els termes
sol·licitats pels dos municipis referenciats; per la qual cosa, s’ informa favorablement
la constitució de l’agrupació de municipis entre els ajuntaments de Darnius i Torroella
de Fluvià, d’acord amb l’article 9 del Reial Decret 128/2018 de 16 de març, pel qual es
regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local, amb habilitació de
caràcter nacional i es proposa, per tant, una resolució favorable a la petició que quedi
redactada de la següent manera:

Atès que en el propi l’informe també es fa constar que l’òrgan competent per informar
aquest expedient és la Junta de Govern, de conformitat amb la Resolució de la
Presidència, de 19 d’agost de 2019 (Expedient 2019/6186).

Per tot el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat, acorda:

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

SEGON. NOTIFICAR l’acord als Ajuntaments de Darnius i Torroella de Fluvià.

15. JG1020/000007/2020-PDDMA; Proposta dip. del. Medi Ambient; Medi
Ambient (014): Aprovar conveni i concedir subvenció per al funcionament
del Museu Etnològic del Montseny - La Gabella (exp. 2020/1333)

Vista la sol·licitud de l’Ajuntament d’Arbúcies, de data 4 de febrer de 2020, en què
sol·licita una subvenció exclosa de concurrència per al funcionament dels serveis del
Museu Etnològic del Montseny, amb un import de 28.600,00 euros. Exp. 2020/1333.

Vist l'informe favorable del cap del Servei de Medi Ambient, que es transcriu
íntegrament, d’acord amb el tenor literal següent:
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“Exp. 2020/1333- CN/286 Informe sobre la proposta d’aprovació del text del
conveni de col·laboració amb a l’Ajuntament d’Arbúcies per al funcionament dels
serveis del Museu Etnològic del Montseny, la Gabella, directament relacionats
amb el Parc Natural del Montseny el 2020 i concessió de subvenció directa
nominativa.

DISPOSICIONS LEGALS I ANTECEDENTS:

La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
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.
El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995,
de 13 de juny
Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel què s’aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
Les Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona.

Vista la sol·licitud de l’Ajuntament d’Arbúcies de subvenció de 28.600,00 € per al
funcionament dels serveis del Museu Etnològic del Montseny, la Gabella, directament
relacionats amb el Parc Natural del Montseny.

Vista la proposta del text del conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i
l’Ajuntament d’Arbúcies per al funcionament dels serveis del Museu Etnològic del
Montseny, la Gabella, directament relacionats amb el Parc Natural del Montseny-
CN/286.

S’INFORMA

El Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Girona 2017-2019 incorpora dins el
Programa del Parc del Montseny la Línia de col·laboració amb els ajuntaments en la
gestió del parc, la qual fa referència específica a Conservar i divulgar el patrimoni
arquitectònic, arqueològic, històric i etnogràfic. Ordenar l’ús social al Montseny,
garantint el seu gaudi per part de la societat i fomentant el coneixement i el respecte al
medi, amb una atenció preferent a l’educació ambiental.

El Pressupost General de la diputació de Girona per al 2020 conté la partida
500/1700/46209 “A l’Ajuntament d’Arbúcies – Museu la Gabella”, amb un crèdit de
28.600,00 €, la qual cosa és el supòsit previst en l’article 15.a) de l'Ordenança General
de Subvencions de la Diputació de Girona per a la concessió directa de subvencions.

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 anual.

El conveni conté el contingut mínim que es requereix a l’article 17 de l’Ordenança
General de Subvencions de la Diputació.
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L'objecte del conveni a celebrar amb l’Ajuntament d’Arbúcies no està comprès en els
contractes regulats per la normativa contractual vigent.

El conveni té vigència fins el 15 de desembre de 2020 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
18/7/19, modificada el 20 d’agost de 2019.

CONCLUSIÓ

Per tot el que s’ha exposat, s’informa FAVORABLEMENT la proposta d’aprovació del
text del conveni de col·laboració amb l’ajuntament d’Arbúcies per al funcionament dels
serveis del Museu Etnològic del Montseny, la Gabella, directament relacionats amb el
Parc Natural del Montseny i de concessió de la subvenció directa nominativa.”

Atès que en el pressupost de la Diputació de 2019 hi figura aquesta subvenció
consignada nominativament i 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 15.a 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 la formalització d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament
d’Arbúcies, del tenor literal següent:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I
L’AJUNTAMENT D’ARBÚCIES PER AL FUNCIONAMENT DELS SERVEIS DEL
MUSEU ETNOLÒGIC DEL MONTSENY, LA GABELLA, DIRECTAMENT
RELACIONATS AMB EL PARC NATURAL DEL MONTSENY. CN/286. Exp.
2020/1333

ENTITATS QUE INTERVENEN.

D’una banda, la DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel seu president, l’Il·lm. Sr.
Miquel Noguer i Planas, assistit pel secretari general, Sr. Jordi Batllori Nouvilas, en
virtut de les facultats conferides per acord de la Junta de Govern de data .........
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I de l’altra, l'AJUNTAMENT D’ARBÚCIES, amb NIF P-1700900-B, representat peI seu
alcalde, el Sr. Pere Garriga i Solà, assistit per la Sra. Joana M. Llor i Serra, secretària
de l’Ajuntament.

ANTECEDENTS i MOTIVACIÓ.

La Diputació de Girona té encomanada la gestió del Parc del Montseny en el seu
àmbit territorial, en base a les determinacions del Pla Especial del Parc del Montseny.

La Diputació de Girona, com a cogestora del Pla Especial del Parc del Montseny, té
com a objectiu –entre altres– garantir i ordenar l'ús públic i social al parc del
Montseny. En aquest sentit, col·labora en el funcionament dels equipaments que,
situats als nuclis urbans dels municipis del parc, estiguin directament relacionats amb
l’espai protegit i incideixin especialment en la difusió i la gestió del Parc Natural del
Montseny.

El Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Girona conté una línia de
col·laboració amb els ajuntaments del Parc del Montseny per a  la gestió de l'espai
natural. Aquesta col·laboració s'adreça especialment a l'execució del pla d'informació,
pla de prevenció d'incendis, gestió de les dotacions del Parc de titularitat municipal, la
gestió de la xarxa viària bàsica del Parc i la promoció d'un model de turisme
sostenible, i es materialitza mitjançant convenis específics.

El Museu Etnològic del Montseny, La Gabella (MEMGA), és un equipament cultural de
l’Ajuntament d’Arbúcies relacionat amb el patrimoni natural, etnològic i cultural del
parc natural del Montseny. El MEMGA acull en les seves instal·lacions i gestiona,
entre altres elements, el Centre de Documentació (Secció Humanitats) del Parc
Natural del Montseny, un punt d’informació del parc i el multivisió “Llegendes del
Montseny” i està recollit com a dotació del Parc en el Pla Especial.

El Parc Natural del Montseny ha endegat el programa d’educació ambiental  “El
Montseny a l’escola”, destinat directament als alumnes de primària dels municipis del
Montseny. Un dels seus objectius és apropar el Parc a la població local, promovent la
seva vinculació amb la conservació del seu entorn, el coneixement de la gestió que es
fa a l’espai i dels usos que hi conflueixen. També pretén fomentar la qualitat dels
programes educatius del Parc i el treball en xarxa dels equipaments. El Museu
Etnològic del Montseny, es va integrar en aquest programa a partir del curs
2008-2009.
La Diputació de Girona, com a cogestora del Pla Especial del Parc Natural del
Montseny, participa en la gestió del Museu Etnològic del Montseny, La Gabella com a
òrgan assessor i consultiu de l’equipament.

La Diputació de Girona i l’Ajuntament d’Arbúcies van subscriure dels anys 2014 fins al
2019 convenis anuals de col·laboració per al funcionament dels serveis del Museu
Etnològic del Montseny, La Gabella, directament relacionats amb el Parc Natural del
Montseny.

L’Ajuntament d’Arbúcies, vistos els resultats, argumenta la conveniència de renovar el
conveni pel proper any.
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En virtut de tot això, formalitzen el present Conveni amb subjecció als següents

PACTES

PRIMER. OBJECTE. L’objecte d’aquest conveni és fixar les condicions per a la
col·laboració entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament d’Arbúcies en els projectes,
actuacions i serveis que, relacionats amb el Parc Natural del Montseny, desenvolupi el
Museu Etnològic del Montseny, La Gabella, i que s’indiquen a continuació:

Gestió i manteniment del Centre de Documentació (Secció Humanitats) del Parc
Natural del Montseny, amb una previsió de despeses de 18.852,98 €.

Gestió del punt d’informació del Parc Natural del Montseny a Arbúcies. Entre les
seves funcions inclou la informació directa als visitants i la difusió d’actes, propostes i
publicacions del parc, amb una previsió de despeses de 29.470,72 €.

Manteniment del multivisió “Llegendes del Montseny”.

Utilització dels espais i infraestructures del museu com a oficina tècnica del Parc
Natural del Montseny per part dels tècnics de la Diputació de Girona per al
desenvolupament de part de les seves tasques de gestió del Parc.

Organització o col·laboració en la realització d’altres fòrums, conferències o altres
activitats relacionades amb la formació, divulgació i educació ambiental al Parc
Natural del Montseny, que seran concretades i aprovades, si és el cas, mitjançant les
corresponents addendes al present conveni.

Realització de les activitats que corresponen al municipi d’Arbúcies dins el Programa
“El Montseny a l’escola”, promogut pel Parc Natural, en el segon i tercer trimestre del
curs escolar 2019/20 i primer trimestre del curs 2020/21, amb una previsió de
despeses de 4.900 €.

Les actuacions previstes per al 2020 dins del present conveni tenen un pressupost de
57.886,27 €, que inclou 4.802,57 € per a despeses de neteja de l’equipament.

SEGON. COMPROMISOS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA. La Diputació de Girona
es compromet a:

a) Proporcionar als responsables del Museu la informació del Parc Natural del
Montseny necessària per desenvolupar adequadament la tasca informativa, adreçada
als usuaris de l’equipament i als visitants en general.

b) Facilitar els elements de retolació i de senyalització necessaris per fer accessible el
punt d’informació del Parc Natural del Montseny, previ acord amb l’Ajuntament.

c) Facilitar les publicacions i els materials de divulgació que edita la Diputació de
Girona en relació amb el Parc Natural, per a la seva distribució gratuïta o de venda al
públic.
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d) Promocionar, a través dels mitjans que li són propis, els serveis que ofereix el
Museu Etnològic del Montseny, La Gabella com a equipament museístic, de recerca i
educatiu del Parc Natural.

e) Col·laborar econòmicament amb la suma de fins a VINT-I-VUIT MIL SIS-CENTS
EUROS (28.600,00 €), per atendre les despeses que generin les activitats
contemplades en el pacte primer, amb les següents consideracions:

D’aquest import total, es destinaran VINT I TRES MIL SET-CENTS EUROS
(23.700,00 €) anuals pel finançament de les despeses de contractació de personal,
adquisició de material, en relació als punts 1 al 5 del pacte primer i de despeses de
neteja, que correspon al 36,8 % d’aquestes despeses.

D'aquest import total es destinaran QUATRE MIL NOU-CENTS EUROS (4.900,00 €)
per atendre el 100% de les despeses que generin les activitats contemplades en el
pacte primer, punt sisè, amb les següents determinacions:

La Diputació de Girona finançarà per cada curs escolar un import de 700 €/grup
classe per a 7 grups per al segon i tercer trimestre del curs 2019/20 i 8 grups per al
primer trimestre del curs 2020/21 i corresponents a un màxim del 100% de la despesa
de personal educador. Cada grup classe, establert pel propi centre escolar, haurà de
comptar necessàriament amb un tutor assignat.

Aquesta subvenció inclou els conceptes de presentació personalitzada del Programa i
la Unitat didàctica als mestres del centre escolar a l’inici de cada curs, la tutorització
del curs, conducció de la sortida del 2on bloc, suport en la preparació de les sortides
de cada bloc, i avaluació externa.

Seran acceptables canvis entre els imports relatius als diferents conceptes per
ajustar-los al nombre de grups escolars que efectivament participin en el programa “El
Montseny a l’Escola”, sense que això pugui significar en cap cas augmentar la
subvenció total de 28.600,00 €.

TERCER. COMPROMISOS DE L’AJUNTAMENT D’ARBÚCIES.
L’Ajuntament d’Arbúcies es compromet a:

a) Incloure les tasques d’informació del Parc Natural del Montseny en el conjunt
d’activitats que es desenvolupen al Museu Etnològic del Montseny, La Gabella atès
per un/a informador/a, que haurà d’estar obert al públic de dimarts a divendres (de les
11 h a les 14 h i de les 17 h a  les 20 h), així com també els dissabtes i diumenges (de
les 11 h a les 14 h i de les 16:30h a les 19 h) i festius al matí (de 11 h a 14 h).

b) Donar les instruccions necessàries al personal del Museu, per a què la informació i
l’atenció de les consultes relatives al Parc Natural, es realitzi de forma responsable i
seriosa.

c) Col·laborar amb la Diputació de Girona en la realització d’iniciatives de caràcter
ambiental o turístiques relacionades amb el Parc Natural.



55
Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat

d) Aportar els mitjans necessaris per tal de complir els objectius d’aquest conveni i dur
a terme les actuacions que se’n derivin, assignant el personal i els recursos propis
que siguin necessaris.

e) Acreditar l’execució del programa a partir de l’avaluació que fan les escoles dels
blocs i de la unitat didàctica de cada cicle. Lliurar l’enquesta final d’avaluació de la
unitat didàctica com a document d’acreditació de la implantació del programa a
l’escola.

f) Fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en
qualsevol acte, publicitat o difusió que realitzi en el marc d’aquest conveni, i incloure
l’anagrama i el nom de la Diputació de Girona en tota la publicitat que l’Ajuntament
d’Arbúcies i el Museu Etnològic del Montseny, La Gabella, editin referent al Parc
Natural del Montseny.

QUART.- DESPESES SUBVENCIONABLES I PERÍODE D’EXECUCIÓ. La subvenció
que es concedeix té caràcter singular. Es consideren despeses subvencionables les
que es detallen en els pactes primer i segon 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 podran considerar com a subvencionables les despeses de personal.

Es podran considerar subvencionables les despeses indirectes de neteja de
l’equipament d’acord amb el pressupost presentat en la sol·licitud.

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 15 de desembre de 2020.

CINQUÈ. 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.

SISÈ. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ. L’ajuntament d’Arbúcies accepta la
subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per aplicar-la,
estipulades en aquest conveni.

SETÈ. TERMINI I RÈGIM DE JUSTIFICACIÓ. El beneficiari ha de justificar, en el
termini que finalitza el 15 de desembre de 2020, la realització efectiva de l’objecte de
la subvenció, corresponent a 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:
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a) Memòria justificativa del compliment de l’activitat, en què hi ha de constar el
nombre de visites i consultes ateses al Centre de Documentació i al punt d’informació
del Parc i grau de satisfacció dels usuaris; escoles i grups participants en el Programa
“El Montseny a l’escola” i grau de satisfacció dels mestres participants.
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 o altre
document acreditatiu de la despesa legalment vàlid.
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.

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.

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 en l’Ordenança general de subvencions.

VUITÈ. 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.

NOVÈ. 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.

DESÈ. 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 del Museu i en uns cartells ubicats al Centre de Documentació i al Punt
d’Informació situat a l’entrada del Museu.

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:
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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.
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.

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

Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció.
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.
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.
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.
Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.
Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.

DOTZÈ. 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.

TRETZÈ. 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, minoració 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.

CATORZÈ. 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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Els que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
En cas d’incompliment d'altres obligacions que preveuen aquest conveni.
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.

QUINZÈ. 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.

SETZÈ. PROHIBICIÓ DE CONTRACTACIÓ AMB PERSONES VINCULADES. El
beneficiari no podrà concertar l'execució total o parcial de les actuacions
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.

DISSETÈ. 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:

El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.
El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets
estatutaris.
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.
La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació i
arbitrarietat en la presa de decisions.
La rendició de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels òrgans
que dirigeix.
El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota la seva responsabilitat i
el compliment dels drets dels usuaris.
La bona fe.
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.



59
Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat

Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó de
l’exercici del seus càrrecs.
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.

DIVUITÈ. 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.

DINOVÈ. SEGUIMENT DEL CONVENI I RESOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES. En cas que
sigui necessari, 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 podrà crear una comissió
de seguiment formada per dos representants de cada part.

VINTÈ. VIGÈNCIA DEL CONVENI. Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de
la seva signatura i finalitzarà el 28 de març de 2021 i podrà ser prorrogat per períodes
anuals, fins a un màxim de 4 anys, per acord de les parts mitjançant addenda. En cas
de pròrroga, l’addenda establirà l’import de subvenció i els terminis d’execució i de
justificació.

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
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 altra causa prevista en el conveni o en altres lleis.
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SEGON. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de la subvenció per un import total
de 28.600,00 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/1700/46209 “A
l’Ajuntament d’Arbúcies – Museu la Gabella” del pressupost de 2020.

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 a l’Ajuntament d’Arbúcies.

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

16. JG1020/000014/2020-PDDMA; Proposta dip. del. Medi Ambient; Medi
Ambient (014): Resolució de la Campanya Del Pla a l'acció 2020-21. Línies
1, 4 i 6 (exp. 2019/8115)

La Diputació de Girona, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província núm.
229, el dia 29 de novembre de 2019, publicà les bases específiques reguladores de la
campanya “Del pla a l’acció”.

D’altra banda, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província núm. 243, el dia
20 de desembre de 2019, la Diputació de Girona, publicà l’aprovació de la
convocatòria de subvencions del programa "Del Pla a l'acció" 2020-21.

En aquest acte es proposa aixecar la suspensió de terminis i tràmits i resoldre 3 de les
6 línies de subvencions de la convocatòria (línies 1, 4 i 6), atès que de totes 3 línies es
disposa de tota la documentació per poder resoldre, mentre que de la línia 2, la 3 i la 5
no han arribat totes les respostes als requeriments de millora de la sol·licitud i, per
tant, no es pot aixecar la suspensió d’aquestes darreres sense afectar els sol·licitants
requerits.

Vist l’informe del centre gestor i l’acta de la Comissió Avaluadora, de 13 de maig de
2020, en què es concreta el resultat de l’avaluació efectuada.

Atesos els antecedents esmentats, la Junta de Govern, a proposta de la diputada
delegada de Medi Ambient, per unanimitat, acorda:

Primer. Aixecar la suspensió de tràmits i terminis de la Campanya del Pla a l’acció per
a la línia 1 de gestió energètica municipal, la línia 4 per actuacions per millorar
l’eficiència energètica de l’enllumenat públic exterior mitjançant contractes de gestió
energètica integral amb garantia d’estalvis i la línia 6 d’actuacions destinades a
impulsar comunitats energètiques intel·ligents, en benefici dels interessats, atès que
l’aixecament de la suspensió no afecta a tercers.

Segon. Determinar que puguin ser redistribuïts entre les línies 2, 3 i 5 en el mateix
acte administratiu de resolució d’aquestes línies els imports previstos per a les línies
1, 4 i 6 que queden disponibles, i que consten en la taula següent:

Aplicació pressupostària Import €
inicial 2020

Import €
inicial 2021

Import atorgat
2020

I m p o r t
atorgat 2021

D ispon ib le
p e r

D ispon ib le
p e r
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red is tr ibu i r
entre altres
línies 2020

redis tr ibu i r
entre altres
línies 2021

Línia 1. 500/1700/46205 80.000,00 80.000,00 70.746,82 70.746,83 9.253,18 9.253,17
Línia 4. 500/1700/76202 100.000,00 100.000,00 86.529,52 86.529,52 13.470,48 13.470,48
Línia 6. 500/1700/76202 120.000,00 120.000,00 80.000,00 80.000,00 40.000,00 40.000,00
Total 1.070.000,00 1.070.000,00 237.372,91 237.372,91 62.627,09 62.627,09

Tercer. Concedir als ajuntaments que es relacionen a l’annex 1, 2 i 3 –que consta en
l’expedient-, les subvencions a fons perdut pels conceptes i imports que s'hi
especifiquen.

Quart. Desestimar les sol·licituds dels ajuntaments que es relacionen a continuació
pels motius que s’hi senyalen, i, en aplicació de l'article 18 de l'Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona, ordenar l'arxiu dels expedients:.

Línia Exp. Ajuntament NIF Concepte Motius

Línia 1 2020/2161 La Cellera de
Ter

P1720100E Sistema de regulació i control
telegestionat amb
monitorització per instal·lació
tèrmica

el concepte sol·licitat no correspon als
conceptes subvencionables definits a les
bases

Línia 4 2020/2444 Santa Pau P1719600G Substitució de diversos punts
de llum de l'enllumenat públic
de Santa Pau

el seu període de retorn de les inversions,
sense tenir en compte la subvenció, és
inferior a 5 anys, d’acord amb l’article 5 de
forma de determinar la quantia de les
subvencions de les bases reguladores

Línia 6 2020/2458 Sant Gregori P1717300F Control monitorització per la
instal·lació climatització i
il·luminació la Pineda

el concepte sol·licitat no corresponia als
conceptes subvencionables definits a les
bases

Cinquè. Donar per desistida la sol·licitud de l’ajuntament que es relaciona a
continuació, pel motiu que s’hi senyala, i, en aplicació de l'article 18 de l'Ordenança
general de subvencions de la Diputació de Girona, ordenar l'arxiu dels expedients:

Exp. Ajuntament NIF Concepte Motius
2020/2222 Fontcoberta P1707600A Redacció de l'informe de

seguiment del PAES
No s’aporta la documentació requerida.

Sisè. Disposar la despesa amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents del
pressupost de l’any 2020 i 2021 de la Diputació de Girona:

Aplicació pressupostària Import concedit
2020

Import concedit
2020

500/1700/46205 70.746,82 70.746,83
500/1700/76202 166.529,52 166.529,52

Setè. Condicionar les concessions de les subvencions del 2021 a l’existència de crèdit
adequat i suficient del pressupost de l’exercici corresponent.

Vuitè. Notificar aquest acord a tots els interessats.

17. JG1020/000015/2020-PDDMA; Proposta dip. del. Medi Ambient; Medi
Ambient (014): Aprovar un canvi d'imputació pressupostària. Del Pla a
l'acció 2018-19 L1, l'Armentera (exp. 2018/4572)
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Vista les bases específiques reguladores de la Campanya “Del Pla a l’Acció”,
aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió de 19 de desembre de 2017,
publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) número 4 de 5 de
gener de 2018.

Vista la convocatòria aprovada per la Junta de Govern, en data 30 de gener de 2018,
publicada al BOPG número 36, de 20 de febrer de 2018.

La Junta de Govern va resoldre en data 7 d’agost de 2018 la convocatòria de
subvencions de la campanya “Del Pla a l'Acció” i va atorgar a l'Ajuntament de
L’armentera una subvenció de 1.386,00 euros per al servei de comptabilitat i gestió
energètica i la redacció de l’informe de seguiment.

Es tracta d'una subvenció plurianual amb la distribució següent:

Per anys
Import total 1.386,00 euros
Import 2018 693,00 euros
Import 2019 693,00 euros

Per concepte
Import total 1.386,00 euros
Comptabilitat energètica 936,00 euros
Informe de seguiment 450,00 euros

L’Ajuntament de l’Armentera va justificar el 2019 la redacció de l’informe de seguiment
i per tant se li va pagar l’import de 450 euros com a incorporació de romanents de
2018. Ara l'ajuntament justifica la comptabilitat energètica i se li han de pagar 936,00
euros, dels quals, 693,00 poden ser incorporats com a romanents del 2019 i cal
imputar la resta, de 243,00 €, a l'exercici 2020 mitjançant un canvi d'imputació
pressupostària.

L'aprovació del canvi d’imputació pressupostària i l’autorització i disposició de la
despesa correspon a la Junta de Govern de la Diputació de Girona, atès que la
concessió d’aquesta subvenció la va aprovar la Junta de Govern de 7 d’agost de
2018, d’acord amb les bases de la campanya “Del pla a l’acció”.

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

Primer. Aprovació del canvi d’imputació pressupostària de l’import pendent de pagar
de la subvenció a l’Ajuntament de L’Armentera, amb NIF P1701100H, Exp.
2018/4572, per al servei de comptabilitat i gestió energètica dins la campanya Del Pla
a l’acció 2018-19 tot autoritzant i disposant la despesa per import total de 243,00
euros, amb càrrec el pressupost de 2020 a l’aplicació pressupostària 500/1700/46205.

Segon. Traslladar el present acord a l’Ajuntament de L’Armentera.
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18. JG1020/000016/2020-PDDMA; Proposta dip. del. Medi Ambient; Medi
Ambient (014): Resolució campanya subvencions per a actuacions, per
part d'organitzacions no lucratives, de conservació del patrimoni i per a
custòdia del territori, anualitats 2020-2021 (exp. 2019/8078)

La Diputació de Girona, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província núm. 229, el dia
29 de novembre de 2019, publicà les bases específiques reguladores de la campanya de
subvencions per actuacions, per part d’organitzacions no lucratives, de conservació del
patrimoni natural i per a custòdia del territori, anualitats 2020-2021.

D’altra banda, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província núm. 243, el dia 20 de
desembre de 2019, la Diputació de Girona, publicà l’aprovació de la convocatòria de
subvencions per actuacions, per part d’organitzacions no lucratives, de conservació del
patrimoni natural i per a custòdia del territori, anualitats 2020-2021.

En aquest acte es proposa aixecar la suspensió de terminis i tràmits i resoldre la
campanya, atès que es disposa de tota la documentació per poder resoldre.

Vist l’informe del centre gestor i l’acta de la Comissió Avaluadora, de 21 de maig de
2020, en què es concreta el resultat de l’avaluació efectuada.

Atesos els antecedents esmentats, la Junta de Govern, a proposta de la diputada
delegada de Medi Ambient, per unanimitat, acorda::

Primer. Aixecar la suspensió de tràmits i terminis de la campanya en benefici dels
interessats, atès que l’aixecament de la suspensió no afecta a tercers.

Segon. Concedir a les entitats que es relacionen a l’annex 1 –que consta en
l’expedient-, les subvencions a fons perdut pels conceptes i imports que s'hi
especifiquen.

Tercer. Desestimar les sol·licituds de les entitats que es relacionen a l’annex 2 –que
consta en l’expedient- pels motius que s’hi senyalen, i, en aplicació de l'article 18 de
l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, ordenar l'arxiu dels
expedients.

Quart. Disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/1700/48101
del pressupost de l’any 2020 i 2021 de la Diputació de Girona:

Aplicació pressupostària Import concedit
2020

Import concedit
2021

500/1700/48101 27.965,66 27.965,66

Cinquè. Condicionar les concessions de les subvencions del 2021 a l’existència de
crèdit adequat i suficient del pressupost de l’exercici corresponent.

Sisè. Anul·lar el saldo sobrant per import de 64.068,68 euros de l’aplicació
pressupostària 500/1700/48101, 32.034,34 del pressupost del 2020 i 32.034,34 del
pressupost del 2021.
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Setè. Notificar aquest acord a tots els interessats.

19. JG1020/000018/2020-PDDMA; Proposta dip. del. Medi Ambient; Medi
Ambient (014): Aprovar els criteris de selecció  de consells comarcals per
a l'establiment de les oficines locals de transició energètica amb la
participació de la Diputació de Girona (exp. 2020/5614)

La Diputació de Girona és coordinadora territorial del Pacte de les alcaldies per a
l’energia i el clima i dona suport als ajuntaments per assolir els compromisos de
reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle i d’adaptació al canvi climàtic. El
2020 s’inicia un nou període fins el 2030 amb l’objectiu de reduir les emissions de
gasos d’efecte hivernacle en un 40%, per la qual cosa serà necessari elaborar Plans
d’acció per a l’energia sostenible i el clima (PAESC) que recullin aquests objectius a
escala municipal.

Amb aquest objectiu, des del Servei de Medi Ambient s’ofereix un pla de serveis per a
l’acció climàtica per donar suport tècnic als ajuntaments signataris i disposa de la
campanya de subvencions “Del Pla a l’Acció” i de la campanya de subvencions per a
la instal·lació de calderes de biomassa en equipaments municipals, per donar suport
econòmic als ajuntaments signataris del Pacte a l’hora d’executar les accions que es
planifiquin als PAESC.

Actualment des de la diputació s’està treballant en l’elaboració d’un pla estratègic
d’energies renovables per a les comarques gironines que ha de ser el nou marc
d’acció supramunicipal per als propers anys, juntament amb l’estratègia de transició
energètica que es començarà a elaborar com a resposta a la declaració institucional
d’emergència climàtica feta pel president de la Diputació de Girona.

Per tot això, la Diputació de Girona es proposa multiplicar la seva capacitat d’acció en
el territori amb col·laboració amb els consells comarcals. L’eina per aconseguir-ho és
l’establiment d’unes oficines locals de transició energètica que han de tenir una doble
funció: d’una banda, coordinar l’acció de la diputació amb els consells comarcals i, de
l’altra, acostar l’assistència tècnica als ajuntaments per a l’execució de les accions
planificades en els PAESC per fer front a l’emergència climàtica.

La implantació de les oficines locals de transició energètica es farà de forma gradual, i
començarà el 2020 amb la selecció de 3 consells comarcals en què s’establirà una
oficina local de transició energètica amb participació de la diputació de Girona. Es
preveu una fase inicial pilot de 3 anys de durada que podrà passar a ser indefinida si
la fórmula té bons resultats. En els anys següents es preveu fer noves seleccions fins
a arribar a tots els consells comarcals amb seu a la província de Girona que desitgin
participar en aquesta col·laboració.

D’acord amb els antecedents anteriors, la Junta de Govern, a proposta de la diputada
delegada de Medi Ambient, per unanimitat, acorda:

Primer. Aprovar els criteris de selecció de consells comarcals per a l’establiment de
les oficines locals de transició energètica amb participació de la Diputació de Girona, i
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el model de conveni de col·laboració amb els que siguin seleccionats, segons el text
que es transcriu a continuació:

“CRITERIS DE SELECCIÓ DE CONSELLS COMARCALS PER A
L’ESTABLIMENT DE LES OFICINES LOCALS DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA
AMB PARTICIPACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

1. Definició de l’objecte

Aquest document té per finalitat estructurar i fixar els criteris per a la selecció dels
consells comarcals en què s’establirà una oficina local de transició energètica amb
participació de la diputació de Girona.

Les propostes han de tenir per objecte l’establiment i funcionament d’una oficina de
transició energètica local ubicada a la seu del Consell Comarcal en col·laboració amb
la Diputació de Girona. Les propostes han de contribuir a l’assoliment a nivell local
dels objectius del Pacte de les alcaldies per a l’energia i el clima i a la implantació al
territori del Pla d’energies renovables a les comarques gironines.

Les oficines establertes en col·laboració amb els consells comarcals tindran una
durada de funcionament de tres anys com a període pilot, al final del qual, i en funció
dels resultats assolits, la diputació de Girona i el consell comarcal corresponent
decidiran per acord exprés si l’oficina s’ha de consolidar mitjançant els mecanismes
adients, s’ha de reorganitzar o es dona per finalitzada la col·laboració.

La col·laboració entre la diputació de Girona i els consells comarcals s’establirà
mitjançant conveni, d’acord amb el model de l’annex d’aquest document.

2. Procediment de selecció

El procediment de selecció de les propostes és el de concurrència competitiva i
convocatòria pública: es compararan les sol·licituds que es presentin en el període
fixat en la convocatòria i s’establirà una prelació d’acord amb els criteris de valoració
establerts en aquest document.

La convocatòria de 2020 s’aprova amb aquest document. La Junta de Govern és
l’òrgan competent per a l’aprovació i resolució de les convocatòries subjectes a
aquests criteris de selecció corresponents a anys posteriors, les quals hauran de
contenir, com a mínim el següent:

1. Referència al document de criteris de selecció, amb indicació del butlletí oficial
on s’han publicat,

2. el termini de presentació de sol·licituds,
3. el període de durada de la fase pilot.
4. el termini de resolució de la convocatòria i notificació als interessats,
5. la indicació de si la resolució posa fi a la via administrativa o l’òrgan davant el

qual es pot interposar recurs administratiu i els òrgans jurisdiccionals als quals
es pot recórrer,

6. el mitjà de notificació o publicació.

3. Recursos aportats per la diputació de Girona i funcions de les oficines de
transició energètica i període d’execució
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La diputació de Girona designarà un tècnic A2 de transició energètica, amb condició
de funcionari per programa de la diputació de Girona, amb funció de coordinació de
les accions en matèria d’energia del consell comarcal i la diputació en el territori de la
comarca, impuls de projectes en matèria d’energia i clima en l’àmbit dels sectors
d’activitat generadors d’emissions, dinamització de l’execució dels Plans d’Acció
d’Energia Sostenible (PAES) o Plans d'Acció per a l'Energia Sostenible i el
Clima (PAESC), sobretot en les accions que impliquin al sector privat. El tècnic de
transició energètica tindrà el lloc de treball a la seu del consell comarcal, en l’espai
que aquest habiliti. El tècnic treballarà de manera coordinada amb les estructures del
Consell Comarcal o existents al territori que impulsen directa o indirectament
polítiques de transició energètica des del Consell.

En cas que la diputació de Girona ho consideri oportú, i sempre i quan sigui necessari
per incrementar l’impacte de l’oficina, podrà dotar a l’oficina d’altres recursos (estudis i
treballs, subministraments, etc.). En qualsevol cas la dotació d’aquests recursos
queda condicionada a la disponibilitat pressupostària i a l’autorització de la despesa
corresponent.

4. Destinataris

Poden concórrer a aquesta convocatòria els consells comarcals que tinguin la seva
seu ubicada dins de la província de Girona.

5. Recursos a aportar pels consells comarcals

Els consells comarcals aportaran un espai de treball per al tècnic de transició
energètica de la diputació.
Facilitaran la coordinació del el tècnic de la diputació amb el personal del consell
comarcal que tingui les tasques encomanades en matèria d’energia i amb altres quan
sigui el cas.

6. Criteris de valoració

Es valoraran les propostes presentades seguint els criteris de valoració que es
detallen a continuació.

Les sol·licituds se seleccionaran seguint l’ordre de més a menys puntuació, de
manera que les que tinguin menys puntuació poden no atendre’s en cas de manca de
disponibilitat pressupostària.

Concepte P u n t u a c i ó
màxima

Grau de concreció de les tasques i vinculació amb el Pla
d’energies renovables de les comarques gironines, els PAES
aprovats a la comarca i/o altres documents de planificació
energètica existents

10

Pressupost municipal i/o comarcal invertit (2017-2019) / número
habitants de la comarca (2019)
(es donarà la puntuació màxima a la sol·licitud que tingui un
valor més alt, i a la resta, una puntuació proporcional, segons

10



67
Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat

la fórmula següent: valor de la sol·licitud analitzada x 10 / valor
màxim presentat)
Percentatge de municipis de la comarca adherits al nou Pacte
de les alcaldies per l’energia i el clima (%)
 (es donarà la puntuació màxima a comarca que tingui el 100%
dels municipis adherits al nou Pacte de les alcaldies, i a la
resta, una puntuació proporcional, segons la fórmula següent:
valor de la sol·licitud analitzada x 10 / 10)

10

Impacte anual previst al territori en reducció de consum
energètic a mig termini (3 anys) (MWh/any)
(es donarà la puntuació màxima a la sol·licitud que tingui un
valor més alt, i a la resta, una puntuació proporcional, segons
la fórmula següent: valor de la sol·licitud analitzada x 5 / valor
màxim presentat)

5

Impacte total previst al territori en producció d’energia
renovable elèctrica i tèrmica (3 anys) (MWh)
(es donarà la puntuació màxima a la sol·licitud que tingui un
valor més alt, i a la resta, una puntuació proporcional, segons
la fórmula següent: valor de la sol·licitud analitzada x 5 / valor
màxim presentat)

5

La puntuació mínima requerida per poder ser seleccionat serà de 20 punts.

7. Procediment de presentació de les sol·licituds

Les sol·licituds, que s’han de presentar a la Diputació en el termini establert en la
convocatòria, han d’estar signades electrònicament pel president del Consell
Comarcal.

Cal formular les sol·licituds mitjançant instància genèrica dirigida al Servei de Medi
Ambient de la Diputació de Girona, acompanyada de la documentació annexa
següent:

En tots els casos:
Memòria, que ha d’incloure com a mínim els apartats següents:

1) Antecedents
 Nombre de municipis adherits al nou Pacte de les alcaldies, nombre

de PAES aprovats)
 Anàlisi del consum energètic i producció a nivell comarcal a partir de

les dades publicades al document Diagnosi d’energies renovables a
les comarques gironines

 Descripció dels mitjans humans, materials i econòmics del Consell
Comarcal per a l’execució d’accions de transició energètica.

2) Objectius de l’oficina de transició energètica
3) Pla de treball

 Descriure de quina manera l’oficina s’integrarà a l’actual estructura
del consell comarcal i com es coordinarà amb la Diputació de
Girona

 Tasques que es proposa que dugui a terme l’oficina desglossades
en les que pot dur a terme el personal del Consell Comarcal i les
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que es proposa que dugui a terme el tècnic de la Diputació. Caldrà
descriure de manera detallada les tasques i de quina manera
aquestes contribuiran a l’assoliment de l’impacte.

4) Indicadors d’impacte i metodologia de càlcul (a mig termini – any 3)
 Total de reducció del consum d’energia anual en 3 anys (MWh)
 Total de producció d’energia renovable elèctrica en 3 anys (MWh)
 Total de producció d’energia renovable tèrmica en 3 anys (MWh)

5) Cronograma

La documentació complementària s’ha d’adjuntar en format PDF a la sol·licitud.

Els defectes de la sol·licitud s’han d’esmenar, després del requeriment i amb
l’advertència de desistiment, en el termini màxim de 10 dies des de la notificació. Si
transcorregut aquest termini no s’han fet les esmenes oportunes, s’entendrà que la
persona interessada ha desistit de la seva sol·licitud. Aleshores es dictarà la resolució
corresponent, d’acord amb els termes previstos en la legislació de procediment
administratiu, i s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior.

La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document
que acompanyi la sol·licitud deixen sense efecte aquest tràmit des del moment en què
es coneguin, prèvia audiència de la persona interessada, i, en conseqüència,
comporten la inadmissió de la sol·licitud. També poden ser causa d’extinció del
conveni de col·laboració que s’hagi signat si es coneixen amb posterioritat a la
signatura d’aquest.

8. Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds

La instrucció i l’ordenació de l’expedient per seleccionar les propostes regulades en
aquest document corresponen al Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona.

Les actuacions d’instrucció comprenen:

 L’avaluació de les sol·licituds, efectuada d’acord amb els criteris establerts en
aquest document.

 La petició dels informes, la informació o l’assessorament que es considerin
necessaris, en cas que l’estudi de la documentació no sigui suficient per
determinar la proposta.

El Servei de Medi Ambient, en vista de l’expedient, ha de formular la proposta de
resolució, motivada degudament, la qual ha d’expressar la llista de consells comarcals
seleccionats. 

9. Procediment de resolució i notificació

La proposta de resolució se sotmetrà a consideració de la Junta de Govern, la qual
resoldrà definitivament.

La Junta de Govern de la Diputació ha d’emetre la resolució corresponent en el
termini màxim de sis mesos, a comptar des de l’acabament del període de presentació
de les sol·licituds. Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la
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resolució, els sol·licitants han d’entendre desestimades les seves sol·licituds per
silenci administratiu.

La resolució es notificarà de manera individualitzada a tots els beneficiaris, i també als
peticionaris la sol·licitud dels quals s’hagi desestimat.

10. Forma d’acceptació

Una vegada comunicada la resolució, en el termini d’un mes els consells comarcals
seleccionats hauran d’aprovar i signar el conveni de col·laboració Annex, que definirà
les condicions generals i específiques que seran aplicables a la col·laboració entre el
Consell Comarcal i la Diputació de Girona.

11. Protecció de dades

En el cas que l’objecte de la col·laboració inclogui el tractament de dades de caràcter
personal, els consells comarcals han de complir amb la normativa, i han d’adoptar i
implementar les mesures de seguretat que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13
de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, desplegada pel Reial
decret 1720/2007, de 21 de desembre.

12. Obligació de difusió i publicitat

Els Consells comarcals seleccionats han de fer constar expressament la col·laboració
de la Diputació de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió en relació amb les
actuacions que siguin objecte d’aquesta col·laboració. Com a mínim caldrà que es faci
constar la col·laboració mitjançant una notícia inserida a la pàgina web del Consell
Comarcal. En cas d’edició de material divulgatiu o informatiu, caldrà que també hi
consti la col·laboració de la Diputació de Girona.

13. Règim jurídic

El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes col·laboracions és:

a) La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
b) La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic
c) Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del
subjecte.

14. Interpretació

La facultat d’interpretació i aplicació d’aquests criteris de selecció recau exclusivament
en la Diputació de Girona, i correspon a la Presidència d’aquest ens la resolució de les
incidències que es produeixin en la seva gestió i execució, llevat de l’aprovació dels
actes atribuïts expressament a la competència d’altres òrgans en aquest mateix
document.

15. Vigència
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Aquests criteris de selecció seran d’aplicació des de l’endemà de la publicació íntegra
en el Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG), i seran vigents fins que se
n’acordi la modificació o derogació.

Disposició addicional primera

El president de la Diputació és l’òrgan competent per resoldre els recursos que
s’interposin contra la resolució de la convocatòria corresponent. D’aquestes
resolucions del president se n’ha de donar compte en la primera sessió que es dugui
a terme de la Junta de Govern de la Diputació.

Disposició addicional segona
L’extracte de les convocatòries que es facin d’acord amb aquests criteris de selecció
es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el tauler electrònic de
la Diputació de Girona.

ANNEX: MODEL DE CONVENI
< L O G O
C O N S E L L
COMARCAL
>

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I EL
CONSELL COMARCAL DE xxxxx PER A L’ESTABLIMENT DE LES
OFICINES LOCALS DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA AMB PARTICIPACIÓ DE
LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

EXP 20XX/XXXX
CN/XXXX 

I. ENTITATS QUE INTERVENEN

Diputació de Girona, representada pel seu president, Sr. Miquel Noguer i Planas,
assistit pel secretari general, Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de l’acord de Junta
de Govern de data .................
Consell Comarcal de xxxxxxx, representat per xxxx.

II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
El Consell Comarcal de XXXX  ha estat seleccionat en la convocatòria de selecció de
consells comarcals per a l’establiment de les oficines locals de transició energètica
amb participació de la Diputació de Girona publicada al BOP XXXX.

Les oficines tindran una durada de funcionament de tres anys com a prova pilot, al
final del qual, i en funció dels resultats assolits, la diputació decidirà si l’oficina s’ha de
consolidar mitjançant els mecanismes adients, s’ha de reorganitzar o es dóna per
finalitzada la col·laboració.
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Per tot això, les dues parts, de comú acord, i reconeixent plena capacitat per a aquest
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents pactes:

PACTES

PRIMER. OBJECTE. L’objecte del present conveni és establir les condicions de
col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal de xxxxx, per a
l’establiment de l’oficina local de transició energètica.

SEGON. APORTACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA. La Diputació de Girona
designarà un funcionari o funcionària per programa de la diputació amb categoria A2
com a tècnic/a de transició energètica amb funció de coordinació de les accions en
matèria d’energia entre consell comarcal i la diputació en el territori de la comarca,
impuls de projectes en matèria d’energia i clima en l’àmbit dels sectors d’activitat
generadors d’emissions, dinamització de l’execució dels Plans d'Acció per a l'Energia
Sostenible i el Clima (PAESC), sobretot en les accions que impliquin al sector privat.
El tècnic de transició energètica tindrà el lloc de treball a la seu del consell comarcal,
en l’espai que aquest habiliti, amb el personal del Consell que tingui encomanades les
tasques derivades d’aquest conveni.

TERCER. APORTACIÓ DEL CONSELL COMARCAL. El Consell Comarcal xxxx
assumeix els compromisos següents:

 Aportarà els mitjans que figuren com a mitjans del Consell Comarcal en la
memòria presentada a la convocatòria i que s’adjunta com a annex al present
conveni

 Aportarà un espai de treball, amb ordinador i accés a internet per al/a la
tècnic/a de transició energètica de la diputació.

 Facilitarà l’accés del/de la tècnic/a de transició energètica de la diputació a
vehicles de la flota comarcal, d’acord amb la forma habitual de reserva de
vehicles que utilitzi el Consell, per tal que aquell/a pugui fer els desplaçaments
per raó de feina en l’àmbit de la comarca.

 Facilitarà la coordinació del/de la tècnic/a de la diputació amb el personal del
consell comarcal que tingui les tasques encomanades en matèria d’energia, i
altres quan sigui el cas.

 Durà a terme les tasques descrites al Pla de treball com a tasques a fer per
part del Consell Comarcal en la memòria presentada a la convocatòria, annexa
al present conveni.

 Quantificarà els indicadors d’impacte que siguin resultat d’accions del Consell
d’acord amb la metodologia indicada a la memòria presentada a la
convocatòria, annexa al conveni.

 Elaborarà un informe anual de resultats amb la descripció de les tasques
executades per part del Consell Comarcal, resum de l’assoliment dels
objectius, quantificació de l’impacte i propostes de millora del Pla de treball en
cas que es consideri oportú.

QUART. PERÍODE D’EXECUCIÓ. El període d’execució del Pla de treball començarà
a partir que la diputació faci el nomenament del tècnic de transició energètica i
finalitzarà al cap de tres anys, amb possibilitat de pròrroga d’acord amb el que
estableix el pacte vuitè d’aquest conveni.
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CINQUÈ. TERMINI I RÈGIM D’ELABORACIÓ DE LES MEMÒRIES ANUALS DE
RESULTATS. El Consell Comarcal, en el termini que finalitza el 28 de febrer de cada
any, ha d’enviar a la Diputació de Girona la documentació següent:

a) Informe anual de resultats de l’execució del Pla de treball de l’any anterior, en
suport digital editable.

b) Documentació acreditativa que l’activitat s’ha efectuat amb la col·laboració de
la Diputació de Girona i els ajuntaments.

Amb aquesta informació, el tècnic de transició energètica de la diputació elaborarà la
memòria anual de resultats que inclourà el conjunt de resultats obtinguts en el marc
del present conveni.

SISÈ. OBLIGACIÓ DE DIFUSIÓ I PUBLICITAT. El Consell Comarcal haurà de fer
constar expressament la col·laboració de la Diputació de Girona en qualsevol acte,
publicitat o difusió de les actuacions del pla de treball, encara que l’activitat ja hagi
estat realitzada.

Com a mínim, caldrà que el Consell Comarcal faci constar la col·laboració  de la
Diputació de Girona al web de l’entitat i en tota la documentació que es generi.

SETÈ. COMISSIÓ DE SEGUIMENT.
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 integrada pel
diputat o diputada delegat/da en matèria de Medi Ambient, com a representant de la
Diputació de Girona i el conseller o consellera de xxxx, com a representant del Consell
Comarcal del xxx.

La Comissió de Seguiment serà l’encarregada de:
1. Interpretar les diferents clàusules del present conveni.
2. Avaluar l’assoliment dels objectius i compromisos d'aquest conveni.
3. Sol·licitar la informació que consideri necessària per al correcte seguiment del

conveni.
4. Proposar les modificacions del conveni que consideri necessàries per

assegurar l’assoliment dels seus objectius i compromisos anuals.
5. Proposar la modificació de les clàusules del conveni o les mesures correctores

oportunes i, si escau, la revisió corresponent quan circumstàncies
excepcionals impedeixin la consecució dels objectius o els compromisos
previstos.

6. Acordar la proposta de pròrrogues del present conveni.
7. Altres funcions que li siguin expressament encarregades per les parts d’aquest

conveni.

Els representants de les parts podran ser acompanyats pels tècnics o altre personal
que considerin oportú.

El tècnic de transició energètica assistirà a les reunions amb funció de secretari de la
comissió, amb veu i sense vot.
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La Comissió és reunirà sempre que ho sol·liciti una de les parts i, al menys, un cop
l’any.

VUITÈ. VIGÈNCIA DEL CONVENI. El conveni tindrà una vigència de tres anys i podrà
ser prorrogat per acord exprés de les parts mitjançant addenda.

NOVÈ. NATURALESA DEL CONVENI. El conveni té naturalesa administrativa i es
regeix per la Llei 40/2015, d‘1 d'octubre, de règim jurídic del sector 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 del conveni són competència
dels òrgans de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

DESÈ. EXTINCIÓ I RESOLUCIÓ. Son causes d'extinció del conveni:

L'esgotament del període de vigència convingut entre les parts
L'acord de les dues parts.
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 altra causa prevista en el conveni o en altres lleis.

I per tal de deixar-ne constància i en prova de conformitat, les parts subscriuen aquest
conveni.

ANNEX AL CONVENI: MEMÒRIA D’ACTIVITATS DE L’OFICINA DE TRANSICIÓ
ENERGÈTICA “

Segon. Aprovar la convocatòria per a la selecció de consells comarcals per a
l’establiment de les oficines locals de transició energètica amb participació de la
Diputació de Girona. anualitat 2020, del tenor literal següent:

“CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ DE TRES CONSELLS COMARCALS PER
A L’ESTABLIMENT DE LES OFICINES LOCALS DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA AMB
PARTICIPACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA. ANUALITAT 2020

1. Objecte i finalitat
Aquesta convocatòria es regeix pels criteris de selecció de consells comarcals per a
l’establiment de les oficines locals de transició energètica amb participació de la
diputació de Girona aprovats en la sessió de la Junta de Govern de 16 de juny de
2020.
Les propostes han de tenir per objecte l’establiment i funcionament d’una oficina de
transició energètica local ubicada a la seu del Consell Comarcal en col·laboració amb
la Diputació de Girona. Les propostes han de contribuir a l’assoliment a nivell local
dels objectius del Pacte de les alcaldies per a l’energia i el clima i a la implantació al
territori del Pla d’energies renovables a les comarques gironines.
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Es seleccionaran els 3 consells comarcals de major puntuació d’acord amb els criteris
de selecció i les oficines establertes en col·laboració amb els consells comarcals
tindran una durada de funcionament de tres anys com a període pilot, al final del qual,
i en funció dels resultats assolits, la diputació de Girona i el consell comarcal
corresponent decidiran per acord exprés si l’oficina s’ha de consolidar mitjançant els
mecanismes adients, s’ha de reorganitzar o es dona per finalitzada la col·laboració.
La col·laboració entre la diputació de Girona i els consells comarcals s’establirà
mitjançant conveni, d’acord amb el model de l’annex als criteris de selecció.

CRITERIS DE VALORACIÓ
Els criteris de valoració són definits a l’article 6 dels criteris de selecció.

2. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds comença a partir de l’endemà de la publicació
de la convocatòria al BOPG i finalitza el 21 de juliol de 2020. Les sol·licituds s’han de
formular mitjançant instància genèrica dirigida al Servei de Medi Ambient de la
Diputació de Girona, acompanyada de la documentació que preveu l’article 7 dels
criteris de selecció.

La presentació de les sol·licituds, que han d’estar signades electrònicament mitjançant
un certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d’Administració Oberta de
Catalunya, s’ha de fer per mitjà de l’EACAT.

3. Termini de resolució i notificació
3.1. Termini de resolució
El termini màxim per resoldre la convocatòria és el que determinen els criteris de
selecció. Una vegada transcorregut el termini sense que s’hagi adoptat una resolució,
els sol·licitants podran entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci
administratiu.

3.2. Termini de notificació
La resolució es notificarà de manera individualitzada a tots els consells comarcals
seleccionats, tal com preveu l’article 41.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques, i també als
peticionaris la sol·licitud dels quals s’hagi desestimat, en el termini màxim de deu dies
hàbils a comptar de la data d’adopció de l’acord.

4. Règim de recursos
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta
resolució es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat
Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos, a comptar de
l’endemà de la notificació. Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar
recurs de reposició davant del president de la Diputació de Girona en el termini d’un
mes a comptar de l’endemà de la notificació.

5. Publicitat
Aquesta convocatòria es publicarà a la seu electrònica de la Diputació
<https://tauler.seu.cat> i al seu lloc web, i l’extracte d’aquesta es publicarà al Butlletí
Oficial de la Província de Girona.”
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Tercer. Facultar àmpliament el president de la Diputació als efectes d’executar aquest
acord i, en especial per a què disposi publicar la convocatòria en el BOPG, perquè
resolgui els recursos que s’hi puguin interposar i perquè, si cal, d’acord amb la finalitat
que es persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s’hi
puguin advertir, i per signar els convenis de col·laboració amb els consells comarcals
seleccionats.

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

20. JG1020/000016/2020-PDDPDEL; Prop. dip. del. Prom. i Desenv. Econ.
Local; Promoció i desenvolupament Econòmic Local (015): Conveni de
col·laboració entre el Departament d'Educació de la Generalitat de
Catalunya i la Diputació de Girona per impulsar l'esperit emprenedor de
l'alumnat de cicles formatius de formació professional comarques de
Girona (exp. 2020/5806)

El Departament d’Educació, a través de la Direcció General de Formació Professional
Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, convoca anualment la Mostra de projectes
emprenedors de la Formació Professional a Catalunya per presentar els projectes
guanyadors dels concursos convocats als instituts de Catalunya.

La Diputació té la vocació essencial de promoure la dinamització de l’economia i
millorar la qualitat de vida de les persones, mitjançant actuacions dirigides a l’equilibri
territorial i al foment de l’emprenedoria. La Diputació, d’acord amb els seus objectius i
la seva experiència en les activitats relacionades amb subvencions, està disposada a
col·laborar amb el Departament d’Educació en l’assoliment dels objectius del concurs
de projectes d’emprenedoria a les terres de Girona.

Per tant, les dues institucions, amb l’objectiu principal de fomentar l’esperit
emprenedor de les persones i facilitar la inserció professional del jovent format en els
cicles formatius, consideren adient la formalització d’aquest conveni.

L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de col·laboració entre el
Departament d’Educació i la Diputació de Girona, en l’impuls de l’emprenedoria i la
inserció laboral a través d’actuacions de la Mostra de projectes emprenedors de la
Formació Professional a Catalunya adreçades a l’alumnat dels instituts de formació
professional de les comarques de Girona.

D’acord amb l’article 9.3 del Reglament Orgànic de la Diputació de Girona, la Junta de
Govern assumeix la competència d’aprovació dels convenis de col·laboració amb
altres ens, entitats i organismes.

Vist l’informe favorable de la cap del servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic
Local, la Junta de Govern, a proposta del president de la Comissió Informativa
d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local, per unanimitat,
acorda:
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PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació i la Diputació de Girona per impulsar
l'esperit emprenedor de l'alumnat de cicles formatius de formació professional de les
comarques de Girona, el text del qual es transcriu íntegre a continuació:

“Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el
Departament d’Educació, i la Diputació de Girona, per impulsar l'esperit emprenedor de
l'alumnat de cicles formatius de formació professional de les comarques de Girona 

Intervenen

Pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, el senyor Joan-Lluís
Espinós Espinós, director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de
Règim Especial, nomenat  pel Decret 75/2018, de 7 de juny, (DOGC núm. 7639, d’11
de juny de 2018), i actuant en virtut de la Resolució ENS/1839/2011, de 20 de juliol,
de delegació de competències de la persona titular del Departament d’Ensenyament
(DOGC núm. 5930, de 28 de juliol de 2011).
Per la Diputació de Girona, amb NIF P1700000A, representada en aquest acte pel
seu president, el Sr. Miquel Noguer i Planas, en virtut de les facultats conferides per
acord de Ple de 4 de juliol de 2019, assistit en aquest acte pel secretari general, el Sr.
Jordi Batllori i Nouvilas, que actua com a fedatari d’acord amb el que disposa l’article
3.2.i) del Reial decret 128/2018, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de
l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
En ús de les seves atribucions, ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat
legal suficient per formalitzar aquest acte i

Manifesten:
El Departament d’Educació, a través de la Direcció General de Formació Professional

Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, convoca anualment la Mostra de
projectes emprenedors de la Formació Professional a Catalunya per presentar els
projectes guanyadors dels concursos convocats als instituts de Catalunya.

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, a l’article 2.1, estableix el foment de
l’emprenedoria en el conjunt de principis rectors del sistema educatiu i, a l’article
77.c, promou la incentivació de l’esforç individual i grupal, especialment en el
treball quotidià al centre educatiu.

La Diputació té la vocació essencial de promoure la dinamització de l’economia i
millorar la qualitat de vida de les persones, mitjançant actuacions dirigides a
l’equilibri territorial.

La Diputació, d’acord amb els seus objectius i la seva experiència en les activitats
relacionades amb subvencions, està disposada a col·laborar amb el Departament
d’Educació en l’assoliment dels objectius del concurs de projectes d’emprenedoria
a les terres de Girona.

El Departament d’Educació considera necessària aquesta col·laboració per a la
motivació de l’alumnat dels cicles formatius, atesa la notorietat de la Diputació en
impulsar actuacions formatives i culturals.

Per tant, ambdues parts, amb l’objectiu principal de fomentar l’esperit emprenedor de
les persones i facilitar la inserció professional del jovent format en els cicles
formatius, consideren adient la formalització d’aquest conveni mitjançant l’adopció
de les següents 
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Clàusules:
Primera. Objecte
L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de col·laboració entre el
Departament d’Educació i la Diputació de Girona, en l’impuls de l’emprenedoria i la
inserció laboral a través d’actuacions de la Mostra de projectes emprenedors de la
Formació Professional a Catalunya adreçades a l’alumnat dels instituts de formació
professional de les comarques de Girona.

Segona. Descripció del concurs
1. Objectiu del concurs
Es convoca el premi de “Millor projecte d’emprenedoria a la FP de les comarques
gironines“ en què es premiarà el projecte en format pla d’empresa o pla de projecte
que reflecteixi la creació d’un producte o un servei i la seva comercialització.

2. Destinataris
Alumnes de cicles formatius de grau mitjà i de grau superior dels instituts de les
comarques de Girona matriculats dins dels 20 mesos anteriors a la celebració de la
final catalana a la Mostra de projectes emprenedors de l’FP a Catalunya.

3. Presentació del projecte
a. Només s’acceptarà un projecte de Cicle Formatiu Grau Mitjà i un de Cicle

Formatiu Grau Superior per Institut.
b. No s’acceptaran treballs que s’hagin presentat en altres territoris que també

participin a la final de Catalunya del concurs de projectes d’emprenedoria.

4. Modalitats
Les modalitats són:

a. Per Cicle Formatiu de Grau Mitjà:
1. Millor idea
2. Més viable
3. Millor projecte d’economia social i cooperativa
4. Millor projecte d’equip

b. Per a Cicle Formatiu de Grau Superior:
1. Millor idea
2. Més viable
3. Millor projecte d’economia social i cooperativa
4. Millor projecte d’equip
5. Millor gestió del projecte

5. Criteris de valoració dels projectes
a. El format de pla d’empresa o pla de projecte és lliure.
Els criteris per a la valoració del projecte han de prendre com a referència els

continguts següents:
1. Descripció del producte o servei
2. Presentació dels membres promotors 
3. Estudi de mercat o abast
4. Organització del negoci o fases d’execució i recursos 
5. Pla de viabilitat (prescindible a la categoria “Millor idea”)
6. Anàlisi de riscos i condicionants normatius
7. Estatuts (en cas d’economia social i cooperativa)
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6. Premis
El treball guanyador de cadascuna de les modalitats per a cada tipus de cicle formatiu
rebrà:

a. Un dispositiu electrònic (tablet) aportat per la Diputació
b. Acreditació del premi, emesa per les entitats convocants.
c. Inscripció a la participació en la final de Catalunya de Millor Projecte

d’Emprenedoria a la Mostra de projectes emprenedors de l’FP a Catalunya.

Tercera. Compromisos del Departament d’Educació 
El Departament d’Educació es compromet a:

a. Organitzar la Mostra de projectes emprenedors de la Formació Professional a
Catalunya i el concurs de projectes d’emprenedoria de les comarques de
Girona, en endavant el concurs.

b. Promoure la participació dels instituts de Formació Professional en el concurs.
c. Recollir els projectes aportats pels instituts i valorar-los segons els criteris

establerts.
d. Organitzar de l’acte de lliurament de premis i la difusió en els mitjans de

comunicació.
e. Posar a disposició l’ús de l’Auditori Josep Irla, situat a la Plaça Pompeu Fabra,

1 de Girona per a la cerimònia de lliurament de premis del concurs 
f. El Departament d’Educació no hi intervé en l’adquisició de cap dels premis

lliurats, ni rep cap equipament que signifiqui augment del seu patrimoni.
g. El mecenatge de la Diputació ha de ser difós a través dels mitjans de

comunicació habituals del Departament d’Educació, tot utilitzant la imatge
corporativa de la Diputació

Quarta. Compromisos de la Diputació de Girona 
La Diputació de Girona participa en l’organització assumint les següents funcions:

a. Aportar el premi dels alumnes de les diferents modalitats consistent en un
dispositiu electrònic (tablet) per modalitat i alumne.

b. Participar en les reunions de la comissió d’organització del concurs.
c. Participar com a membre del jurat en la valoració dels projectes 
d. Participar en l’acte de lliurament de premis.
e. Difondre el concurs i el lliurament de premis amb els mitjans de comunicació

del seu abast
Cinquena. Comissió de seguiment
a. Per a la coordinació, seguiment i avaluació de les accions previstes en el present

conveni es constitueix una comissió mixta, integrada per:
1. Dues persones representants dels Serveis Territorials d’Educació a

Girona, una de les quals en serà el/la president/a
2. Dues persones representants de la Diputació de Girona

Aquesta comissió actua, segons el règim de funcionament que la pròpia comissió
haurà d'establir-se, amb vista a donar compliment de l’acordat, resoldre, si escau,
les qüestions sobre interpretació o modificació de l’acordat i avaluar periòdicament
el desenvolupament del conveni, i, si escau, resoldre l’incompliment de les
obligacions i compromisos assumits per cadascuna de les parts. S’han d’exposar,
davant la comissió, les actuacions realitzades, perquè en tinguin coneixement els
membres de la comissió i puguin fer, si escau, propostes de millora.

La comissió es reuneix almenys un cop cada curs per tal de coordinar les actuacions
necessàries i fer-ne el seguiment, orientar l’ús dels recursos necessaris i avaluar el
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grau d’assoliment dels objectius previstos. Aixeca acta dels acords rellevants que
siguin adoptats en cadascuna de les reunions i les enviarà a les institucions
participants d’aquest conveni.

La comissió ha d’elaborar un informe de valoració global del conveni, de la data
prevista de finalització de les actuacions objecte del conveni. Aquest informe s’ha
de presentar a les parts signants.

Sisena. Protecció de dades de caràcter personal
a. Les parts es comprometen a donar estricte compliment a la normativa

reguladora de protecció de dades de caràcter personal d’acord amb el que
determina el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell,
de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa
al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel
qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de
dades) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals; així com a aquella altra normativa
reguladora de protecció de dades de caràcter personal que sigui d’aplicació
durant la vigència d’aquest conveni i que no contradigui, s’oposi o sigui
incompatible amb el Reglament (UE) 2016/679 i la Llei orgànica 3/2018.

b. També donaran compliment a les previsions establertes a la Llei orgànica
1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal
i familiar i a la pròpia imatge i resta de normativa d’aplicació.

Setena. Protecció dels menors
Les parts es comprometen, a que el seu respectiu personal, sigui propi o extern, que
intervingui en la execució d’aquest conveni, complirà la normativa vigent en matèria de
protecció del menor, i concretament el requisit que determina l’apartat 5 de l’article 13
de la Llei orgànica 1/1996 de 15 de gener de protecció jurídica del menor, de
modificació parcial del codi civil i de la Llei d’enjudiciament civil.
Vuitena. Vigència 
Aquest conveni entra en vigor en la data de l’última signatura electrònica i és vigent
fins la data 30 de setembre de 2020, sense possibilitat de pròrroga.
Novena. Resolució del conveni
Són causes de resolució:

a. El transcurs del termini de vigència del conveni, sense perjudici d’acordar la
renovació.

b. L’acord unànime de tots els signants.
c. L’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per part d’algun

dels signants.
En aquest cas, qualsevol de les parts pot notificar a la part incomplidora un
requeriment perquè compleixi en un termini determinat les obligacions o els
compromisos que es consideren incomplerts. Aquest requeriment s’ha de
comunicar al responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i control de
l’execució del conveni i a les altres parts signants.
Si, un cop transcorregut el termini indicat en el requeriment, l’incompliment
persisteix, la part que el va adreçar ha de notificar a les parts signants la
concurrència de la causa de resolució i el conveni s’entén resolt. La resolució
del conveni per aquesta causa pot comportar la indemnització dels perjudicis
causats si així s’ha previst.

d. Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
e. Per manca d’alumnat inscrit.
f. Per qualsevol altra causa de les generals establertes en la legislació vigent.
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Desena. Naturalesa i jurisdicció 
Aquest conveni té naturalesa administrativa. Les qüestions litigioses sorgides sobre la
interpretació, la modificació, la resolució i els efectes d’aquest conveni, que no puguin
ser resoltes d’acord amb el que es determina en el mecanisme de seguiment,
vigilància i control seran resoltes per la jurisdicció contenciosa administrativa.
Per tal que així consti i en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni”

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

Tercer. Traslladar aquest acord al departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya.

21. JG1020/000017/2020-PDDPDEL; Prop. dip. del. Prom. i Desenv. Econ.
Local; Promoció i desenvolupament Econòmic Local (015): Conveni de
col·laboració entre la Diputació de Lleida i la Diputació de Girona per al
treball conjunt en l'àmbit de la promoció i el desenvolupament econòmic i
local Expedient (exp. 2020/5916)

En el marc de les seves competències, la Diputació de Girona mitjançant el Servei de
Promoció i Desenvolupament econòmic local té com a objectiu contribuir al
desenvolupament equilibrat del territori, impulsant actuacions pròpies i també donant
suport als agents socials i econòmics de les comarques gironines col·laborant en
projectes relacionats amb el foment de la innovació, l’atracció del talent i el
desenvolupament econòmic integral i equilibrat del territori.

En la mateixa línia, la Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat de Promoció
Econòmica té com a objectiu contribuir al desenvolupament equilibrat del territori,
impulsant actuacions pròpies i també donant suport als agents socials i econòmics de
les comarques lleidatanes col·laborant en projectes relacionats amb el foment de la
innovació, l’atracció del talent i el desenvolupament econòmic integral i equilibrat del
territori.

Ambdues diputacions tenen la voluntat de col·laborar en l’elaboració d’eines que
facilitin l’articulació d’estratègies locals.

Vist que per aquest mateix motiu ambdues diputacions tenen un conveni marc signat
amb la Diputació de Barcelona que estableix el règim de col·laboració en matèria de
desenvolupament econòmic local, es veu necessari establir també un règim de
col·laboració entre la Diputació de Girona i la Diputació de Lleida. (per Diputació de
Girona CN/2640,signat en data 13 d’abril de 2010 i per Diputació de Lleida, signat en
data 18 de novembre de 2013).

D’acord amb l’article 9.3 del Reglament Orgànic de la Diputació de Girona, la Junta de
Govern assumeix la competència d’aprovació dels convenis de col·laboració amb
altres ens, entitats i organismes.

Vist l’informe favorable de la cap del servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic
Local, la Junta de Govern, a proposta del president de la Comissió Informativa
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d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local, per unanimitat,
acorda:

PRIMER. Aprovar el conveni plurianual de col·laboració entre la Diputació de Lleida i
la Diputació de Girona per al treball conjunt en l’àmbit de la promoció i el
desenvolupament econòmic i local, el text del qual es transcriu íntegre a continuació:

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I LA
DIPUTACIÓ DE LLEIDA PER AL TREBALL CONJUNT EN L’ÀMBIT DE LA
PROMOCIÓ I EL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

I. ENTITATS QUE INTERVENEN:

D’una part, la Diputació de Girona, amb NIF P1700000A, representada en aquest acte
pel seu president, el Sr. Miquel Noguer i Planas, en virtut de les facultats conferides
per acord de Ple de 4 de juliol de 2019, assistit pel secretari general, el Sr. Jordi
Batllori i Nouvilas, que actua com a fedatari d’acord amb el que disposa l’article 3.2.i)
del Reial decret 128/2018, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de
l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.

De l’altra part, la Diputació de Lleida amb NIF P-2500000-A, representada en aquest
acte pel seu president, el Sr. Joan Talarn i Gilabert en virtut de les facultats conferides
pel Ple de la Diputació del dia 12 de juliol de 2019 assistit pel secretari general, el Sr.
Ramon Bernaus Abellana, que actua com a com a fedatari d’acord amb el que
disposa l’article 3.2.i) del Reial decret 128/2018, pel qual es regula el règim jurídic dels
funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.

II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ:

Les diputacions provincials, en el marc de les competències pròpies dels governs
locals establertes a l’article 84 de l’estatut d’autonomia de Catalunya, aprovat per Llei
orgànica 6/2006 de 19 de juliol i d’acord tant amb la llei 7/1985, de 2 d’abril de bases
de règim local (arts. 31 i 36), modificada per la llei 27/2013 de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’administració local, com amb el text refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya (arts 66.2 i 91), aprovat per Decret legislatiu
2/2003, de 18 d’abril, cooperen en el foment del desenvolupament econòmic i social
dels municipis dels seus àmbits territorials mitjançant l’assistència, la cooperació
jurídica, econòmica i tècnica als municipis en el foment del desenvolupament i en la
planificació en el territori  provincial i de foment i administració dels interessos
peculiars de la província.

En el marc de les seves competències, la Diputació de Girona mitjançant el Servei de
Promoció i Desenvolupament econòmic local té com a objectiu contribuir al
desenvolupament equilibrat del territori, impulsant actuacions pròpies i també donant
suport als agents socials i econòmics de les comarques gironines col·laborant en
projectes relacionats amb el foment de la innovació, l’atracció del talent i el
desenvolupament econòmic integral i equilibrat del territori.

En el marc de les seves competències, la Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat
de Promoció Econòmica té com a objectiu contribuir al desenvolupament equilibrat del
territori, impulsant actuacions pròpies i també donant suport als agents socials i
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econòmics de les comarques lleidatanes col·laborant en projectes relacionats amb el
foment de la innovació, l’atracció del talent i el desenvolupament econòmic integral i
equilibrat del territori.

Les dues institucions treballen en el desenvolupament econòmic dels seus territoris i
que les entitats tenen la voluntat d’optimitzar el seu treball mitjançant l’aprofitament de
les sinergies i complementarietats de les dues entitats locals

Les dues diputacions tenen la voluntat de col·laborar en el coneixement mutu de les
accions que s’estan desenvolupant en el territori; així com l’anàlisi de les
repercussions d’aquestes actuacions per evitar duplicitats i per optimitzar els recursos
públics.

Ambdues diputacions tenen la voluntat de col·laborar en l’elaboració d’eines que
facilitin l’articulació d’estratègies locals.

Vist que per aquest mateix motiu ambdues diputacions tenen un conveni marc signat
amb la Diputació de Barcelona que estableix el règim de col·laboració en matèria de
desenvolupament econòmic local, es veu necessari establir també un règim de
col·laboració entre la Diputació de Girona i la Diputació de Lleida. (per Diputació de
Girona CN/2640,signat en data 13 d’abril de 2010 i per Diputació de Lleida, signat en
data 18 de novembre de 2013).

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

PACTES:

PRIMER. Objecte.

Aquest conveni té per objecte establir un marc de col·laboració entre les dues
institucions per l’execució d’actuacions en matèria de promoció i desenvolupament
econòmic local.

Ambdues institucions recíprocament podran compartir el coneixement que es disposi i
es generi en l’àmbit del desenvolupament econòmic local; oferir les metodologies i el
software que es disposi i es generi per tal de desenvolupar amb qualitat les polítiques
de dinamització de l’ocupació, del teixit empresarial i de planificació estratègica,
convidar-se mútuament als espais de reflexió i debat (jornades, seminaris, tallers
d’intercanvi d’experiències, tallers de formació, etc..) que organitzin.

SEGON. Seguiment de les actuacions

Es crearà una comissió paritària formada per dos representats de cada institució per
tal d’avaluar el seguiment del projecte. A aquest efecte, la comissió podrà ser
convocada a instàncies de qualsevol de les parts.
Aquesta comissió farà el seguiment de les actuacions conveniades i proposarà els
possibles acords per a l’ampliació de la col·laboració futura.
-Buscar sinergies per construir projectes col·laboratius entre les dues entitats i ajudar
a implementar-los a través dels mitjans que tinguin a disposició ambdues entitats.
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TERCER. Modificació del conveni.

Aquest conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts, en
relació amb la matèria aquí continguda i recull l’esperit i els objectius de les converses
i els acords orals i escrits que hagin pogut realitzar-se amb anterioritat a aquest
conveni.
Les parts de mutu acord, podran modificar els pactes que estableix aquest conveni.
Qualsevol modificació haurà de constar per escrit i estar aprovada i signada per les
parts.

QUART. Contingut econòmic

Aquest conveni no té contingut econòmic.

CINQUÈ. Vigència.

El període de vigència d’aquest conveni es de 4 anys, que s’inicien en la data de la
signatura i fins la mateixa data de l’any 2024. En qualsevol moment abans de la
finalització del conveni, les dues parts podran acordar unànimement la pròrroga per a
quatre anys addicionals.

SISÈ. Extinció.

Són causes d’extinció d’aquest conveni:
a) L’esgotament del període de vigència convingut entre les parts;
b) L’incompliment greu i manifest, material o legal, de les obligacions assumides

en el conveni per cadascuna de les parts;
c) Les causes generals previstes a la legislació vigent.

SETÈ. Règim jurídic.

El marc normatiu pel qual es regeix la subvenció està constituït per:
a) La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les

administracions públiques
b) la Llei 40/2015  d’1 d’octubre, de règim jurídic de les administracions públiques
c) Qualsevol altra disposició legal o reglamentària aplicable per raó de la matèria

o del subjecte.

VUITÈ. Publicació

Aquest conveni es publicarà en el Portal de Transparència de la Diputació de Girona i
de Lleida, d’acord amb els articles 8 i 9 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, i mitjançant una referència
en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC). La Diputació de Girona serà
l’encarregada de la publicació del conveni en el  DOGC, i de la seva tramesa, si
s’escau, al registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de
Catalunya.

I en prova de conformitat en tot el seu contingut, les parts signen aquest conveni.”
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Segon. Facultar àmpliament el president de la Diputació de Girona per a la signatura
d’aquest conveni i dels documents necessaris per la seva execució.

Tercer. Traslladar aquest acord a la Diputació de Lleida.

22. JG1020/000037/2020-PDDSEL; Prop. dip. del. Suport a Entitats Locals;
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Redistribuir i concedir als
ens locals relacionats les subvencions del Fons de Cooperació Econòmica
i Cultural, per l'any 2020 (exp. 2020/357)

Vistes les bases reguladores del “Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any
2020”, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió de 21 de gener de
2020 i publicades al BOPG .núm. 51, de 12 de març de 2020.

Vista la convocatòria del “Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2020”,
aprovada pel Ple de 18 de febrer de 2020 i publicada al BOPG núm. 36 de 21 de
febrer de 2020.

D’acord amb la documentació presentada i l'Acta de la Comissió Avaluadora, la Junta
de Govern, a proposta del diputat delegat de Suport a les Entitats Locals, per
unanimitat, acorda:

PRIMER. Redistribuir l’import de la convocatòria del Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural d’import total 20.170.569,85 € d’acord amb el següent detall:

Aplicació pressupostària 2020 N ú m .
Exp.

Crèdit inficial Crèdit final Redistribució

220/9420/46201 Fons de subvencions per a
despeses corrents Assist. I
Coop. Mun i Camins
Municipals

2020/357 7.759.850,00 8.269.160,49 509.310,49

220/9420/76201 Fons de subvencions per a
inversions Assist. I Coop.
Mun.

2020/357 2.845.985,41 2.336.674,92 -509.310,49

300/3340/46201 Fons de Cooperació Cultural
Local

2020/376 2.925.000,00 2.925.000,00

310/4910/76200 Programa ajuts a Aj.Noves
tecnologies

2020/359 369.469,85 369.469,85

Total 2020 13.900.305,26 13.900.305,26

Aplicació pressupostària 2021

220/9420/76201 Fons de subvencions per a
inversions Assist. I Coop.
Mun.

2020/357 6.270.264,59 6.270.264,59

TOTAL FONS 2020 20.170.569,85 20.170.569,85

SEGON. Reajustar la despesa autoritzada d’acord amb el resultat de l’import final de
la convocatòria
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Aplicació pressupostària 2020 N ú m .
Exp.

Crèdit inficial Crèdit final Redistribució

220/9420/46201 Fons de subvencions per a
despeses corrents Assist. I
Coop. Mun i Camins
Municipals

2020/357 7.759.850,00 8.269.160,49 509.310,49

220/9420/76201 Fons de subvencions per a
inversions Assist. I Coop.
Mun.

2020/357 2.845.985,41 2.336.674,92 -509.310,49

300/3340/46201 Fons de Cooperació Cultural
Local

2020/376 2.925.000,00 2.925.000,00

310/4910/76200 Programa ajuts a Aj.Noves
tecnologies

2020/359 369.469,85 369.469,85

Total 2020 13.900.305,26 13.900.305,26

Aplicació pressupostària 2021

220/9420/76201 Fons de subvencions per a
inversions Assist. I Coop.
Mun.

2020/357 6.270.264,59 6.268.116,06 -2.148,53

TOTAL FONS 2020 20.170.569,85 20.168.421,32

TERCER. Publicar la distribució definitiva dels crèdits d’aquesta convocatòria a la
Base de Dades Nacional de Subvencions i fer-ne una menció expressa al BOPG.

QUART. Concedir als ajuntaments i a les entitats municipals descentralitzades (EMD)
que es relacionen a l’annex i annex 2, que consten en l’expedient, les subvencions
pels conceptes i imports que s'especifiquen, dins el Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural any 2019.

CINQUÈ. Autoritzar el descompte del pagament avançat a l’Ajuntament de Castellfollit
de la Roca per import de 2.017,55 € segons l’acord del Ple de la Diputació de Girona
de 18 de març de 2014.

SISÈ. No es concedeix la subvenció sol.licitada per l’Ajuntament d’Ultramort d’import
total 38.743,22 € a l’espera de l’acreditació de trobar-se al corrent de les obligacions
amb la Seguretat Social o d'obtenir el seu aplaçament, regularització o suspensió
d'acord amb el previst en  l'article 19.2 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol,
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions

SETÈ. Disposar la despesa d'import 13.861.562,04 € amb càrrec a les següents
aplicacions pressupostàries del pressupost de 2020 i per un import de 6.268.116,06 €
amb càrrec al pressupost de l’any 2021, condicionat a l’existència de crèdit adequat i
suficient per a l’exercici 2021.

Aplicació pressupostària 2020 Crèdit final Ajuntament
d'Ultramort

Crèdit
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220/9420/46201 Fons de subvencions per a
despeses corrents Assist. I
Coop. Mun i Camins
Municipals

8.269.160,49 7.900,00 8.261.260,49

220/9420/76201 Fons de subvencions per a
inversions Assist. I Coop. Mun.

2.336.674,92 24.641,25 2.312.033,67

300/3340/46201 Fons de Cooperació Cultural
Local

2.925.000,00 5.583,75 2.919.416,25

310/4910/76200 Programa ajuts a Aj.Noves
tecnologies

369.469,85 618,22 368.851,63

Total 2020 13.900.305,26 38.743,22 13.861.562,04

Aplicació pressupostària 2021

220/9420/76201 Fons de subvencions per a
inversions Assist. I Coop. Mun.

6.268.116,06 6.268.116,06

TOTAL FONS 2020 20.168.421,32 20.129.678,10

VUITÈ. Anul·lar el saldo sobrant de l’aplicació 200/9420/76201 de l’any 2021 d’import
2.148,53 €.

NOVÈ. Notificar als beneficiaris que una vegada comunicada la concessió de l’ajuda,
si en el termini d’un mes no es manifesten el contrari, s’entén acceptada la subvenció,
així com les condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació

DESÈ. Condicionar el lliurament de les subvencions, que són compatibles amb altres
ajudes, al compliment de les bases reguladores del Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural de l’any 2020 i a la presentació del compte justificatiu (model www.ddgi.cat),
dins dels terminis que finalitzen:

Despeses corrents

15 novembre 2020
Despeses culturals

15 novembre 2020
Accés a les noves tecnologies

15 novembre 2020
Actuacions en camins municipals

15 novembre 2020
Despeses d’inversió
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30 setembre 2021

ONZÈ. Notificar aquest acord als beneficiaris de les subvencions.

23. JG1020/000010/2020-PDDXV; Proposta dip. del. Xarxa Viària; Xarxa Viària
(013): Proposta d'aprovació del text del conveni entre la Diputació de
Girona i l'Ajuntament de la Vall d'en Bas per a l'execució d'obres de
tractament superficial asfàltic a un tram de la carretera de la Parcel·lària
(exp. 2019/1708)

L’Ajuntament de la Vall d’en Bas ha sol·licitat la col·laboració de la Diputació de
Girona per a l’execució d’obres de tractament superficial asfàltic a un tram de la
carretera de la Parcel·lària.
Un tram de la carretera de la Parcel·lària necessita treballs de reparació o renovació
del seu acabat superficial, tasques que són difícils d’externalitzar, tant per la seva
magnitud com per la inexistència d’empreses especialitzades en tractament
superficial.
El Servei de Xarxa Viària disposa d’un equip idoni que el pot dedicar puntualment per
a aquests treballs i que pot executar les obres mitjançant el personal i la maquinària
que consideri adients de les brigades de conservació, sense detriment de la tasca
principal que és la conservació de carreteres de la seva xarxa.
El Servei de Xarxa Viària ha redactat un conveni en el qual es reflecteixen totes les
dades necessàries.
La cap del Servei de Xarxa Viària en funcions parcials, en data 26 de maig de 2020,
ha emès informe favorable sobre la proposta del conveni entre la Diputació de
Girona i l’Ajuntament de la Vall d’en Bas per a l’execució d’obres de tractament
superficial asfàltic a un tram de la carretera de la Parcel·lària.
Per tot això, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de Xarxa Viària, per
unanimitat, acorda:
Primer. Aprovar el text del Conveni, que es transcriu tot seguit, entre la Diputació de
Girona i l'Ajuntament de la Vall d’en Bas per a l’execució d’obres de tractament
superficial asfàltic a un tram de la carretera de la Parcel·lària:
“I.
ENTITATS QUE INTERVENEN
Diputació de Girona, representada pel seu president, Miquel Noguer i Planas, assistit
pel secretari general, Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de les facultats conferides per
acord de la Junta de Govern de ------------------------------.
Ajuntament de la Vall d’en Bas, representat pel seu alcalde president, Lluís Amat i
Batalla, assistit per la secretària accidental de la corporació, Marta Mercader i
Colomer, en virtut de les facultats conferides per acord de la Junta de Govern Local
de 20 de maig de 2020.
II.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ.
1r.  Un tram de la carretera de la Parcel·lària del municipi de la Vall d’en Bas

necessita treballs de reparació o renovació del seu acabat superficial, tasques
que són difícils d’externalitzar, tant per la seva magnitud com per la inexistència
d’empreses especialitzades en tractament superficial.

2n.  La Diputació de Girona, que té com a principal objectiu l’ajut als municipis,
especialment els més petits, disposa d’un equip idoni per a aquests treballs, pel
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que, sense detriment de la tasca principal que és la conservació de carreteres de
la seva xarxa, el pot dedicar puntualment a treballs d’aquesta naturalesa.

3r.  Els treballs a realitzar en aquesta carretera s’han avaluat principalment en les
unitats següents:
Triple tractament superficial:
 Tram de la Parcel·lària, de la C-153 a la C-63z: 7.920,00 m2
 Reparació prèvia zones més deteriorades: 1.500,00 m2

4t.  El cost dels materials (lligants i àrids) a utilitzar, amb preus dels contractes de
subministrament de la Diputació de Girona, s’estimen en 14.412,60 euros.

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

1r.  La Diputació de Girona i l’Ajuntament de la Vall d’en Bas realitzaran les obres de
tractament superficial asfàltic a la carretera de la Parcel·lària amb la participació
següent:
A càrrec de la Diputació de Girona:
 Aportació de la maquinària i el personal necessaris, a excepció de l’element

de càrrega.
A càrrec de l’Ajuntament de la Vall d’en Bas:
-  Aportació dels materials mitjançant dipòsit previ del seu cost a la Tresoreria

de la Diputació, segons es manifesta en el punt 4t, és a dir, 14.412,60 euros.
-  Disponibilitat d’un lloc d’aplegament situat a prop de l’obra per descarregar

les graves i aportació d’un element de càrrega.
 Restitució de vores amb eliminació de la mota vegetal, cunetes i drenatges i

neteja del paviment si fos necessari.
 Reparació dels flonjalls amb aglomerat asfàltic.
 Escombrada, amb recollida o no, de l’àrid sobrant al cap de 3 dies de

l’execució del tractament superficial. Aquesta operació s’haurà de repetir als
15 dies.

2n.  Les xifres que consten en les manifestacions anteriors són aproximades, tant pel
que fa als amidaments com als preus per metre quadrat. Acabats els treballs, es
regularitzarà l’aportació de l’Ajuntament, un cop coneguts exactament els
materials utilitzats a les obres.

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

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

I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni.”

Segon. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura del Conveni
i per a tots els actes complementaris que siguin necessaris per al seu
desenvolupament.

Tercer. Traslladar aquest acord a l’Ajuntament de la Vall d’en Bas i a Intervenció
d’aquesta Diputació pel seu coneixement i efectes procedents.

Quart. Publicar íntegrament el Conveni, un cop signat, al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya.
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Assumptes procedents de les comissions informatives o competències
delegades del Ple

24. JG1020/000055/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom.
Econ.. Coop. Loc; Organització Recursos Humans Corporatiu (012):
Autoritzar l'exercici d'una activitat privada compatible a 7543 (exp.
2020/5274)

Amb data 12 de maig de 2020 (núm. Registre 1-2020-011604-2) 7543, funcionària
interina de la Diputació de Girona, que ocupa un lloc de treball de tècnica de serveis
econòmics de grau mitjà (Grup A2) amb adscripció al servei de Control Intern de la
Intervenció de la Diputació de Girona, ha sol·licitat la compatibilitat per exercir una
activitat privada com a sòcia d’una societat dedicada a les instal·lacions elèctriques,
d’acord amb el model de declaració responsable que ha facilitat la Corporació als
seus empleats.

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

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

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

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

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

En segon lloc, la normativa estableix algunes prohibicions més específiques, que van
dirigides a garantir la neutralitat i objectivitat que inspira el codi ètic de l’empleat
públic, com és la prohibició de l’exercici d’una activitat privada que impliqui la
intervenció en assumptes en els quals hagi intervingut en els dos últims anys, estigui
intervenint o hagi d’intervenir en un futur per raó del càrrec ocupat a la Diputació de
Girona. Això implica una prohibició expressa de prestar una activitat professional
privada als ajuntaments de la demarcació de Girona als quals s’estigui obligat a
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atendre en el desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball a la
Diputació de Girona. També es prohibeix pertànyer a consells d’administració o altres
òrgans rectors d’entitats privades que tinguin una activitat relacionada directament
amb les gestionades des del càrrec públic que s’ostenta a la corporació. També es
prohibeix l’exercici de qualsevol càrrec o la participació superior al 10% del capital en
empreses privades que siguin concessionàries, contractistes d’obres, serveis o
subministraments, o que siguin arrendatàries o administradores de monopolis o que
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 7543, que ocupa un lloc de treball de tècnica de serveis econòmics (Grup
A2) al servei de Control Intern de la Intervenció de la Diputació de Girona, es constata
que no incorre en les limitacions anteriors per exercir una activitat privada com a sòcia
sense dedicació horària a la societat Gerard Pous SL, destinada a les instal·lacions
elèctriques en general, sempre que es respectin les limitacions que s’indiquen més
endavant.

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.
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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, amb el
dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció
Econòmica i Cooperació Local, per unanimitat, acorda:

PRIMER. Autoritzar la senyora 7543, tècnica de grau mitjà de serveis econòmics de la
Corporació, a exercir una activitat privada com a sòcia de Gerard Pous SL, dedicada a
les instal·lacions elèctriques, sense dedicació horària, amb les condicions que
s’esmenten a continuació. 

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

TERCER. Es recorda així mateix la prohibició expressa de prestar una activitat
professional als organismes dependents de la Diputació de Girona o als ajuntaments
de la demarcació de Girona als quals s’estigui obligat a atendre en el
desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball a la Diputació de Girona.

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

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

25. Proposicions urgents

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

25.1. JG1020/000001/2020-PDDRH; Proposta diputat delegat Recursos
Humans; Organització Recursos Humans Corporatiu (012): Aprovar
instruccions en relació al treball presencial i el teletreball del personal
de la Diputació de Girona, amb motiu de la crisi sanitària provocada per
la COVID-19 (Exp. 2020/3289)
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En data 12 de maig de 2020 el comitè de seguretat i salut va prendre l’acord sobre les
actuacions que s’han adoptat a les diferents Fases de desconfinament en funció de
l’evolució de la pandèmia provocada pel COVID19.

Per preparar la reincorporació del personal, la Diputació, d’acord amb les previsions
establertes en el marc de les reunions de la comissió de seguretat i salut, ha realitzat
les actuacions necessàries per a dur a terme les mesures de seguretat  que s’han
anat indicant.

Les instruccions d’administració i funció pública i de la conselleria d’interior  de la
Generalitat, les ordres i resolucions del Ministeri de Sanitat, els Pactes i Acords
Ministeri/Sindicats, els Reials Decrets de l’estat d’alarma i els seus subsegüents
desplegaments, estableixen com a preferent el teletreball. Però també, estableixen i
recomanen el desconfinament gradual i la recuperació de la normalitat a l’àmbit
laboral. Aquestes instruccions, ordres o pactes salvaguarden les persones
especialment sensibles, recomanant que siguin les últimes en incorporar-se al treball
presencial, prèvia avaluació pels  serveis de vigilància de salut. També queden en una
situació d’especial protecció les persones que, per motius de conciliació de vida
familiar i laboral, tingui fills petits a càrrec o persones fins el segon grau de
consanguinitat dependents.

L’Acord del comitè de seguretat i salut ha tingut en compte totes aquestes premisses.
La  prioritat ha estat la protecció de la salut de les empleades i empleats, la seva
incorporació gradual, així com la garantia de la prestació dels serveis públics, atenent
a la normativa i  les recomanacions de les autoritats sanitàries.

En totes les fases de desglaonament s’han salvaguardat les persones especialment
sensibles, les persones en cura de fills menors de catorze anys o de persones grans
dependents, i totes aquelles persones que necessiten desplaçar-se fins el seu lloc de
treball amb transport públic, evitant així la mobilitat geogràfica.

En totes les fases es manté el teletreball com a preferent, compatibilitzant-lo amb la
modalitat presencial de prestació de servei, per a facilitar la incorporació gradual,
iniciant així la imprescindible recuperació de la normalitat a l’àmbit laboral de
l’administració.

L’Acord posposa fins a la Fase III l’estudi i anàlisi de les accions que cal prendre en el
període de la nova normalitat,  segons el control de la pandèmia, les normatives
d’aplicació i les recomanacions de l’autoritat sanitària d’aquell moment, amb la
intenció d’incorporar  de forma presencial tots els col·lectius.

A la nova normalitat acaben les restriccions socials i econòmiques, però es mantenen
la vigilància epidemiològica, la capacitat reforçada del sistema sanitari i l’autoprotecció
de la ciutadania. Les ordres i resolucions com la Ordre SND/414/2020, de 16 de maig
o l’Ordre SND/458/2020, de 30 de maig flexibilitzen determinades restriccions que
l’estat d’alarma va instaurar segons la Fase de desconfinament que es trobi el territori.
No obstant, les dues Ordres expressen que sempre que sigui possible es fomentarà la
continuïtat del teletreball per aquells treballadors/es que puguin realitzar la seva
activitat laboral a distància, però afegeix, que  per la Fase III les empreses podran
elaborar protocols de reincorporació presencial a l’activitat aboral, sempre d’acord
amb la normativa laboral i de prevenció de riscos laborals.
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L’actual estadi de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, encara exigeix que els
diferents nivells de govern adoptin mesures adreçades a fer-hi front. Així, mitjançant el
Reial Decret llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries per
recolzar l’economia i l’ocupació, s’ha aprovat la pròrroga de la vigència de l’article 5
del Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març, pel qual s’estableix el caràcter preferent
del treball a distància. I, més recentment, l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a
la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional, establertes després de
la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 1 “del Plan para la transición
hacia una nueva normalidad”, ha previst que sempre que sigui possible, es fomentarà
la continuïtat del teletreball per a aquells treballadors que puguin realitzar la seva
activitat laboral a distància. Per altra banda, són diverses les instruccions dictades per
garantir la seguretat i salut dels treballadors en el marc del que preveu la Llei 31/1995,
de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.

Per la seva part, també la Diputació de Girona ha dictat les mesures que en cada
moment han establert els criteris aplicables per fer front a la crisi sanitària provocada
pel COVID19, amb diferents Decrets de la Presidència.

Un cop superada la Fase més aguda de la pandèmia s’obre un nou escenari de retorn
progressiu a la normalitat i cal establir criteris generals per afrontar al repte de l’etapa
de nova normalitat.

D’acord amb la preceptiva negociació amb els representants dels treballadors el
passat 12 de juny de 2020, a l’empara de les competències atribuïdes a la Presidència
i a la Junta de Govern, la Junta de Govern, per unanimitat, acorda: 

PRIMER. Aprovar les següents instruccions:

“1.- Àmbit d’aplicació
Aquest Acord és aplicable al personal de la Diputació de Girona, que en les fases
d’esglaonament anteriors s’han pogut acollir a la modalitat de teletreball. Els empleats
que per les funcions que realitzen són incompatibles amb el teletreball, mantindran el
calendari laboral establert per la seva categoria en el decret de Presidència de data
26 de maig de 2020.

Les mesures previstes en aquest Acord han d’inspirar les que  es puguin adoptar en
relació al personal que presta serveis en organismes autònoms, consorcis, fundacions
i entitats de dret públic del sector públic de la Diputació de Girona.

2- Regulació excepcional i temporal de la modalitat de treball no presencial
vinculada a la situació de crisi sanitària provocada per la COVID19
Es defineix el teletreball com una modalitat de prestació de serveis professionals de
caràcter no presencial, en virtut del qual el treballador pot realitzar excepcionalment la
seva jornada laboral fora de les dependències de l’Administració, mitjançant l’ús de les
tecnologies de la informació i comunicació, i sota la direcció, coordinació i supervisió
del seu superior jeràrquic. El teletreball és una forma d’organització del treball, i no un
estatut jurídic diferenciat i específic. Per tant, la persona que realitza teletreball té els
mateixos drets i obligacions que la resta d’empleats de la Corporació, tant des del
punt de vista de les retribucions com la resta de condicions de treball, i ha de ser
acceptat voluntàriament pel treballador, i pot ser reversible. Això no obstant, és bàsic
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que es donin unes condicions tecnològiques adequades per garantir la protecció i
confidencialitat de les dades, així com l’eficàcia del treball.

L’article 5 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents
extraordinàries per a fer front a l’impacta econòmic i social del COVID-19 preveu el
següent:

Artículo 5. Carácter preferente del trabajo a distancia.

Las medidas excepcionales de naturaleza laboral que se establecen en la presente
norma tienen como objetivos prioritarios garantizar que la actividad empresarial y las
relaciones de trabajo se reanuden con normalidad tras la situación de excepcionalidad
sanitaria. En particular, se establecerán sistemas de organización que permitan
mantener la actividad por mecanismos alternativos, particularmente por medio del
trabajo a distancia, debiendo la empresa adoptar las medidas oportunas si ello es
técnica y razonablemente posible y si el esfuerzo de adaptación necesario resulta
proporcionado. Estas medidas alternativas, particularmente el trabajo a distancia,
deberán ser prioritarias frente a la cesación temporal o reducción de la actividad.

Con el objetivo de facilitar el ejercicio de la modalidad de trabajo a distancia en
aquellos sectores, empresas o puestos de trabajo en las que no estuviera prevista
hasta el momento, se entenderá cumplida la obligación de efectuar la evaluación de
riesgos, en los términos previstos en el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, con carácter excepcional, a través
de una autoevaluación realizada voluntariamente por la propia persona trabajadora.

Aquesta mesura, d’acord amb el que estableix l’article 15 del Reial Decret llei
15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries per a recolzar l’economia
i l’ocupació, mantindrà la seva vigència durant els dos mesos posteriors a la
finalització de l’estat d’alarma aprovat pel Govern d’Espanya.

I, en el mateix sentit es pronuncia l’article 3 de l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig,
per a l’aplicació de la fase I de desconfinament, en establir el següent:

Artículo 3. Fomento de los medios no presenciales de trabajo.

Siempre que sea posible, se fomentará la continuidad del teletrabajo para aquellos
trabajadores que puedan realizar su actividad laboral a distancia.

L’últim Reial Decret Llei de 9 de juny, el 21/2020, conegut com a regulador de la nova
normalitat, continua establint en el seu article 7:

Artículo 7. Centros de trabajo.

1. Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos
laborales y del resto de la normativa laboral que resulte de aplicación, el titular de la
actividad económica o, en su caso, el director de los centros y entidades, deberá:

a) Adoptar medidas de ventilación, limpieza y desinfección adecuadas a las
características e intensidad de uso de los centros de trabajo, con arreglo a los
protocolos que se establezcan en cada caso.
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b) Poner a disposición de los trabajadores agua y jabón, o geles hidroalcohólicos o
desinfectantes con actividad virucida, autorizados y registrados por el Ministerio de
Sanidad para la limpieza de manos.

c) Adaptar las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los puestos de
trabajo y la organización de los turnos, así como el uso de los lugares comunes de
forma que se garantice el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal
mínima de 1,5 metros entre los trabajadores. Cuando ello no sea posible, deberá
proporcionarse a los trabajadores equipos de protección adecuados al nivel de riesgo.

d) Adoptar medidas para evitar la coincidencia masiva de personas, tanto
trabajadores como clientes o usuarios, en los centros de trabajo durante las franjas
horarias de previsible mayor afluencia.

e) Adoptar medidas para la reincorporación progresiva de forma presencial a los
puestos de trabajo y la potenciación del uso del teletrabajo cuando por la naturaleza
de la actividad laboral sea posible.

2. Las personas que presenten síntomas compatibles con COVID-19 o estén en
aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-19 o que se encuentren
en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna
persona con COVID-19 no deberán acudir a su centro de trabajo.

3. Si un trabajador empezara a tener síntomas compatibles con la enfermedad, se
contactará de inmediato con el teléfono habilitado para ello por la comunidad
autónoma o centro de salud correspondiente, y, en su caso, con los correspondientes
servicios de prevención de riesgos laborales. De manera inmediata, el trabajador se
colocará una mascarilla y seguirá las recomendaciones que se le indiquen, hasta que
su situación médica sea valorada por un profesional sanitario.

D’acord amb tot l’anterior, les mesures que es proposen en el present Acord es
fonamenten en els següents principis:

A. Minimitzar els riscos de contagi derivats de la pandèmia provocada per la
COVID-19, garantint la seguretat i salut dels empleats i empleades de la corporació.
B. Maximitzar i optimitzar la prestació de totes les activitats de la Diputació de Girona.
C. Potenciar  la modalitat de treball no presencial, compatibilitzant-ho en mesures de
reincorporació progressiva de forma presencial.
D. Garantir mesures de conciliació de la vida personal, familiar i professional.

Per tal de garantir, doncs, la seguretat i salut dels empleats i empleades de la
Diputació de Girona i, alhora, col·laborar en fer possible la no propagació de la
pandèmia provocada per la COVID-19, tot atenent les recomanacions fetes pel
Ministeri de Sanitat així com la regulació que sobre aquesta matèria ha aprovat el
Govern d’Espanya, és necessari limitar el nombre d’empleats i empleades que hagin
de desplaçar-se als seus llocs de treball. D’aquesta manera s’aconsegueix la doble
finalitat abans esmentada:

- En primer lloc, en limitar-se el nombre d’empleats i empleades amb presència física
en els diferents centres de treball, la corporació pot garantir el compliment de manera
més segura de les mesures preventives a les quals es fa referència en l’Acord del
comitè de seguretat i salut de data  12 de maig de 2020. I, de manera especial, la
mesura preventiva consistent en el distanciament físic entre empleats.

- En segon lloc, en afavorir la reducció del nombre de persones que circulen, la
corporació està col·laborant en donar compliment a les recomanacions establertes per
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les autoritats sanitàries.

Per tot el que s’ha indicat i d’acord amb la preceptiva negociació amb els
representants dels empleats de la Corporació, les línies generals  d’organització del
treball, que ha rebut l’acceptació de la part social, és la següent:

- S’estableixen mesures de modalitat de treball a distància, combinat en treball
presencial, i mesures de flexibilització i ampliació de jornada en els períodes
presencials. No es permetrà el treball semi presencial, entès com la combinació en un
mateix dia de teletreball i treball presencial. Amb caràcter general no s’autoritzarà  la
prestació de serveis extraordinaris durant la vigència d’aquest període excepcional,
especialment, en la modalitat de teletreball. En cap cas es poden prestar serveis
extraordinaris sense disposar d’una autorització expressa prèvia de l’òrgan competent.

- Els criteris que han de regir la prestació de serveis mitjançant la modalitat no
presencial de treball hauran d’atendre als principis de responsabilitat, compromís,
reversibilitat, no consolidació i manteniment de les condicions de treball.

- Per necessitats del servei, qualsevol empleat públic podrà ser requerit per l’exercici
de les funcions en mode presencial ocasional o permanentment. En aquest cas,
s’haurà de preveure que es compleixen totes les mesures dels protocols de seguretat
per aquell lloc de treball.

- Es combinaran les modalitats de treball presencial - teletreball en dies alterns o
setmanes alternes. El servei presencial comptarà amb l'assistència del 50% del servei
com a mínim (excepte en períodes de vacances, on el 50% computarà sobre els
efectius disponibles).

- Es flexibilitza l'horari d'entrada i sortida per als treballadors presencials (es podran
prestar els serveis de 7 del matí a les 20 hores).

- L'horari obligatori presencial serà de 9.30 a 12.30h (la recuperació de les hores   es
podrà realitzar en la mateixa setmana o bé  compensar amb una borsa d'hores, que
es podrà recuperar en el termini d’un any). No obstant, s'aplicarà la legislació actual
en matèria de jornada i no es podrà superar les 9 hores diàries de treball efectiu  i,
sempre entre la finalització d'un jornada i el principi de l'altra hauran de passar com a
mínim 12 hores. 

- En alguns supòsits concrets el servei de vigilància de la salut pot acordar la
prestació de serveis en la modalitat a distància el 100% del temps de treball.

- L'estudi d'aforament realitzat per serveis generals, permet el treball presencial,
gairebé del 100% de la plantilla, amb les corresponents mampares i mesures de
seguretat. Per aquest motiu, la realització del serveis mitjançant teletreball serà de
forma voluntària pel treballador, que haurà de tenir la infraestructura necessària per
poder realitzar el treball a distància, en cas de no tenir-la haurà de fer treball
presencial. S’haurà de realitzar la petició de teletreball mitjançant el portal de l'empleat
i caldrà la validació del cap de servei. Les jornades realitzades en teletreball
computaran 7 hores de treball. Caldrà que el treballador estigui disponible en l'horari
d'obligat compliment (9.30 a 14.30 hores cada dia, menys divendres que serà  de 9,30
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a 14 hores).

- Aquestes mesures seran aplicables a tot el personal. Queda sense efecte la
salvaguarda a determinats col·lectius, atès que les mesures proposades ja permeten
diferents opcions per conciliar la vida personal i laboral.  El període excepcional
d'aquestes mesures va des de la finalització de la fase 3 i fins al 15 de setembre.

- S’estableix que les vacances, majoritàriament, s’han de realitzar durant aquest
període excepcional, de 15 de juny a 15 de setembre, emfatitzant el que estableix
l’article 12 del Conveni/Acord de condicions laborals.

- Els caps de servei hauran d'organitzar els seus serveis tenint en compte aquestes
pautes, així com també realitzaran la supervisió i control del programa de teletreball
d’acord amb les tasques i objectius fixats prèviament, com a mínim amb caràcter
setmanal.

- A partir de la nova normalitat els becaris podran accedir a realitzar les seves
funcions en mode presencial o en teletreball, sempre d’acord amb les mesures de
seguretat i aforament del servei.  El personal extern    podrà accedir als serveis previ
permís d’accés, que haurà de sol·licitar el cap de servei al servei d’organització i
recursos humans corporatiu, qui emetrà la corresponent autorització i remetrà al
personal extern les mesures de seguretat que cal complir mentre s’estigui a la seu de
la Corporació.

3. Atenció al públic.

En els serveis d’atenció al públic es prioritzarà l’atenció telefònica i telemàtica. Pel cas
d’atenció presencial serà precisa la cita prèvia i es limitarà l’aforament. Caldrà que
s’adoptin les mesures necessàries per a minimitzar els possibles riscos per la salut.

4. Reunions

En caràcter general les reunions de treball es realitzaran mitjançant sistemes de
videoconferència, evitant sempre que sigui possible, les reunions presencials o que
impliquin desplaçaments a un altra localitat. No obstant, queden autoritzades les
vistes d’obres de tots els serveis tècnics de la Diputació, prenen totes les mesures de
seguretat establertes en el pla de contingència aprovat pel comitè de seguretat i salut.

5. Viatges

Es posposen els viatges de treball, llevat d’aquells que siguin estrictament
indispensables per a garantir la correcta prestació dels serveis públics respectant les
limitacions establertes per l’autoritat sanitària.

6. Formació

Les unitats responsables de l’organització de cursos i activitats formatives,
desenvoluparan, amb caràcter preferent, aquestes activitats on-line.

En caràcter general, es suspenen les autoritzacions per anar a cursos, seminaris,
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congressos, simposis i altres activitats de formació, amb la finalitat de minimitzar els
possibles riscos per a la salut.

La realització d’activitats formatives de forma presencial tindrà caràcter excepcional i
s’haurà de garantir una distància de seguretat no inferior a 2 metres entre les
persones assistents així com l’aplicació de la resta de mesures de seguretat. 

7. Proves selectives i provisió de llocs de treball

Es posposa la celebració de les proves selectives presencials i de caràcter massiu
d’accés a l’ocupació pública. No obstant, l’òrgan convocant podrà acordar la
celebració de proves selectives presencials quan sigui imprescindible,  sempre que es
puguin complir amb les mesures de distanciament  social i altres mesures de
seguretat, establertes per les autoritats sanitàries. S’autoritza els processos de
promoció  interna.

Aquesta previsió no és aplicable a aquells procediments que es trobin en fase de
concurs o que només es basin en el concurs de mèrits per la seva valoració, com per
exemple la provisió de llocs de treball. 

8. Disposició final.

Aquest Acord té efectes a partir de la finalització de la Fase III i fins els dia 15 de
setembre de 2020, o  fins un nou Acord o resolució.”

SEGON. Notificar als interessats, als efectes corresponents.

26. Precs i preguntes

No hi ha cap intervenció.

No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 10.55 h, de
la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

El president El secretari general
Miquel Noguer i Planas Jordi Batllori i Nouvilas
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