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EXCMA. DIPUTACIÓ DE GIRONA
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN NÚM.: 1028

Número:1028 
Caràcter: Ordinària
Data: 20 d'octubre de 2020
Hora d’inici: 10.10 h
Lloc: saló de plens de la Diputació de Girona
Expedient: 2020/8681

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 Turon i Serra Vicesecretari
Sra. Núria Josa i Arbonès Interventora

Han excusat la seva absència

Sr. Jordi Batllori i Nouvilas Secretari general

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

Ordre del dia

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del
dia 6 d’octubre de 2020

2. Assistència a la Presidència en l'exercici de les seves atribucions, tal com
disposa l'art. 35.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local

ASSUMPTES PROCEDENTS DELS PRESIDENTS DE LES COMISSIONS
INFORMATIVES

3. JG1028/000127/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. Esp.
Educ.; Monuments (018): Aprovació conveni de col·laboració per a la realització
d'intervencions arqueològiques a la vila de Besalú (exp. 2020/6535)

4. JG1028/000128/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. Esp.
Educ.; Monuments (018): Acta de tancament subvencions no justificades Pla de
Monuments 2019 (exp. 2020/5624)

ASSUMPTES PROCEDENTS DELS DELEGATS DE LES DIFERENTS ÀREES

5. JG1028/000045/2020-PDDHAMSG; Prop. dip. del. Habit., Assist. Mun., Serv.
Gral.; Secretaria General (005): Ratificar la resolució de Presidència número
2020/2612, referent a aprovar la modificació de les signatures del Conveni per a
la realització del diploma de postgrau administració electrònica i govern obert al
món local (exp. 2020/6077)

6. JG1028/000050/2020-PDDMA; Proposta dip. del. Medi Ambient; Medi Ambient
(014): Concedir subvenció al Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya per
promoció d'accions de recerca i gestió en la mitigació i adaptació al canvi global
en l'àmbit agroforestal (exp. 2020/7446)

7. JG1028/000055/2020-PDDMA; Proposta dip. del. Medi Ambient; Medi Ambient
(014): Aprovació canvi imputació pressupostària a l'Ajuntament de Begur dins la
campanya calderes biomassa 2017 (exp. 2017/3047)

8. JG1028/000056/2020-PDDMA; Proposta dip. del. Medi Ambient; Medi Ambient
(014): Resolució de la selecció de consells comarcals per a l'establiment de les
oficines locals de transició energètica amb participació de la Diputació de Girona
(exp. 2020/5614)

9. JG1028/000057/2020-PDDMA; Proposta dip. del. Medi Ambient; Medi Ambient
(014): Resolució de la campanya d'ajuts per a la realització de projectes dins del
Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny 2020, línia 7 (XV) (exp.
2020/8277)

10. JG1028/000058/2020-PDDMA; Proposta dip. del. Medi Ambient; Medi Ambient
(014): Subvenció per a la conservació i custòdia dels hàbitats forestals més
madurs de la serralada transversal, i millora de la base de coneixement sobre la
valorització dels seus serveis ecosistèmics en relació als ODS 15, 6, 3 i 13 (exp.
2020/7790)

11. JG1028/000009/2020-PDDNT; Proposta dip. del. Noves Tecnologies; Noves
tecnologies (016): Convocatòria de subvencions a ajuntaments, entitats
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municipals descentralitzades i consells comarcals per finançar actuacions en
noves tecnologies arran de la situació de la covid-19, any 2020 (exp. 2020/7995)

12. JG1028/000022/2020-PDDSE; Proposta diputat delegat Servei d'Esports; Servei
d'Esports (026): Subvenció nominativa a l'UNI Girona Club de Bàsquet per la
Euroleague Women 2019-2020 (exp. 2020/8057)

13. JG1028/000060/2020-PDDSEL; Prop. dip. del. Suport a Entitats Locals;
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de
l'Ajuntament de Palau de Santa Eulàlia, dins el Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural, any 2019 (exp. 2019/601)

14. JG1028/000078/2020-PDDSEL; Prop. dip. del. Suport a Entitats Locals;
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí de despeses corrents a
inversions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2020 de diversos
ajuntaments (exp. 2020/357)

15. JG1028/000080/2020-PDDSEL; Prop. dip. del. Suport a Entitats Locals;
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de
l'Ajuntament de Terrades, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any
2019. Esmena d'error (exp. núm. 2019/730)

16. JG1028/000082/2020-PDDSEL; Prop. dip. del. Suport a Entitats Locals;
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Modificació de la resolució de la
convocatòria de subvencions per a actuacions municipals motivades pel
temporal Gloria (Exp. núm. 2020/6246)

ASSUMPTES PROCEDENTS DE LES COMISSIONS INFORMATIVES –
COMPETÈNCIES DELEGADES DEL PLE

17. JG1028/000112/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ..
Coop. Loc; Organització Recursos Humans Corporatiu (012): Autoritzar 7687
l'exercici d'una activitat privada compatible amb el càrrec a la Diputació de
Girona (exp. 2020/8089)

18. JG1028/000114/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ..
Coop. Loc; Organització Recursos Humans Corporatiu (012): Autoritzar 3005
l'exercici d'una activitat pública compatible amb el càrrec a la Diputació de
Girona (exp. 2020/7783)

19. Proposicions urgents

20. Precs i preguntes

Abans de començar el president expressa el condol al diputat Josep Sala i Leal pel
traspàs de la seva mare, i també expressa el condol per la mort de l’exregidor de Sant
Feliu de Guíxols i exdiputat de la Diputació de Girona, Carles Xargay.

Desenvolupament de la sessió

1. Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 6
d’octubre de 2020
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S'aprova per unanimitat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 6 d’octubre
de 2020, prèviament lliurada als assistents.

2. Assistència a la Presidència en l'exercici de les seves atribucions, tal com
disposa l'art. 35.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del
règim local

Assumptes procedents dels presidents de les comissions informatives

3. JG1028/000127/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn.
Esp. Educ.; Monuments (018): Aprovació conveni de col·laboració per a la
realització d'intervencions arqueològiques a la vila de Besalú (exp.
2020/6535)

La vila de Besalú aplega un dels patrimonis històrics i arquitectònics més significatius
de Catalunya, on destaquem monuments tan importants com: l’església de l’antic
monestir de Sant Pere, el priorat de Santa Maria, l’església parroquial de Sant Vicenç,
l’hospital de Sant Julià, el Pont Vell, el Miqwé (bany ritual), etc. La gestió d’aquests
béns patrimonials cal que s’ajusti a uns paràmetres en què una part essencial és el
coneixement dels immobles i dels espais. En aquest context, l’arqueologia s’erigeix
com una de les eines bàsiques que han de fornir la informació necessària.

Les excavacions de la Devesa, a finals del segle XX, ja varen demostrar que l’origen
de Besalú es remunta a un poblat ibèric situat en el turó de Santa Maria. En els segles
XII, XIII i XIV Besalú pren la forma urbana que s’ha mantingut fins avui. Durant aquest
període, doncs, augmenten les possibilitats de coneixement urbanístic i arquitectònic
de la població. Tanmateix hi ha notables mancances a tots nivells fins i tot en alguns
dels monuments més emblemàtics com el pont, els banys i la sinagoga jueva, Santa
Maria, Sant Vicenç, etc. Alhora, aquest patrimoni cultural mereix la continuació del
procés d’estudi i rehabilitació per tal de recuperar arquitectònicament la importància
històrica de la vila de Besalú. En conseqüència, l’Ajuntament de Besalú ha presentat
una proposta de calendari i execució d’excavacions arqueològiques en diferents
indrets del municipi.

La Diputació de Girona està interessada a col·laborar amb l’Ajuntament de Besalú per
tal d’assegurar la realització de la tasca projectada i, en conseqüència, han acordat la
renovació d’un conveni per al finançament del projecte d’intervenció arqueològica a
diversos espais del casc urbà de Besalú.

Vist l’informe favorable del cap del centre gestors 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. Aprovar el conveni de col·laboració econòmica entre la Diputació de Girona,
i l’Ajuntament de Besalú, per al finançament del projecte d’actuació arqueològica a
diversos indrets del casc urbà de la població, el text del qual es transcriu literalment
tot seguit:

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I
L’AJUNTAMENT DE BESALÚ PER REALITZAR EXCAVACIONS
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ARQUEOLÒGIQUES EN DIFERENTS ESPAIS DEL MUNICIPI DE BESALÚ.
ENTITATS QUE INTERVENEN. D’una part, el  president de la Diputació de Girona,
Miquel Noguer i Planas, facultat per a aquest acte per acord de la Junta de Govern de
................, assistit pel secretari general de la Diputació, Jordi Batllori i Nouvilas, que
actua com a fedatari públic. I de l’altra, Lluís Guinó i Subirós, alcalde president de
l’Ajuntament de Besalú, que actua en nom de la corporació municipal, facultat
expressament per l’acord de la Junta de Govern Local de 22 de juny de 2020, i
d’acord amb les atribucions que li confereixen els articles 21.1 b de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de bases de règim local, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de
desembre, i el 53.1 a del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. L’assisteix Josep Pomés
Comas, secretari de l’Ajuntament. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ. La vila de Besalú
aplega un dels patrimonis històrics i arquitectònics més significatius de Catalunya.
Bona part del nucli antic i alguns dels edificis i construccions romànics que s’hi alcen
han estat catalogats com a monuments històrics: l’església de l’antic monestir de Sant
Pere, el priorat de Santa Maria, l’església parroquial de Sant Vicenç, l’hospital de Sant
Julià, el pont Vell, el Miqvé, l’església de Sant Martí de Capellada i les restes romanes
de Can Ring. La gestió i planificació d’aquests béns patrimonials cal que s’ajustin a
uns paràmetres una part essencial dels quals és el coneixement dels immobles i dels
espais. En aquest cas l’arqueologia s’erigeix com una de les eines que han de fornir la
informació necessària. Besalú va ser la capital d’un comtat a l’alta edat mitjana. Les
excavacions arqueològiques efectuades fins ara han fet palès que el castrum
Bisulduni, origen del comtat, va ser una autèntica vila fortificada, situada en una cruïlla
que controlava la connexió d’Emporiae i Gerunda amb els Pirineus.
Les excavacions de la Devesa, a finals del segle XX, varen demostrar que l’origen de
Besalú es remunta a un poblat ibèric situat al cim del turó de Santa Maria. En els
segles XII, XIII i XIV, Besalú pren la forma urbana que s’ha mantingut fins avui. Aquí
augmenten les possibilitats de coneixement urbanístic i arquitectònic. Alhora, també
es treballa en d’altres dels monuments més emblemàtics, com el pont, els banys i la
sinagoga jueva, i les esglésies de Santa Maria i Sant Vicenç. Aquest patrimoni cultural
mereix la continuació del procés d’estudi i rehabilitació per tal de recuperar, des del
pla arquitectònic, la importància històrica de la vila de Besalú. La Diputació està
interessada en col·laborar amb l’Ajuntament de Besalú per assegurar la realització de
la tasca projectada, i per això ambdues institucions han signat diversos convenis de
col·laboració econòmica. Alhora, l’Ajuntament també considera necessari de continuar
en aquesta línia, i està disposat a finançar part d’aquestes intervencions. Per
aquestes raons, s’escau subscriure un nou conveni de col·laboració per al bienni 2020
i 2021, amb la finalitat de portar a terme de forma gradual la proposta d’actuacions
que consten en la memòria. En virtut de tot això, formalitzen aquest conveni, amb
subjecció als següents. PACTES. Primer. Objecte. L’objecte d’aquest conveni és
regular i renovar la col·laboració entre l’Ajuntament de Besalú i la Diputació de Girona,
per continuar portant a terme  les excavacions arqueològiques en diferents espais del
municipi, amb la finalitat de recuperar arquitectònicament diversos espais i de realçar
la importància històrica de la vila de Besalú. També és objecte d’aquest conveni
regular les aportacions econòmiques i subvencions que faran les parts, així com les
condicions de l’atorgament i les obligacions del beneficiari i de la Diputació de Girona.
Segon. Obligacions de l’Ajuntament de Besalú. L’Ajuntament de Besalú es compromet
a dur a terme el Projecte d’intervenció arqueològica en diferents espais del municipi
durant la vigència del conveni. L’execució del projecte comporta, per part de
l’Ajuntament de Besalú, assumir la supervisió i gestió de l’execució de l’esmentat
projecte, mentre que la Diputació queda desvinculada de qualsevol relació contractual
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amb l’empresa o personal encarregat de realitzar les actuacions projectades. Tercer.
Finançament del projecte. L’Ajuntament de Besalú i la Diputació de Girona faran les
aportacions següents en concepte de subvencions. Es preveu un cofinançament per
part de Ajuntament, que pot procedir d’aportacions del mateix Ajuntament o de
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. Això sí, s’hauran de comunicar sempre a la Diputació, tal com es
detalla en el punt 9 c d’aquest conveni:

Entitat Import %
Diputació de Girona 40.000,00 € 80 %
Ajuntament de Besalú 10.000,00 € 20 %
Total 50.000,00 € 100%

Les subvencions es finançaran amb càrrec als pressupostos corresponents, segons el
detall següent:
Entitat Aplicació 2020 2021
Diputació de Girona 304/3360/76201 20.000,00 € 20.000,00 €
Ajuntament de Besalú 31.336.681.00.01 5.000,00 € 5.000,00 €

Quart. Despeses subvencionables i període d’execució. El pressupost de les
despeses previstes per dur a terme el Projecte d’intervenció arqueològica en diferents
espais del municipi és de 50.000,00 €, segons el detall de depeses que figura en
l’annex a aquest document. Es consideren despeses subvencionables les despeses
corrents que es detallen en l’esmentat pressupost. De les desviacions que s’hagin
produït se’n deixarà constància en la memòria justificativa final. El període d’execució
de l’actuació subvencionada comença l’1 de gener de 2020 i finalitza el 31 d’octubre
del 2021. 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. S’autoritza el beneficiari a concertar l’execució total o parcial
de les activitats subvencionades amb persones o entitats amb qui estigui vinculat. En
aquest cas, seran subvencionables només els costos en què aquestes persones o
entitats hagin concorregut, els quals s’hauran de justificar en els mateixos termes que
el beneficiari. Cinquè. Acceptació de la subvenció. Es considera que amb la signatura
d’aquest conveni l’Ajuntament de Besalú accepta la subvenció i les condicions
generals i específiques fixades. Sisè. Termini i règim de justificació. Pel que fa a la
subvenció de la Diputació de Girona: Es preveu una justificació parcial en l’exercici
2020, i una de total en l’exercici 2021. Les dates límit de justificació són les següents:
Justificació parcial: 30 de novembre de 2020. Justificació final: 30 de novembre de
2021. En cas que no es pogués justificar la subvenció dins d’aquestes dates es podrà
sol·licitar una pròrroga, abans que acabi el termini fixat, per un termini màxim de 15
dies. El beneficiari ha de justificar la realització efectiva de l’objecte de la subvenció,
corresponent a l’import de les despeses que consten en el pressupost annex,
mitjançant la presentació en el 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



7
Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat

factura (cal incloure com a annex les factures de despesa signades pel tècnic
director de l’obra).
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 dissetè d’aquest
conveni.
e) Un exemplar de tota la producció gràfica o audiovisual utilitzada en la difusió
pública del Projecte.

La documentació dels apartats c, d i e només s’haurà de presentar en el moment de la
justificació final. Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu, 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 la totalitat dels ingressos obtinguts
per al finançament del projecte 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 de la Diputació de Girona. No
justificar la inversió dintre del termini i amb les condicions assenyalades motivarà
l’anul·lació d’ofici de la subvenció pendent. Setè. Compatibilitat. La subvenció és
compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la
mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat, nacional,
de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les subvencions
compatibles amb la de la Diputació de Girona i l’aportació de l’Ajuntament de Besalú,
en cap cas no pot superar el cost total de l’activitat subvencionada. Vuitè. Pagament.
No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la presentació dels
comptes justificatius corresponent. Es tramitarà el pagament de la subvenció previ
informe favorable del cap del centre gestor. El pagament de les subvencions es farà
mitjançant una transferència bancària a favor de l’Ajuntament de Besalú. Novè. 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 resta de signants 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) 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.
Desè. Subcontractació. Es permet que l’Ajuntament de Besalú subcontracti les
actuacions objecte de subvenció, però en cas que ho faci, les obligacions
econòmiques que se’n derivin hauran d’anar al seu càrrec. Onzè. Modificació de les



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

subvencions. 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, l’ordenança  que tingui aprovada l’Ajuntament de Besalú i la normativa
concordant. Dotzè. Invalidesa, revocació i reintegrament. Si es dona el 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.

Tretzè. 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 corresponent,
d’acord amb el que estableix l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions. La negativa a complir aquesta obligació es considera
resistència, excusa o obstrucció 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. Catorzè. Principis ètics i regles de conducta. El
beneficiari 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. 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. Quinzè. Obligacions de la Diputació de Girona. Abonar l’import
de la subvenció un cop hagi estat justificada. Setzè. Seguiment de la gestió i
desenvolupament del projecte. En qualsevol moment, representants acreditats de la
Diputació de Girona podran comprovar la gestió i funcionament del Projecte
d’intervenció arqueològica en diferents espais del municipi de Besalú. Dissetè. Difusió,
protocol i inauguració. El beneficiari, l’Ajuntament de Besalú, 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 que 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 l’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 adoptar l’obligació, amb l’advertència que l’incompliment pot
comportar la revocació de la subvenció.
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Alhora, en totes les publicacions i audiovisuals que s’editin en el context del Projecte
d’intervenció arqueològica en diferents espais del municipi de Besalú, s’hi farà constar
la col·laboració de la Diputació de Girona. Les parts signants es comprometen a fer
constar explícitament la col·laboració de totes les institucions en totes les iniciatives i
actuacions derivades del compliment d’aquest conveni mitjançant els corresponents
anagrames. En els actes d’obertura i inaugurals hi serà convidat un representant de la
Diputació, que serà designat pel president d’aquest organisme o per l’òrgan corporatiu
que hi sigui competent. Així mateix, en tot acte de publicitat i de difusió en general,
caldrà fer esment al patrocini de la Diputació de Girona com a membre col·laborador
en el finançament de l’actuació. En el cas de la resta d’ens signants s’actuarà de la
mateixa forma. L’administració beneficiària de la subvenció s’haurà de coordinar amb
la Diputació de Girona en una reunió prèvia en la qual es tractaran les actuacions de
caràcter protocol·lari, així com el dia, lloc i hora de l’acte inaugural. L’incompliment
d’aquesta clàusula comportarà la pèrdua dels imports parcials que, en relació amb el
total de l’aportació econòmica, estiguessin pendents de percebre; amb la reserva del
dret a favor de la Diputació de poder exigir el reintegrament de les quantitats que, en
relació amb l’aportació, s’haguessin pogut satisfer. Divuitè. Propietat intel·lectual.
Els drets d’explotació dels resultats obtinguts en les excavacions corresponen a
l’Ajuntament de Besalú. La Diputació de Girona en podrà fer ús per a la investigació,
difusió i divulgació, sigui quin sigui en mitjà emprat. Tal com estableix la Llei de
propietat intel·lectual (Reial decret 1/1996, de 12 d’abril), es respectaran els drets
morals dels investigadors i, en qualsevol tipus de difusió dels resultats de les
excavacions, aquests investigadors es mencionaran expressament com a assessors i
directors científics del treball. Dinovè. Normes supletòries. En tot el que no prevegin
aquests pactes és aplicable l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona, 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 i la resta de normativa concordant. També s’aplicarà supletòriament el
que estableix per als òrgans col·legiats la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic
del sector públic. Vintè. Tractament de les divergències. Les institucions signatàries
d’aquest conveni són entitats de dret públic, motiu pel  qual, si s’escau, les parts
contractants sotmetran les divergències que poguessin plantejar-se pel que fa a la
interpretació o compliment d’aquest conveni a la jurisdicció contenciosa administrativa.
Vint-i-unè. Vigència del conveni. Aquest conveni entrarà en vigor en la data en què se
signi, però els seus efectes es retrauran fins a l'1 de gener de 2020, i la seva vigència
finalitzarà el 31 de desembre de 2021. I, en prova de conformitat amb el contingut
d’aquest conveni, el signen. Miquel Noguer i Planas President de la Diputació de
Girona, Jordi Batllori i Nouvilas; Lluís Guinó i Subirós, Alcalde president de
l’Ajuntament de Besalú, Josep Pomés Comas”.

SEGON. Aprovar i disposar la despesa plurianual derivada dels compromisos
econòmics que hi figuren que suposa un total de QUARANTA MIL EUROS (40.000,00
€), que representa un percentatge de finançament del 80 % i es troba distribuïda de la
manera següent:
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Any 2020

     Any 2021

20.000,00€

    20.000,00 €

TERCER. Imputar la despesa per a l’any 2020 prevista en VINT MIL EUROS
(20.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 304/3360/76201 (ajuts a
ajuntaments per a Inversions en Monuments) del pressupost de la Diputació i
condicionar la despesa futura a l’existència de crèdit adequat i suficient per a
l’anualitat corresponent.

QUART. Lliurar els esmentats imports a l'Ajuntament de Besalú, amb la presentació
prèvia al Registre General de la Diputació del compte justificatiu i les certificacions
d’obra, signades pel tècnic director de les obres, en la proporció que correspongui en
funció de la seva respectiva aportació i mitjançant ingrés o transferència al compte
que aquest li assenyali.

CINQUÈ. Facultar àmpliament el president de la Diputació de Girona per a la
signatura del conveni i la resolució dels compromisos que d’ell es 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.

SISÈ. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Besalú.

SETÈ. Traslladar aquest acord a la Intervenció de la Diputació de Girona per al seu
coneixement i efectes.

4. JG1028/000128/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn.
Esp. Educ.; Monuments (018): Acta de tancament subvencions no
justificades Pla de Monuments 2019 (exp. 2020/5624)

Vista la legislació aplicable, articles 30, 34 i 35 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre;
General de Subvenció, articles 70 i 71 del Reial decret 887/2006, de 21 juliol, pel qual
s'aprova el Reglament de la llei general de subvencions; i l'Ordenança general de
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subvencions de la Diputació de Girona, aprovada pel Ple en la sessió del 21 de febrer
del 2012.

Vist que per acord de la Junta de Govern de data 7 de maig de 2019 es van atorgar
diverses subvencions per a la restauració d'immobles de valor patrimonial. I que,
posteriorment, a petició de diversos dels interessants, es concedí una pròrroga per a
la seva justificació.

Atès que en data 12 de març de 2020 finalitzava aquest termini addicional i que
diversos perceptors no van presentar justificants per la totalitat de la subvenció
atorgada perquè el cost total de les obres fou inferior al pressupost presentat amb la
sol·licitud o, en alguns casos, no les van fer.

Vist l’informe del cap de Monuments, i atesos els antecedents exposats, la Junta de
Govern, a proposta del diputat delegat de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i
Educació, per unanimitat, acorda:

PRIMER. Declarar la pèrdua del dret d'obtenir les subvencions concedides per la
Junta de Govern de data 7 de maig de 2019, en no haver presentat els corresponents
justificants, i ordenar el tancament i arxiu dels expedients que es detallen a
continuació:
Núm. Exp. Destinatari Obra Romanent

2019/1284 Ajuntament de Masarac Restauració església de Vilarnadal 2,66 €

2019/1627 Ajuntament de Juià Restauració del Castell de Juià 56,16 €

2019/1842 Ajuntament de Llívia Restauració del Castell de Llívia 208,61 €

2019/1844 Ajuntament de
Campdevànol

Restauració de l’església de Sant
Cristòfor

5.604,86

2019/1995 Ajuntament d’Osor Restauració Torre dels Recs 278,83 €

2019/2000 Ajuntament de Vidrà Restauració del Castell de Milany 37,50 €

2019/2021 Ajuntament de St. Feliu de
Pallerols

Restauració del Castell d’Hostoles 97,01 €

2019/2147 Ajuntament d’Amer Restauració de l’església de Sant
Climent

231,21 €

2019/2222 Ajuntament de Bellcaire Restauració muralles Castell Bellcaire 16.900,00 €

2019/2253 Ajuntament de Puigcerdà Recuperació túnel 10 d’abril 10.400,00 €

2019/2091 Bisbat de Girona Restauració de Santa Maria d’Estela 22.200,00 €

Total 56.016,84 €

SEGON. Comunicar el present acord als interessats amb la indicació dels recursos
procedents.

TERCER. Traslladar aquest acord a la Intervenció de la Diputació de Girona per al
seu coneixement i efectes”.

Assumptes procedents dels delegats de les diferents àrees
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5. JG1028/000045/2020-PDDHAMSG; Prop. dip. del. Habit., Assist. Mun., Serv.
Gral.; Secretaria General (005): Ratificar la resolució de Presidència
número 2020/2612, referent a aprovar la modificació de les signatures del
Conveni per a la realització del diploma de postgrau administració
electrònica i govern obert al món local (exp. 2020/6077)

Se sotmet a ratificació de la Junta de Govern la resolució de Presidència número
2020/2612, relativa a aprovar la modificació de signatures del Conveni de
col.laboració entre DDGI, FUdGIF, EAPC i AOC per a la realització del diploma de
postgrau en administració electrónica i govern obert al món local. L’esmentada
resolució es transcriu literalmente a continuación:

“La Junta de Govern del dia 21 de juliol de 2020 va aprovar el Conveni de
col·laboració entre la Diputació de Girona, la Fundació Universitat de Girona:
Innovació i Formació (FUdGIF), l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC)
i el Consorci AOC, per a la realització del diploma de Postgrau en Administració
electrònica i Govern obert al món local.
El text aprovat, estava pendent de la signatura del Sr. Xavier Gatius i Garriga,
secretari general del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, per
suplència del director de l’EAPC i que figurava en tercer lloc a l’apartat “PARTS” del
Conveni, així com a l’apartat de signatures.
En data 21 de setembre de 2020, la Diputació de Girona va rebre la comunicació del
nomenament de la Sra. Marta Felip Torres com a Directora de l’EAPC, en virtut del
Decret 106/2020, de 15 de setembre (DOGC núm. 8227,de 17 de setembre),
demanant esmenar el Conveni i canviar les dades.
El punt segon de l’acord d’aprovació, faculta el President de la Diputació per a la
signatura dels documents que siguin necessaris per a l’execució o el
desenvolupament de l’esmentat acord i per a la signatura del conveni.
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, proposo elevar a la Presidència de la Diputació la
següent
RESOLUCIÓ
PRIMER. Aprovar la modificació del Conveni, amb el següent redactat als apartats
que es detallen a continuació:
A l’apartat “PARTS” del Conveni:
On diu:
“En tercer lloc, el Sr. Xavier Gatius i Garriga, secretari general del Departament de
Polítiques Digitals i Administració Pública, per suplència del director de l’Escola
d’Administració Pública de Catalunya (d’ara endavant EAPC), amb domicili a
Barcelona al Carrer de Girona 20, i NIF Q0840004F, en virtut de la Resolució de 7 de
juny de 2018 del conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública i d’acord amb
les funcions previstes a l’article 12 de la Llei 4/1987, de 24 de març, reguladora de
l’EAPC, sense perjudici de comunicar-ho al Consell Rector.”
Ha de dir:
“En tercer lloc, la Sra. Marta Felip i Torres, directora de l’Escola d’Administració
Pública de Catalunya (d’ara endavant EAPC), amb domicili a Barcelona al Carrer de
Girona 20, i NIF Q-0840004-F, en virtut del Decret 106/2020, de 15 de setembre
(DOGC núm. 8227, de 17 de setembre), i d’acord amb les funcions previstes a l’article
12 de la Llei 4/1987, de 24 de març, reguladora de l’EAPC, sens perjudici de
comunicar-ho al Consell Rector.
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A l’apartat de signatures del Conveni:
On diu:
“I en prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, les persones que
l’atorguen el signen electrònicament.
Per la Diputació de Girona , El President,
Per la Fundació Universitat de Girona:Innovació i  Formació, La Directora Gerent,
Per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, Per suplència del director
Secretari general
Pel Consorci AOC,La Directora Gerent”
Ha de dir:
“I en prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, les persones que
l’atorguen el signen electrònicament.
Per la Diputació de Girona , El President,
Per la Fundació Universitat de Girona:Innovació i  Formació, La Directora Gerent,
Per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, La directora
Pel Consorci AOC,La Directora Gerent”
SEGON. Traslladar aquest acord a la Fundació Universitat de Girona:Innovació i
Formació, a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i al Consorci Administració
Oberta de Catalunya, per al seu coneixement i a tots els efectes.
TERCER. Sotmetre la present resolució a ratificació de la Junta de Govern”.

La Junta de Govern, a proposta del diputat d’Habitatge, Assistència al Municipis i
Serveis Generals ratifica l’esmentat decret, transcrit literalment tal com ha estat
aprovat.

6. JG1028/000050/2020-PDDMA; Proposta dip. del. Medi Ambient; Medi
Ambient (014): Concedir subvenció al Centre Tecnològic i Forestal de
Catalunya per promoció d'accions de recerca i gestió en la mitigació i
adaptació al canvi global en l'àmbit agroforestal (exp. 2020/7446)

Vista la sol·licitud del Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya,
de data 31 de juliol de 2020, en què sol·licita una subvenció exclosa de concurrència
per a  la promoció d’accions de recerca i gestió en la mitigació i adaptació al canvi
global en l’àmbit agroforestal de les comarques de Girona (pla  de treball 2020), amb
un import de 45.000,00 euros. Exp. 2020/7446.

Vist l'informe favorable del cap del Servei de Medi Ambient, que es transcriu
íntegrament, d’acord amb el tenor literal següent:

“Exp. 2020/7446 Informe sobre la proposta de resolució d’atorgament de
subvenció directa nominativa al Consorci Centre de Ciència i Tecnologia
Forestal de Catalunya  per  a la promoció d’accions de recerca i gestió en la
mitigació i adaptació al canvi global en l’àmbit agroforestal de les comarques de
Girona. Pla de treball 2020.
DISPOSICIONS LEGALS I ANTECEDENTS:

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

e) Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel què s’aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

f) Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
Vista la sol·licitud  del Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya
de subvenció de 45.000 € per a la promoció d’accions de recerca i gestió en la
mitigació i adaptació al canvi global en l’àmbit agroforestal de les comarques de
Girona .Pla  de treball 2020.
Vista la proposta de resolució d’atorgament de la subvenció.
INFORME
Les diputacions tenen competències de cooperació en el foment del desenvolupament
econòmic i social, d’acord amb l’article 36 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local.
El Pressupost General de la Diputació de Girona per al 2020 conté l’aplicació
pressupostària 500/1700/46768 “Al Consorci Centre Tecnològic Forestal de
Catalunya”, amb un crèdit de 45.000,00 €, 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 no té caràcter plurianual.
L’acord conté el contingut mínim que es requereix a l’article 17 de l’Ordenança
General de Subvencions de la Diputació.
L'aprovació de la subvenció i de l’autorització i disposició de la despesa correspon a la
Junta de Govern de la Diputació de Girona, atès que es tracta d’una despesa superior
a 18.001,00 €, d’acord amb la Resolució de Presidència de 18 de juliol de 2019,
modificada el 20 d’agost de 2019.
CONCLUSIÓ
Per tot el que s’ha exposat, s’informa FAVORABLEMENT la proposta d’acord per a
l’atorgament de la subvenció al Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de
Catalunya.”

Atès que en el pressupost de la Diputació de 2020 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
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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. Concedir una subvenció nominativa ’acord amb les dades següents:

Núm. expedient Nom del beneficiari CIF/NIF

2020/7446 Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal
de Catalunya

Q7550005H

Objecte de la subvenció Naturalesa

d’accions de recerca i gestió en la mitigació i adaptació al canvi
global en l’àmbit agroforestal de les comarques de Girona. Pla de
treball 2020.

Corrent

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

Import de la subvenció (en €) % de finançament

56.250,00 45.000,00 80%

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

A p l i c a c i ó
pressupostària

Nom aplicació
pressupostària Import

500/1700/46768
Al Consorci Centre
Tecnològic Forestal de
Catalunya

45.000,00

TERCER. Despeses subvencionables i període d’execució. La subvenció que es
concedeix té caràcter singular. Es consideren despeses subvencionables les que es
detallen en el pressupost de la sol·licitud i que formen part de l’objecte de la
subvenció; per tant, l’import que s’autoritza no podrà ser utilitzat per sufragar
despeses d’una altra naturalesa. Es permet justificar, com a màxim, un 80% del total
de la despesa amb despeses fetes amb mitjans propis

Es consideren despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el període
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 1 de gener de 2020
i finalitza el 15 de novembre de 2020.

QUART. Compatibilitat. La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de
qualsevol administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o
d’organismes internacionals. 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.
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CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.
El beneficiari ha d’acceptar expressament la subvenció, així com les condicions
generals i específiques fixades per aplicar-la, estipulades en aquest acord, en el
termini d’1 mes a comptar de la notificació d’aquest acord. La presentació de
sol·licitud de pagament de la bestreta s’haurà d’acompanyar de l’acceptació expressa
de la subvenció per part del beneficiari.

SISÈ. Termini i règim de justificació. El beneficiari ha de justificar, en el termini que
finalitza el 15 de novembre de 2020, la realització efectiva de l’objecte de la
subvenció, mitjançant la presentació al Registre General de la Diputació del compte
justificatiu normalitzat, disponible la seu electrònica 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 o nòmina, segons sigui és el cas.

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) Per a les despeses de personal propi, declaració responsable signada per
cada persona i pel seu cap que acrediti la dedicació de forma argumentada
i els justificants de despesa corresponents.

f) Certificat del secretari o la secretària que acrediti que la contractació s’ha
realitzat d’acord amb el que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, i la resta de normativa vigent en matèria de
contractació administrativa.

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 punt quart, 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. Quan sigui el cas, el beneficiari ha de destinar els
béns al fi concret per al qual es concedeix la subvenció durant un període
mínim de 2 anys un cop acabat el projecte. 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.
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En el cas de béns inscriptibles en un registre públic, les circumstàncies
expressades en el paràgraf anterior s’han de fer constar en l’escriptura en el
cas d’adquisició, i, en qualsevol cas, en el registre públic corresponent, i cal
indicar-hi l’import de la subvenció concedida.

VUITÈ. Pagament. Es podrà efectuar un pagament a compte del 50% de la
subvenció prèvia sol·licitud del beneficiari, en què caldrà fer constar
l’acceptació de la subvenció amb les condicions en què ha estat concedida. A
la presentació del compte justificatiu corresponent, es tramitarà el pagament
final de la subvenció, previ informe favorable del cap del centre gestor. El
pagament de la subvenció es farà mitjançant una transferència bancària.

NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat. El beneficiari haurà de fer constar
expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte,
publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció, encara
que l’activitat ja hagi estat realitzada. Com a mínim, el beneficiari haurà de fer
constar el suport de la diputació de Girona en els materials que editi o elabori
amb aquesta subvenció i en la seva web/ comunicació en xarxes socials.
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.
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d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i
control.
e) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.
f) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.

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. L’òrgan concedent de la Diputació de
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de
concessió en el cas que s’hagin alterat les condicions que s’han tingut en compte per
concedir la subvenció.

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

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

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

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

b) En cas d’incompliment d'altres obligacions que preveuen aquestes
bases.

c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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. Protecció de dades. En el cas que l’objecte de la subvenció inclogui el
tractament de dades de caràcter personal, els beneficiaris i les entitats
col·laboradores han de complir la normativa i han d’adoptar i implementar els principis
i les mesures que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament de 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 de aquestes dades.

La Diputació de Girona tractarà les dades personals dels interlocutors de la entitat en
el marc de la gestió de subvencions. Aquestes dades personals, d'utilització
exclusivament professional, seran tractades en el marc de la legislació vigent en
protecció de dades de caràcter personal i seran conservades com a part del
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procediment administratiu. Podran accedir, rectificar, suprimir i exercir la resta dels
seus drets adreçant-se al Delegat de Protecció de Dades de la Diputació de Girona,
amb domicili a la pujada de Sant Martí, 4-5, 17004, de Girona o bé per correu
electrònic a dpd@ddgi.cat

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. Notificar aquest acord al Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal
de Catalunya.

7. JG1028/000055/2020-PDDMA; Proposta dip. del. Medi Ambient; Medi
Ambient (014): Aprovació canvi imputació pressupostària a l'Ajuntament
de Begur dins la campanya calderes biomassa 2017 (exp. 2017/3047)

El Ple de la Diputació de Girona en sessió del dia 20 de desembre de 2016, va
aprovar les bases reguladores de subvencions als ajuntaments per a la instal·lació de
calderes de biomassa.

La Junta de Govern de la Diputació de Girona en data 24 de gener de 2017 va
aprovar la convocatòria de subvencions als ajuntaments per a la instal·lació de
calderes de biomassa. amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/1700/76200.

La Junta de Govern de 20 de juny de 2017 va resoldre i va concedir a l’Ajuntament de
Begur una subvenció de 68.000,00 euros dins d’aquesta campanya.

En data 29 d’agost de 2018 l’Ajuntament de Begur va demanar el pagament del 95%
de la bestreta, és a dir de 68.000,00 euros,  tal com es preveu al punt 15 de les
bases.

En data 3 de desembre de 2019, l’Ajuntament de Begur va presentar la justificació de
la subvenció. Tot i que va ser presentada fora de termini, l'article 70.3 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 preveu que, transcorregut el termini
establert de justificació sense que s'hagi presentat aquesta davant l'òrgan
administratiu competent, aquest requerirà al beneficiari per a que en el terminin
improrrogable de quinze dies sigui presentada. El compliment d'aquest tràmit tindria el
mateix efecte que l'acceptació de la documentació justificativa sense haver-la requerit,
donat que no han transcorregut els quinze dies a partir del requeriment que preveu la
norma.

Vist que els romanents de 2017 no poden ser utilitzats més enllà del 2018.

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

PRIMER. Aprovar el canvi d’imputació pressupostària de l’import pendent de pagar de
la subvenció a l’Ajuntament de Begur, amb NIF P1701400B, Exp. 2017/3047, per al
projecte d’instal·lació de caldera de biomassa per donar servei de calefacció a l’escola
Doctor Arruga i pavelló dins la campanya de subvencions als ajuntaments per a la
instal·lació de calderes de biomassa 2017 tot autoritzant i disposant la despesa per
import total de 3.400,00 euros, amb càrrec el pressupost de 2020 a l’aplicació
pressupostària 500/1700/76200.

SEGON. Notificar a l’Ajuntament de Begur.

8. JG1028/000056/2020-PDDMA; Proposta dip. del. Medi Ambient; Medi
Ambient (014): Resolució de la selecció de consells comarcals per a
l'establiment de les oficines locals de transició energètica amb participació
de la Diputació de Girona (exp. 2020/5614)

La Diputació de Girona, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província núm.
131 de data 9 de juliol de 2020, publicà 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.

Vist l’informe del Centre Gestor, de data 23 de setembre de 2020, en què es concreta
el resultat de l’avaluació efectuada, el qual es transcriu a continuació:

“Exp. 2020/5614. Informe resolució de la selecció de Consells Comarcals per a
l'establiment de les oficines locals de transició energètica amb participació de la
Diputació de Girona

Vistes les propostes presentades amb motiu de 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

S’INFORMA

Que dins del termini definit a la convocatòria s’han rebut un total de cinc sol·licituds:

 Consell Comarcal del Gironès (2020/7107)
 Consell Comarcal del Pla de l’Estany (2020/7129)
 Consell Comarcal del Baix Empordà (2020/7132)
 Consell Comarcal del Ripollès (2020/7135)
 Consell Comarcal de la Garrotxa (2020/7155)

Un cop analitzats els expedients s’han valorat de la següent manera:

 Criteri: 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
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Sol·licitud Valoració Puntuació
C.C. del Gironès - El Pla proposa 23 accions classificades en funció de 6

objectius (línies estratègiques): informació energètica,
actuacions pel sector turístic i els serveis, actuacions pel sector
municipal, actuacions en l’àmbit residencial, actuacions en
l’àmbit industrial i alineació i coordinació dels agents.
- Els objectius no han estat definits a partir de l’anàlisi de
diferents instruments de planificació o projectes existents al
territori.
- El pla descriu de manera genèrica cada una de les accions i
indica de quina manera contribuiran a assolir l’impacte.
- La memòria no inclou un cronograma temporal però indica el
grau de prioritat de cada una de les accions.

7,00

C.C. del Pla de l’Estany - El Pla proposa 41 accions classificades en funció de 7 grans
línies estratègiques: lideratge compartit, assistència
administrativa, assistència tècnica, comunicació i divulgació
energètica, suport a la política industrial, mobilitat
energèticament sostenible i sector residencial i de serveis.
- Els objectius no han estat definits de manera específica a
partir de l’anàlisi de diferents instruments de planificació o
projectes existents al territori, només hi ha alguna referència a
la Diagnosi de l’estat d’implantació de l’energia renovable a les
comarques gironines i al Programa d’Actuació comarcal.
- El pla descriu de manera detallada cada una de les accions i
de quina manera contribuiran a assolir l’impacte.
- La memòria inclou un cronograma.

8,00

C.C. del Baix Empordà - El pla proposa 18 accions dividides en 4 sectors: turístic,
promoció econòmica, habitatge, administració local.
- Els objectius no han estat definits a partir de l’anàlisi de
diferents instruments de planificació o projectes existents al
territori.
- El pla llista les accions però no les descriu.
- La memòria inclou un cronograma.

7,00

C.C. del Ripollès - El Pla proposa 29 accions dividides en 8 àmbits: estratègia
territorial, incentius municipals per la transició energètica,
energia solar fotovoltaica, biomassa, estalvi i eficiència
energètica, vehicle elèctric, sensibilització i transversal.

- Els àmbits han estat definits a partir de l’anàlisi de diferents
instruments de planificació o projectes existents al territori:
* A nivell comarcal:  PAES, Projecte ENFOCC, Pla comarcal
per a la Mitigació i l’Adaptació al canvi climàtic, Model TE21
Municipis i comarques, Pla contra la pobresa energètica del
Ripollès, Estudi de l’estat de la gestió del cicle de l’aigua i
anàlisi del seu potencial per a la creació de valor a les
comarques del Ripollès i l’Alt Urgell, Diagnosi per a
l’optimització de la gestió integral del cicle de l’aigua a sectors
econòmics del Ripollès, l’estudi de mobilitat elèctrica al Ripollès
(2018-2026), projecte ENERGEST, Diagnosi i estratègia
comarcal cap a la transició energètica.
* A nivell provincial:  Diagnosi de l'estat d'implantació de les
Energies Renovables a les comarques gironines (2018) i el Pla
Estratègic pel Desenvolupament de les Energies Renovables a
les comarques gironines (2020), així com les guies d’accions
d’adaptació i mitigació del canvi climàtic, tots ells de Diputació
de Girona.
* A nivell nacional: Pacte Nacional per la Transició energètica a
Catalunya.

- Detalla un Pla de treball durant tres anys i per a cada una de
les accions defineix de manera molt precisa cada un dels
següents apartats: objectiu, descripció, justificació energètica,
responsable de l’execució de l’acció, identificació d’altres actors
implicats en l’execució de l’acció (tant a nivell públic com privat),
cost estimat de l’acció, estalvi energètic, estalvi econòmic,
amortització, producció local d’energia, estalvi d’emissions,
prioritat, calendari i indicadors de seguiment.
- Inclou un cronograma

10,00

C.C. de la Garrotxa - El Pla llista 16 tasques accions però no les vincula directament 7,00
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als objectius que defineix la memòria.
- Els objectius han estat definits a partir de la Estratègia per la
transició energètica de la Garrotxa i tenint en compte els
Objectius de desenvolupament sostenible. A més, els objectius
també tenen en compte altres projectes presents a la comarca
com: Locomotora energètica, Pla d’energia de la Garrotxa
(202-2030) i el projecte Europace (Hola domus), entre d’altres.
- El pla llista les accions però no descriu de quina manera
s’executaran.
- La memòria inclou un cronograma.

 Criteri: Pressupost municipal i/o comarcal invertit (2017-2019) / número
habitants de la comarca (2019)

Import indicat a
la memòria
(eur)

Import indicat a
la memòria
(eur/habitant)

Import revisat
(eur)

N o m b r e
d’habitants
de la
comarca

I m p o r t
(eur/habita
nt)

Puntuació

C.C. del Gironès 25.425.789,29 - 18.933.460,64 188.504 99,13 10,00

C.C. del Pla de l’Estany - 22,13 - 32.085 22,13 2,23
C.C. del Baix Empordà 67.091,20 - - 132.284 50,68 5,11
C.C. del Ripollès 5.742.530,40 228,9 2.156.063,93 24.917 86,53 8,73
C.C. de la Garrotxa 154.178,71 - - 56.467 2,73 0,28

En el cas del pressupost indicat pel Consell Comarcal del Gironès, no s’han
tingut en compte les següents inversions ja que o bé estan en curs, o bé no
generen un impacte directe en accions de transició energètica:

-  12.836.492 eur corresponents a la implementació del pla de mobilitat
urbana de la ciutat de Girona
- 6.491.045 eur corresponents a la millora de l’eficiència de la incineradora
de Girona
- 247.400 eur corresponents a diverses accions de millores de l’eficiència
energètica d’edificis municipals de Celrà. En aquest cas, no es detallen les
inversions dutes a terme dins del termini definit a les bases.

En el cas del pressupost indicat pel Consell Comarcal del Ripollès, no s’han
tingut en compte les següents inversions ja que no han estat executades
durant el termini definit a les bases:

-  Millores de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic de Ripoll:
2.995.777,27 eur
- Millores de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic de Campdevànol:
400.000 eur
- Instal·lació d’una caldera de biomassa a Camprodon 190.689,20 eur

El pressupost indicat per la resta de consells comarcals correspon
aproximadament als imports de les accions subvencionades a través de la
Campanya de subvencions del Pla a l’acció i a les inversions mobilitzades pel
projecte Beenergi de la Diputació de Girona i, per tant, es consideren
correctes.

*Font: IDESCAT, 2019

 Criteri: Percentatge de municipis de la comarca adherits al nou Pacte
de les alcaldies per l’energia i el clima (%)
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Nombre de
municipis
adherits

Nombre total de
municipis de la

comarca*

Percentatge
(%)

Puntuació

C.C. del Gironès 8 27 29,63 2,96
C.C. del Pla de l’Estany 0 11 0 0,00
C.C. del Baix Empordà 1 36 2,78 0,28
C.C. del Ripollès 1 19 5,26 0,53
C.C. de la Garrotxa 0 21 0 0,00

*Font: IDESCAT

 Criteri: Impacte anual previst al territori en reducció de consum energètic a mig
termini (3 anys) (MWh/any)

Valor indicat a la
memòria (MWh/any)

Puntuació

C.C. del Gironès 17.431,72 1,02
C.C. del Pla de l’Estany 900,00 0,05
C.C. del Baix Empordà 85.632,40 5,00
C.C. del Ripollès 14.336,89 0,84
C.C. de la Garrotxa 4.536,87 0,26

 Criteri: Impacte anual previst al territori en producció d’energia renovable
elèctrica i tèrmica (3 anys) (MWh/any)

Valor indicat a la
memòria (MWh/any)

Valor revisat
(MWh/any)

Puntuació

C.C. del Gironès 511.326,46 49.347,42 4,27
C.C. del Pla de l’Estany

5.830,00 - 0,50
C.C. del Baix Empordà 57.801,67 - 5,00
C.C. del Ripollès 14.336,89 - 1,00
C.C. de la Garrotxa 720,00 - 0,06

En el cas de les dades facilitades pel Consell Comarcal del Gironès no s’ha
tingut en compte l’impacte generat per les següents actuacions:

 325.193,23 MWh/any (l’impacte en tres anys és de 975.579,09 MWh/any)
corresponent a la Realització d’estudis de viabilitat econòmica a les indústries
que requereixin energia tèrmica que no pot ser electrificada per promoure que
funcionin amb biomassa o biogàs. L’acció correspon a elaborar un estudi de
viabilitat i no a l’execució del projecte dins del termini definit a les bases.

 136.785,81 MWh/any (l’impacte en tres anys és de 410.375,43 MWh/any)
corresponent a Impulsar l’autoconsum a les comunitats de propietaris i
associacions de comerciants mitjançant jornades de divulgació. L’acció
correspon a activitats de divulgació i no a l’execució de l’acció dins del termini
definit a les bases.

La puntuació total obtinguda per a cada sol·licitud és la següent:

Concreció
tasques

Pressupos
t invertit

Municipis
adherits al
nou Pacte
d’alcaldes

Impacte
reducció
consum
energia

Impacte
producció
energia

renovable

Puntuació
total

C.C. del Gironès 7,00 10,00 2,96 1,02 4,27 25,25
C.C. del Pla de l’Estany 8,00 2,23 0,00 0,05 0,50 10,79
C.C. del Baix Empordà 7,00 5,11 0,28 5,00 5,00 22,39
C.C. del Ripollès 10,00 8,73 0,53 0,84 1,00 21,10
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C.C. de la Garrotxa 7,00 0,28 0,00 0,26 0,06 7,60

En conclusió:

 Correspon seleccionar el Consell Comarcal del Ripollès, el Consell Comarcal
del Gironès i el Consell Comarcal del Baix Empordà ja que són els 3 consells
que han obtingut major puntuació i aquesta ha estat superior a la puntuació
mínima de 20 punts d’acord amb l’article 6 dels criteris de selecció.

Correspon desestimar les sol·licituds presentades pel Consell Comarcal de la
Garrotxa i pel Consell Comarcal del Pla de l’Estany.”

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

Primer. Seleccionar el Consell Comarcal del Ripollès, el Consell Comarcal del Gironès
i el Consell Comarcal del Baix Empordà ja que són els 3 consells que han obtingut
major puntuació i aquesta ha estat superior a la puntuació mínima de 20 punts d’acord
amb l’article 6 dels criteris de selecció.

Segon. Desestimar les sol·licituds presentades pel Consell Comarcal de la Garrotxa i
pel Consell Comarcal del Pla de l’Estany.

Tercer. Notificar aquest acord a tots els interessats.

9. JG1028/000057/2020-PDDMA; Proposta dip. del. Medi Ambient; Medi
Ambient (014): Resolució de la campanya d'ajuts per a la realització de
projectes dins del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny 2020,
línia 7 (XV) (exp. 2020/8277)

Vistes les bases específiques reguladores de les subvencions de la Diputació de
Girona per a la realització de projectes dins del Parc Natural i Reserva de la Biosfera
del Montseny, 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)
número 229, de 29 de novembre de 2019.

Vista la convocatòria aprovada per la Junta de Govern, en data 3 de desembre de
2019, publicada al BOPG número 243, de 20 de desembre de 2019.

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

Atès que, per error, es va ometre incorporar a l’annex II de la resolució de la
convocatòria aprovada per acord de la Junta de Govern de data 4 d’agost de 2020 les
sol·licituds de la línia de xarxa viària que correspon desestimar.

Atesos els antecedents esmentats, la Junta de Govern per unanimitat, acorda:
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Primer. Desestimar les sol·licituds a les persones jurídiques que figuren a la següent
taula pels motius que s’hi especifiquen:

Expedient Línia de
subvenció Municipi Títol i descripció projecte Observacions

2020/2387 XV
Riells i
Viabrea

Arranjament de 5,245 km de
camins rurals de Riells de
Montseny a Gualba i a Fogueres,
amb repàs de ferms, formació
de cunetes i trenques i aportació
de terres i desbrossada de
marges

DESESTIMAR. Cobert
actuacions Glòria

2020/2388 XV Breda

Millora de la xarxa viària d'ús
públic del Parc Natural del
Montseny

DESESTIMAR. Fora
àmbit Parc Natural
del Montseny

2020/2394 XV Arbúcies

Manteniment i millora de la
xarxa viària d'ús públic del Parc
Natural del Montseny. Treballs
d'arranjament i millora de la
xarxa viària mitjançant toro i
motonivelladora per tal de
reposar els desastres ocasionats
pel temporal Glòria dins la xarxa
viària estratègica del municipi
d'Arbúcies. Camí d'El Replà.
Arranjament i secció de serveis
(estassada de marges).

DESESTIMAR. Cobert
actuacions Glòria

2020/2400 XV Viladrau

Manteniment i millora de la
xarxa viària del Parc Natural del
Montseny- Camí de la Sala i
Camí Pla de la Palla

DESESTIMAR. Cobert
actuacions Glòria

Segon. Notificar aquest acord a tots els interessats.

10. JG1028/000058/2020-PDDMA; Proposta dip. del. Medi Ambient; Medi
Ambient (014): Subvenció per a la conservació i custòdia dels hàbitats
forestals més madurs de la serralada transversal, i millora de la base de
coneixement sobre la valorització dels seus serveis ecosistèmics en
relació als ODS 15, 6, 3 i 13 (exp. 2020/7790)

Vista la sol·licitud de l’Associació Sèlvans, de data 17 d’agost de 2020, en què
sol·licita una subvenció nominativa per a la conservació i custòdia dels hàbitats
forestals més madurs de la serralada transversal, amb un import de 25.000,00 euros.
Exp. 2020/7790.
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Vist l'informe favorable del cap del Servei de Medi Ambient, que es transcriu
íntegrament, d’acord amb el tenor literal següent:

“Exp. 2020/7790. Informe sobre la proposta de resolució d’atorgament de
subvenció directa nominativa a l’Associació Sèlvans per al projecte de
Conservació i custòdia dels hàbitats forestals més madurs de la Serralada
Transversal, i millora de la base de coneixement sobre la valorització dels seus
serveis ecosistèmics en relació als ODS 15, 6, 3 i 13
DISPOSICIONS LEGALS I ANTECEDENTS:

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

activitats i serveis dels ens locals 
k) 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.

Vista la sol·licitud de l’Associació Sèlvans de subvenció de 25.000,00€ per a
Conservació i custòdia dels hàbitats forestals més madurs de la Serralada
Transversal, i millora de la base de coneixement sobre la valorització dels seus
serveis ecosistèmics en relació als ODS 15, 6, 3 i 13.
Vista la proposta de resolució d’atorgament de la subvenció.
INFORME
Les diputacions tenen competències de cooperació en el foment del desenvolupament
econòmic i social, d’acord amb l’article 36 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local.
El Pressupost General de la Diputació de Girona per al 2020 conté l’aplicació
pressupostària 500/1700/48119 “A l’Associació Sèlvans – boscos terapèutics”, amb un
crèdit de 25.000,00 €, 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.
Tindrà la consideració de despesa elegible la contractació dels Srs. Jaume Hidalgo i
Colomé, Stefan Mark Esser i Carles Suñer i Salvà com a tècnics autònoms.
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 no té caràcter plurianual
La resolució conté el contingut mínim que es requereix a l’article 17 de l’Ordenança
General de Subvencions de la Diputació.
L'aprovació de la subvenció i de l’autorització i disposició de la despesa correspon a la
Junta de Govern de la Diputació de Girona, atès que es tracta d’una despesa superior
a 18.001,00 €, d’acord amb la Resolució de Presidència de 18 de juliol de 2019,
modificada el 20 d’agost de 2019.
CONCLUSIÓ
Per tot el que s’ha exposat, s’informa FAVORABLEMENT la proposta de resolució per
a l’atorgament de la subvenció a l’Associació Sèlvans per un import de 25.000,00€.”
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Atès que en el pressupost de la Diputació de 2020 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. Concedir una subvenció nominativa d’acord amb les dades següents:

Núm. expedient Nom del beneficiari CIF/NIF

2020/7790 Associació Sèlvans G55292809
Objecte de la subvenció Naturalesa

Conservació i custòdia dels hàbitats forestals més madurs de la
serralada transversal

Corrent

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

Import de la subvenció (en €) % de finançament

32.410,00 25.000,00 Quantia fixa

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

A p l i c a c i ó
pressupostària

Nom aplicació
pressupostària Import

500/1700/48119 A l’Associació Sèlvans –
boscos terapèutics 25.000,00

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

Es consideren despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el període
d’execució, encara que no hagin estat pagades efectivament abans d'acabar el
període de la justificació.
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El període d’execució de l’actuació subvencionada comença el dia 1 de gener de 2020
i finalitza el 10 de novembre de 2020.

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

CINQUÈ. Acceptació de la subvenció. El beneficiari ha d’acceptar expressament la
subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per aplicar-la,
estipulades en aquest acord, en el termini d’1 mes a comptar de la notificació d’aquest
acord. La presentació de sol·licitud de pagament de la bestreta s’haurà d’acompanyar
de l’acceptació expressa de la subvenció per part del beneficiari.

SISÈ. Termini i règim de justificació. El beneficiari ha de justificar, en el termini que
finalitza el 10 de novembre de 2020, la realització efectiva de l’objecte de la
subvenció, mitjançant la presentació al Registre General de la Diputació del compte
justificatiu normalitzat, disponible la seu electrònica del web de la Diputació de Girona
(www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació següent:

g) Memòria justificativa del compliment de l’activitat.
h) 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 nòmina, segons sigui és el cas.

i) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats,
amb la identificació de l’import i la procedència.

j) 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.

k) Per a les despeses de personal propi, declaració responsable signada per
cada persona i pel seu cap que acrediti la dedicació de forma argumentada
i els justificants de despesa corresponents.

l) 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 la seu electrònica del web
www.ddgi.cat).

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

Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit
exposat al punt quart, 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



30
Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat

justificació, amb les conseqüències que s’estableixen als articles 22 i 33 de
l’Ordenança general de subvencions.

SETÈ. Afectació dels béns. Quan sigui el cas, el beneficiari ha de destinar els
béns al fi concret per al qual es concedeix la subvenció durant un període
mínim de 2 anys un cop acabat el projecte. 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.

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. Es podrà efectuar un pagament a compte del 75% de la
subvenció prèvia sol·licitud del beneficiari, en què caldrà fer constar
l’acceptació de la subvenció amb les condicions en què ha estat concedida. A
la presentació del compte justificatiu corresponent, es tramitarà el pagament
final de la subvenció, previ informe favorable del cap del centre gestor. El
pagament de la subvenció es farà mitjançant una transferència bancària.

NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat. El beneficiari haurà de fer constar
expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte,
publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció, encara
que l’activitat ja hagi estat realitzada. Com a mínim, el beneficiari haurà de fer
constar el suport de la diputació de Girona en els materials que editi o elabori
amb aquesta subvenció i en la seva web/ comunicació en xarxes socials.

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.
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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) Si de conformitat amb l'article 31.3 de la Llei 38/2003 General de Subvencions i
article 23.3 de l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona,
l'import de la despesa subvencionable supera les quantitats establertes a l'article
118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic per als
contractes menors (actualment igual o superior a 15.000 EUR, més IVA, en el cas de
prestacions de serveis, subministraments o lliurament de béns; i igual o superior a
40.000 EUR, més IVA, en el cas d'execucions d'obres), el beneficiari haurà de
sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la
contractació del compromís per a la prestació del servei o el lliurament del bé, a
excepció que per les especials característiques de les despeses subvencionades no
existeixi en el mercat prou nombre d'entitats que el subministrin o prestin, o a
excepció que la despesa s'hagués fet amb anterioritat a la sol·licitud de la subvenció.
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.
g) 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. L’òrgan concedent de la Diputació de
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de
concessió en el cas que s’hagin alterat les condicions que s’han tingut en compte per
concedir la subvenció.

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

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

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

d) Els que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
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e) En cas d’incompliment d'altres obligacions que preveuen aquestes
bases.

f) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.

El departament 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 la Junta de Govern de la Diputació.

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

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

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

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

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

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

i dels drets estatutaris.
m) 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.

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

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

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

q) La bona fe.
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r) 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.

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

t) 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. Protecció de dades. En el cas que l’objecte de la subvenció inclogui el
tractament de dades de caràcter personal, els beneficiaris i les entitats
col·laboradores han de complir la normativa i han d’adoptar i implementar els principis
i les mesures que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament de 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 de aquestes dades.

La Diputació de Girona tractarà les dades personals dels interlocutors de la entitat en
el marc de la gestió de subvencions. Aquestes dades personals, d'utilització
exclusivament professional, seran tractades en el marc de la legislació vigent en
protecció de dades de caràcter personal i seran conservades com a part del
procediment administratiu. Podran accedir, rectificar, suprimir i exercir la resta dels
seus drets adreçant-se al Delegat de Protecció de Dades de la Diputació de Girona,
amb domicili a la pujada de Sant Martí, 4-5, 17004, de Girona o bé per correu
electrònic a dpd@ddgi.cat

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. Notificar aquest acord a l’Associació Sèlvans.

11. JG1028/000009/2020-PDDNT; Proposta dip. del. Noves Tecnologies; Noves
tecnologies (016): Convocatòria de subvencions a ajuntaments, entitats
municipals descentralitzades i consells comarcals per finançar actuacions
en noves tecnologies arran de la situació de la covid-19, any 2020 (exp.
2020/7995)

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
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planificació en el territori provincial, d’acord amb les altres competències de la resta
d’administracions públiques.

La Diputació de Girona, en l’exercici de les seves competències pròpies d'assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, definides a l’article 36 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, pretén resoldre
necessitats dels beneficiaris relacionades amb les noves tecnologies finançant-los
equipament i actuacions per assolir aquest propòsit, tendent a l’actualització i
modernització del material informàtic de què disposen.

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la concessió de les subvencions en règim
de concurrència competitiva per al finançament d’actuacions en noves tecnologies a
ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i consells comarcals arran de
la situació de la covid-19, d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades
pel Ple de la Diputació en la sessió de 22 de setembre de 2020, publicades al BOPG
del dia 1 d’octubre de 2020.

Aquesta convocatòria que es proposa aprovar s’ajusta a les disposicions de
l’Ordenança general de subvencions de Diputació de Girona i a la Llei 38/2003,
general de subvencions.

D’acord amb les bases reguladores específiques, l’òrgan competent per aprovar-la és
la Junta de Govern.

Atesos els antecedents exposats, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat
de Noves Tecnologies, per unanimitat, acorda:

Primer. Aprovar la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, de
subvencions a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades, i consells
comarcals per finançar actuacions en noves tecnologies arran de la situació de la
covid-19, any 2020, i els seus ANNEXOS I i II (models de sol·licitud i de certificat del
cost de la subvenció), el text de la qual es transcriu literalment a continuació:

«CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A AJUNTAMENTS, ENTITATS MUNICIPALS
DESCENTRALITZADES, I CONSELLS COMARCALS PER FINANÇAR
ACTUACIONS EN NOVES TECNOLOGIES ARRAN DE LA SITUACIÓ DE LA
COVID-19, ANY 2020.
1. Objecte i finalitat
L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions, en règim de
concurrència competitiva, a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i
consells comarcals per finançar actuacions en noves tecnologies arran de la situació
de la covid-19, d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades pel Ple de
la Diputació en la sessió de 22 de setembre de 2020, BOPG del dia 1 d’octubre de
2020.
Aquesta convocatòria que es proposa aprovar s’ajusta a les disposicions de
l’Ordenança general de subvencions de Diputació de Girona i a la Llei 38/2003,
general de subvencions.
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària. L’import total
destinat a la convocatòria és de 352.000,00 €. Les aplicacions pressupostàries a què
es carrega el crèdit pressupostari i els imports són els que es detallen a continuació:
Any Aplicació pressupostària Import
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2020 310 4910
76500

Ajuts a consells comarcals en matèria de
noves tecnologies

20.000,00 €

2020 310 4910
76800

Ajuts a entitats locals menors en matèria de
noves tecnologies

1.750,00 €

2020 310 4910
76200

Programa d’ajuts a ajuntaments en matèria
de noves tecnologies

330.250,00 €

Total 352.000,00 €
La concessió de les subvencions queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i
suficient en el moment de la resolució de l’atorgament i al fet que no es presentin
al·legacions davant l’exposició pública dels expedients DG3CE 7/2020 de crèdit
extraordinari i DG 3SC5/2020, de suplement de crèdit, ni davant les bases
reguladores específiques publicades al BOPG esmentat.
3. Determinació de l’import de les subvencions. La distribució dels fons assignats
en aquesta convocatòria s’efectuarà entre les sol·licituds presentades aplicant els
criteris establerts al punt 5è de les bases específiques reguladores.
El procediment de concessió d’aquestes subvencions és el de concurrència
competitiva en convocatòria pública que aprova la Junta de Govern, d’acord amb el
punt 2 de les bases reguladores. Les subvencions es concediran a tots els
destinataris que compleixin els requisits previstos a les bases i a la convocatòria, i que
presentin les sol·licituds en el període fixat.
4. Instrucció de l’expedient i procediment de concessió.
El Servei de Noves Tecnologies de la Diputació de Girona instruirà i ordenarà
l’expedient pera l’atorgament de les subvencions previstes en aquesta convocatòria.
La proposta de resolució l’elaborarà la Comissió Avaluadora que estableixen les
bases específiques reguladores.
D’acord amb les bases reguladores específiques, l’òrgan competent per aprovar-la és
la Junta de Govern.
5. Termini de presentació de sol·licituds. El termini de presentació de sol·licituds
començarà l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial
de la Província de Girona i finalitzarà el dia 31 de desembre de 2020.
Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat disponible al web de la
Diputació de Girona http://www.ddgi.cat/subvencions, a l’apartat corresponent a les
subvencions en noves tecnologies per a ajuntaments, EMD, i consells comarcals arran
de la situació de la covid-19, 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.
6. Àmbit temporal de les despeses subvencionables. Se subvencionaran les
despeses d’actuacions realitzades a partir de l’1 de gener de 2020 i fins al 31 de
desembre de 2020.
7. Termini per justificar les actuacions. La justificació de les actuacions es
realitzarà conjuntament amb la sol·licitud de subvenció.
8. Termini de resolució i notificació
7.1 Termini de resolució. D’acord amb l’article 8 de les bases reguladores, el termini
màxim per resoldre la convocatòria és de tres mesos a comptar des de la finalització
del període de presentació de les sol·licituds. Una vegada transcorregut el termini
sense que s’hagi adoptat una resolució, els sol·licitants podran entendre
desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.
7.2 Termini de notificació. La resolució es notificarà a tots els beneficiaris, tal com
preveu l’article 41.1 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de procediment administratiu
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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 des de la
data en què s’adopti l’acord.
9. Règim de recursos. Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa,
es pot interposar recurs contenciós-administratiu davant del Jutjat Contenciós
Administratiu de Girona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la
seva notificació. Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de
reposició davant de la Junta de Govern en el termini d'1 mes a comptar del dia
següent al de la seva notificació.
10. Publicitat. Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Diputació i
al lloc web de la corporació, i l’extracte d’aquesta, d’acord amb el que preveu l’article
17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà al Butlletí Oficial de la
Província de Girona.
11. Protecció de dades. 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 Diputació de Girona com a responsable del
tractament en el sentit de l’article 4.7 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament
Europeu i del Consell, de 27d’abril de 2016 (Reglament general de protecció de
dades), amb la finalitat de gestionar la convocatòria i portar a terme les actuacions
que se’n derivin establertes per llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el
compliment d’una missió d’interès públic (art. 6.1 del Reglament) i d’obligacions legals
(art. 6.1 c).
Si l’objecte de la subvenció implica el tractament de dades de caràcter personal, els
beneficiaris i les entitats col·laboradores han de complir amb la normativa aplicable i
han d’adoptar i implementar les mesures de seguretat que estableix la legislació
vigent. Si la tramitació de la sol·licitud implica comunicar a Diputació de Girona dades
de terceres persones, les persones sol·licitants hauran d'informar les persones
afectades d'aquesta comunicació.
Per exercir els drets reconeguts al Reglament general de protecció de dades (accés a
les dades, portabilitat, rectificació, supressió, sol·licitud de la limitació del tractament i
oposició), la persona interessada es podrà adreçar a Diputació de Girona en qualsevol
moment. La informació detallada del tractament, incloent-hi les vies d'exercici dels
drets de les persones interessades, es pot consultar a la seu electrònica de Diputació
de Girona».

Segon. Autoritzar la despesa derivada de la convocatòria d’acord amb les bases
reguladores corresponents i fixar la dotació pressupostària en 352.000,00 €, amb
càrrec a les següents aplicacions pressupostàries del pressupost corporatiu de 2020.

Aplicació pressupostària Import
310 4910
76500

Ajuts a consells comarcals en matèria de noves tecnologies 20.000,00 €

310 4910
76800

Ajuts a entitats locals menors en matèria de noves
tecnologies

1.750,00 €

310 4910
76200

Programa d’ajuts a ajuntaments en matèria de noves
tecnologies

330,250,00 €

Total 352.000,00 €
L’autorització queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el
moment de la resolució de l’atorgament i al fet que no es presentin al·legacions
davant l’exposició pública dels expedients DG3CE 7/2020, de crèdit extraordinari, i DG
3SC 5/2020, de suplement de crèdit, ni davant de les bases reguladores específiques
publicades al BOPG d’1 d’octubre de 2020.
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Tercer. Ratificar el present acord per la Junta de Govern una vegada s’hagin aprovat
definitivament les esmentades modificacions de crèdit DG3CE 7/2020 i 3SC 5/2020.

Quart. Facultar àmpliament el president de Diputació de Girona perquè executi aquest
acord, disposi publicar la convocatòria al BOPG, resolgui els recursos que s’hi puguin
interposar i, si cal, rectifiqui els defectes i omissions.

Cinquè. L’aprovació d’aquesta convocatòria queda sotmesa a l’aprovació de les
bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 22
de setembre de 2020 i publicades al BOPG del dia 1 d’octubre de 2020.

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

12. JG1028/000022/2020-PDDSE; Proposta diputat delegat Servei d'Esports;
Servei d'Esports (026): Subvenció nominativa a l'UNI Girona Club de
Bàsquet per la Euroleague Women 2019-2020 (exp. 2020/8057)

L'entitat UNI Girona Club de Bàsquet, de Girona, ha sol·licitat una subvenció
nominativa per la Euroleague Women 2019-2020 i s’ha instruït l'expedient 2020/8057.

L'entitat UNI Girona Club de Bàsquet, té com a objectiu principal promoure la pràctica
del bàsquet femení a tots els nivells, tant de base com professional.

El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de data 17 de desembre de 2019, va
aprovar el Pla Estratègic de Subvencions, el qual preveu que el Servei d’Esports
atorgui subvencions nominatives als clubs esportius de les comarques gironines que
per les seves característiques, desenvolupin unes importants funcions esportives i
socials.

Atès que en el pressupost de la Diputació de 2020 hi figura una subvenció consignada
nominativament a favor de l’UNI Girona Club de Bàsquet, 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; i vist que la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord,
de conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006,
de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.

Vist l'informe favorable del cap del centre gestor d'Esports, la Junta de Govern, a
proposta del diputat delegat d'Esports, per unanimitat, acorda:

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

Exp. núm. Nom beneficiari CIF/NIF
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2020/8057 UNI Girona Club de Bàsquet G17857228

Objecte de la subvenció Naturalesa
Euroleague Women 2019-2020 Corrent

Cost de l’objecte de
la subvenció €

Import de la
subvenció € Import a justificar € % de finançament

77.750,00 30.000,00 77.750,00 38,59 %

Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 30.000,00 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 320/3410/48141 del pressupost de la Diputació de Girona de
2020.

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

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

El període d’execució de l’actuació subvencionada comença l’1 de setembre de 2019 i
finalitza el 31 d’agost de 2020.

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

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

Sisè. Termini i règim de justificació. El beneficiari ha de justificar en el termini que
finalitza el 31 d’octubre de 2020, la realització efectiva de l’objecte de la subvenció,
per l’import de 77.750,00 euros corresponent a l’import de les despeses que consten
en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació al Registre
General de la Diputació de la documentació següent:

a) El compte justificatiu normalitzat, disponible a l’apartat «Documentació» del web
de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació
següent:

1. Memòria justificativa del compliment de l’activitat.
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2. 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.
3. Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats,
amb la identificació de l’import i la procedència.
4. Documentació acreditativa que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb
la col·laboració de la Diputació de Girona tal i com estableix l’article tercer
d’aquest acord.
5. Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció
o d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en
compliment de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència
(model disponible a l’apartat «Documentació» del web www.ddgi.cat).

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

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

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

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

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

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

Vuitè. Pagament. No s'efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la
presentació del corresponent compte justificatiu. Es tramitarà el pagament de la
subvenció 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, tot i que
l’activitat ja hagi estat realitzada.

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

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

b) Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes
mesures no és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts,
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.

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

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

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

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

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

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

a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi
de legalitat.
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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) La rendició de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels òrgans
que dirigeix.

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

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

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

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

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

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

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

Divuitè. .Notificar aquest acord a l'entitat UNI Girona Club de Bàsquet.

13. JG1028/000060/2020-PDDSEL; Prop. dip. del. Suport a Entitats Locals;
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de
l'Ajuntament de Palau de Santa Eulàlia, dins el Fons de Cooperació
Econòmica i Cultural, any 2019 (exp. 2019/601)

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

Expedient Línia Concepte Pressupost Subvenció

2019/601 Inversions Tancament depuradores i
dipòsit aigua

13.996,21 € 13.982,27 €

Pavimentació C/
Tramuntana

16.717,18 € 16.717,18 €

Total 30.699,45 €
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Vista la petició de l’Ajuntament de Palau de Santa Eulàlia de canvi de destí de la
subvenció concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2019, d’import
13.982,27 € per destinar-la a Millores carrer del Pou amb un pressupost de 13.982,27
€.

D’acord amb la documentació presentada i amb les Bases de la convocatòria, la Junta
de Govern a proposta del diputat delegat de Suport a les Entitats Locals, per
unanimitat, acorda:

PRIMER. Autoritzar a l’Ajuntament de Palau de Santa Eulàlia el canvi de destí de la
subvenció que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2019,
expedient 2019/601, pel concepte i l’import que es detallen.

Concepte inicial Concepte final Pressupost Subvenció
Inicial

Subvenció
Final

Tancament
depuradores i
dipòsit aigua

13.982,27 € 13.982,27 €

Pavimentació C/
Tramuntana

16.717,18 € 16.717,18 € 16.717,18 €

Millores carrer
del Pou

13.982,27 € 13.982,27 €

Total 30.699,45 € 30.699,45 €

SEGON. Notificar la present resolució a l’Ajuntament amb la indicació que el
lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes, està condicionat al
compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona
i a les condicions establertes en la normativa del Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural 2019 i a la seva justificació, de com a mínim l'import de la subvenció, dintre
del termini prorrogat fins el dia 15 de novembre de 2020.

14. JG1028/000078/2020-PDDSEL; Prop. dip. del. Suport a Entitats Locals;
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí de despeses
corrents a inversions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any
2020 de diversos ajuntaments (exp. 2020/357)

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària de dia 16 de
juny de 2020 va resoldre la concessió de subvencions del Fons de Cooperació
Econòmica i Cultural per a l’any 2020 als següents ajuntaments, entre d’altres:

AJUNTAMENT EXP.
2020/

Despeses
corrents

Subvenció
Despeses
Corrents

Inversió 1 Inversió 2 Suvenció
Inversions

Total
subvenció
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Beuda 767 Reparacions,
manteniment i
conservació de
camins

9.350,34 Pavimentaci
ó primer tram
accés al
nucli de
Segueró

Pèrgola
placeta veïnat
de Segueró

27.021,16 36.371,50

Isòvol 858 Reforma Cal
Forga

33.479,80 33.479,80

Maçanet de la
Selva

876 Adequació
talús de nord
C-35 entre
pont
autopista i
camí de la
Granja

Arranjament
paviment vials
urbanitzacions
Residencial
Park, Mas
Altaba i
Montbarca

124.593,85 124.593,8
5

Rupià 937 Conservació
vies públiques

32.392,65 32.392,65

Sant Martí de
Llémena

959 Canalització
aigües
pluvials
veïnat de
Velers de
Llorà

42.672,55 42.672,55

Aquests ajuntaments han sol·licitat un canvi de destí de la subvenció concedida dins
el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020 entre les diferents línies de
despeses corrents i d’inversió i que impliquen una redistribució del crèdit entre les
corresponents aplicacions pressupostàries amb el següent detall:

Ajuntament Despeses corrents Despeses d'Inversió

2209420/46201 220/9420/76201

Beuda 9.480,28 -9.480,28

Isòvol 33.479,80 -33.479,80

Maçanet de la Selva 7.735,97 -7.735,97

Rupià -32.392,65 32.392,65

Sant Martí de Llémena 32.672,55 -32.672,55
TOTAL 50.975,95 -50.975,95

D'acord amb la Instrucció de control intern de la Diputació de Girona i amb la Base
13è de les Bases d’execució del Pressupost de 2020, la Junta de Govern, a proposta
del Diputat delegat de Suport a les Entitats Locals, per unanimitat, acorda:

PRIMER. Autoritzar als ajuntaments relacionats el canvi de destí de la subvenció que
tenen concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural any 2020 entre les
diferents línies de despeses corrents i d’inversió:
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Beuda
Exp.

2020/767
Subvenció
concedida

Import € Subvenció
canvi

Import € Diferència
d.corrent

Diferència
inversions

Inversió Pavimentació
primer tram
accés al nucli de
Segueró

17.540,88 Pavimentació
primer tram
accés al nucli
de Segueró

17.540,88

Pèrgola placeta
veïnat de
Segueró

9.480,28 0,00 -9.480,28

Despeses
corens

Reparacions,
manteniment i
conservació de
camins

9.350,34 Reparacions,
manteniment i
conservació de
camins

13.830,62 9.480,28

Enllumenat
públic

5.000,00

Total 36.371,50 36.371,50

Isòvol
Exp.

2020/858
Subvenció
concedida

Import € Subvenció
canvi

Import € Diferència
d.corrent

Diferència
inversions

Inversió Reforma Cal
Forga

33.479,80 -33.479,80

Despeses
corrents

Ennlumenat
públic

33.479,80 33.479,80

Total 33.479,80 33.479,80

Maçanet de la Selva
Exp.

2020/876
Subvenció
concedida

Import € Subvenció
canvi

Import € Diferència
d.corrent

Diferència
inversions

Inversió Adequació talús
de nord C-35
entre pont
autopista i camí
de la Granja

99.618,05 Pavimentació
de voreres del
municipi

116.857,8
8

-7.735,97

Inversió Arranjament
paviment vials
urbanitzacions
Residencial Park,
Mas Altaba i
Montbarca

24.975,80

Despeses
corrents

Enllumenat
públic:
manteniment i
reparació

7.735,97 7.735,97

Total 124.593,85 124.593,8
5

Rupià
Exp.

2020/937
Subvenció
concedida

Import € Subvenció
canvi

Import € Diferència
d.corrent

Diferència
inversions

Inversió Adequació
annex edifici el
Teatre

32.392,65 32.392,65
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Despeses
corrents

Conservació vies
públiques 

32.392,65 -32.392,65

Total 32.392,65 32.392,65

Sant Martí de Llémena
Exp.

2020/959
Subvenció
concedida

Import € Subvenció
canvi

Import € Diferència
d.corrent

Diferència
inversions

Inversió Canalització
aigües pluvials
veïnat de Velers
de Llorà

42.672,55 Canalització
aigües pluvials
veïnat de
Velers de Llorà

10.000,00 -32.672,55

Despeses
corrents

1.Enllumenat
públic.
2. Manteniment
i reparació vies
públiques.
3. Franges de
protecció
contra incendis

32.672,55 32.672,55

Total 42.672,55 42.672,55

TOTALS 50.975,95 -50.975,95

SEGON. Anul·lar la despesa i l’autorització de la despesa, modificar la redistribució
dels crèdits entre les aplicacions pressupostàries aprovades a la convocatòria del
Fons de Cooperació Econòmica i Cultural any 2020, d’acord amb les Bases
d’execució del pressupost de la Diputació de Girona de l’exercici 2020 i autoritzar i
disposar la despesa amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i d’imports següents

PARTIDA ALTA BAIXA

220//9420/46201 Despeses  corrents 50.975,95 €

220//9420/76201 Despeses d’inversió -50.975,95 €

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.

Aplicació pressupostària 2020 Núm.
Exp.

Junta Govern
16/06/20

Redistribuci
ó

Crèdit final

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

2020/357 8.269.160,49 50.975,95 8.320.136,44

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

2020/357 2.336.674,92 -50.975,95 2.285.698,97

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
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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 6.268.116,06 6.268.116,06

TOTAL FONS 2020 20.168.421,32 20.168.421,32

QUART. La concessió d’aquest canvi de destí no modifica cap altra condició de les
establertes en la normativa del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020.

CINQUÈ. Notificar la present resolució a l’Ajuntament amb la indicació que el
lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes, està condicionat al
compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona
i a les condicions establertes en la normativa del Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural 2020 i a la seva justificació, de com a mínim l'import de la subvenció,
mitjançant el compte justificatiu, dintre del termini que finalitza;

 Despeses d’inversió

30 setembre 2021
 Despeses corrents

15 novembre 2020

15. JG1028/000080/2020-PDDSEL; Prop. dip. del. Suport a Entitats Locals;
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de
l'Ajuntament de Terrades, dins el Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural, any 2019. Esmena d'error (exp. núm. 2019/730)

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

Expedient Línia Concepte Pressupost Subvenció €

2019/730 Inversions Parc Infantil 12.226,16 12.226,16
Centre Cívic 16.059,2 16.035,59
Sanejament carrer Barri
del Mas

7.074,45 7.074,45

Total 35.336,20

La Junta de Govern de Diputació del dia 6 d’octubre de 2020 va aprovar el canvi de
destí de la subvenció però s’ha detectat un error material en el punt Primer en la
Subvenció de l’Ajuntament de Terrades.
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D’acord amb la documentació presentada i amb les Bases de la convocatòria, la Junta
de Govern, a proposta del diputat delegat de Suport a les Entitats Locals, per
unanimitat, acorda:

Modificar l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona, del dia 6 d’octubre
de 2020 de canvi de destí de l’Ajuntament de Terrades, el qual quedarà de la següent
manera:

“PRIMER. Autoritzar a l’Ajuntament de Terrades el canvi de destí de la subvenció que
té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2019, expedient
2019/730, pel concepte i l’import que es detallen:

Concepte inicial Concepte final Pressupost Subvenció
Inicial €

Subvenció
Final €

Parc Infantil Parc Infantil 12.226,16 12.226,16 12.226,16

Centre Cívic Centre Cívic 16.059,20 16.035,59 16.035,59

S a n e j a m e n t
carrer Barri del
Mas

7.074,4 7.074,45

Camins
saludables

8.634,68 7.074,45

35.336,20 35.336,20

SEGON. Notificar la present resolució a l’Ajuntament amb la indicació que el
lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes, està condicionat al
compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona
i a les condicions establertes en la normativa del Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural 2019 i a la seva justificació, de com a mínim l'import de la subvenció,
mitjançant el compte justificatiu, dintre del termini prorrogat fins el dia 15 de novembre
de 2020.”

16. JG1028/000082/2020-PDDSEL; Prop. dip. del. Suport a Entitats Locals;
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Modificació de la resolució
de la convocatòria de subvencions per a actuacions municipals motivades
pel temporal Gloria (exp. 2020/6246)

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària del dia 8 de
setembre de 2020, va resoldre, entre d’altres, la convocatòria de subvencions per a
actuacions municipals motivades pel temporal Gloria.

L’Annex I d‘aquest acord detalla els beneficiaris de la subvenció, les actuacions
subvencionades, els imports de les subvencions concedides i les despeses a justificar
per a rebre la totalitat de la subvenció.

En data 6 d’octubre de 2020, l’Ajuntament d’Ultramort sol·licita que se li mantingui
l’import de la subvenció concedida encara que la justificació sigui inferior a la fixada
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en l’acord de concessió, ja que, per motius de tresoreria, no poden assumir amb fons
propis el cost restant de les actuacions subvencionades.

D’altres ajuntaments també han manifestat la seva disconformitat amb els imports
fixats com a despeses a justificar perquè suposen l’aplicació d’uns percentatges
màxims d’aportació municipal superiors als previstos a les bases reguladores.

Per a calcular la despesa a justificar de cadascun dels beneficiaris es va tenir en
compte l’import de les despeses subvencionables presentades pels beneficiaris però
no s’hi va aplicar per al seu càlcul els imports percentuals establerts en funció de la
població del municipi a les bases reguladores en el seu apartat 5é:

Tram de població

Percentatge
Fins a 1.000 habitants

fins al 95 %
De 1.001 a 2.000 habitants 

fins al 90 %
De 2.001 a 5.000 habitants 

fins al 80 %
De 5.001 a 10.000 habitants 

fins al 75 %
De 10.001 a 20.000 habitants 

fins al 70 %
Més de 20.000 habitants 

fins al 50 %

Tenint en compte que les actuacions subvencionades mitjançant aquesta línia de
subvencions són  necessàries per al correcte funcionament de serveis públics bàsics, i
amb la voluntat d’atendre les demandes dels ajuntaments gironins i que les puguin
executar , es proposa modificar la despesa fixada com a despesa a justificar de
l’Annex I atenent a l’import de la subvenció concedida i calcular-la en funció del
percentatge establert a les bases reguladores en funció del  tram de població de cada
beneficiari.

D’acord amb els antecedents esmentats, la Junta de Govern, a proposta del diputat
delegat de suport a les entitats Locals, per unanimitat, acorda:
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PRIMER. Modificar els imports de la despesa a justificar de l’Annex I del punt quart de
l’acord de la Junta de Govern de data 8 de setembre de 2020, mitjançant el qual es va
resoldre la convocatòria de subvencions per a actuacions municipals motivades pel
temporal Gloria (Exp. núm. 2020/6246), d’acord amb el detall següent:

Municipi NIF Expedient
2020/ Subvenció Import a

justificar
Subvenció/impor

t a justificar

Agullana P1700100I 7350 34.766,36 36.596,17 95,00%
Albanyà P1700300E 7065 12.073,58 12.709,03 95,00%
Albons P1700400C 6808 34.766,36 36.596,17 95,00%
Amer P1700700F 7260 21.731,37 27.164,21 80,00%
Anglès P1700800D 7306 17.730,84 23.641,12 75,00%
Arbúcies P1700900B 6780 34.766,36 46.355,15 75,00%
Argelaguer P1701000J 7181 11.972,69 12.602,83 95,00%
Avinyonet de Puigventós P1701200F 6751 4.204,79 4.671,99 90,00%
Banyoles P1701600G 7247 34.766,36 49.666,23 70,00%
Bàscara P1701800C 7335 34.766,36 36.596,17 95,00%
Begur P1701400B 6842 34.766,36 43.457,95 80,00%
Bellcaire d'Empordà P1702100G 7180 20.482,72 21.560,75 95,00%
Besalú P1702200E 7274 34.766,36 43.457,95 80,00%
Beuda P1702400A 7351 28.870,43 30.389,93 95,00%
Bisbal d'Empordà P1702500H 7262 28.157,27 40.224,68 70,00%
Blanes P1702600F 7349 34.766,36 69.532,72 50,00%
Bolvir P1702700D 7348 24.752,59 26.055,36 95,00%
Bordils P1702800B 7276 6.884,98 7.649,98 90,00%
Borrassà P1702900J 6926 34.766,36 36.596,17 95,00%
Brunyola i Sant Martí Sapresa P1703100F 7127 12.904,99 13.584,20 95,00%
Cabanelles P1703400J 7062 7.765,47 8.174,18 95,00%
Camós P1703900I 7215 15.390,78 16.200,82 95,00%
Campdevànol P1704000G 7367 10.951,40 13.689,25 80,00%
Campllong P1704200C 7300 11.688,76 12.303,95 95,00%
Camprodon P1704300A 7110 34.766,36 43.457,95 80,00%
Canet d'Adri P1704400I 7305 34.766,36 36.596,17 95,00%
Cantallops P1704500F 6845 13.587,74 14.302,88 95,00%
Cassà de la Selva P1704900H 7271 33.731,35 48.187,65 70,00%
Cellera de Ter P1720100E 7161 21.865,49 24.294,99 90,00%
Celrà P1705400H 7216 27.281,93 36.375,90 75,00%
Cervià de Ter P1705500E 7285 34.766,36 36.596,17 95,00%
Cornellà del Terri P1706100C 6910 33.171,82 41.464,77 80,00%
Crespià P1706300I 7326 34.766,36 36.596,17 95,00%
Espinelves P1706900F 6675 6.724,19 7.078,09 95,00%
Esponellà P1707100B 7298 12.788,46 13.461,53 95,00%
Flaçà P1707300H 7177 5.607,15 6.230,17 90,00%
Foixà P1707400F 7369 3.309,76 3.483,96 95,00%
Fontanals de Cerdanya P1703600E 6907 11.528,68 12.135,45 95,00%
Fontcoberta P1707600A 7347 5.675,96 6.306,62 90,00%
Forallac P1725000B 7192 34.766,36 38.629,29 90,00%
Fornells de la Selva P1707800G 7159 8.844,57 11.055,71 80,00%
Garrigàs P1708100A 7007 16.545,16 17.415,96 95,00%
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Garrigoles P1708200I 6976 30.000,18 31.579,14 95,00%
Garriguella P1708300G 7174 7.045,51 7.416,32 95,00%
Ger P1708400E 7334 12.868,20 13.545,47 95,00%
Gombrèn P1708600J 6904 31.911,99 33.591,57 95,00%
Gualta P1708700H 7288 7.123,13 7.498,03 95,00%
Guils de Cerdanya P1708800F 7323 6.134,86 6.457,75 95,00%
Hostalric P1708900D 7186 34.766,36 43.457,95 80,00%
Isòvol P1709000B 7358 34.766,36 36.596,17 95,00%

Municipi NIF Expedient
2020/ Subvenció Import a

justificar
Subvenció/impor

t a justificar

Juià P1709400D 6908 7.637,11 8.039,06 95,00%
Llambilles P1709700G 6977 32.561,26 34.275,01 95,00%
Llanars P1709800E 7324 33.975,05 35.763,21 95,00%
Llers P1710000I 7289 7.436,03 8.262,25 90,00%
Llosses P1710300C 7336 3.829,87 4.031,44 95,00%
Maçanet de la Selva P1710900J 7301 34.766,36 46.355,15 75,00%
Maià de Montcal P1711000H 7355 33.622,17 35.391,76 95,00%
Massanes P1710700D 7293 27.727,64 29.186,99 95,00%
Meranges P1710500H 7294 9.591,34 10.096,15 95,00%
Mieres P1711200D 6993 4.497,94 4.734,67 95,00%
Mollet de Peralada P1711300B 7120 19.994,94 21.047,31 95,00%
Molló P1711400J 7296 4.680,94 4.927,31 95,00%
Montagut i Oix P1711600E 7331 9.492,51 9.992,12 95,00%
Ogassa P1711900I 7370 34.766,36 36.596,17 95,00%
Ordis P1712200C 7292 13.331,67 14.033,33 95,00%
Osor P1712300A 7125 34.766,36 36.596,17 95,00%
Palau de Santa Eulàlia P1712600D 7287 34.766,36 36.596,17 95,00%
Palau-saverdera P1712700B 7156 30.844,64 34.271,83 90,00%
Palol de Revardit P1713100D 7176 27.089,12 28.514,86 95,00%
Pardines P1713300J 7360 20.461,66 21.538,59 95,00%
Parlavà P1713400H 7169 10.978,60 11.556,42 95,00%
Pau P1713600C 7338 22.330,05 23.505,31 95,00%
Pedret i Marzà P1713700A 7240 7.389,30 7.778,21 95,00%
Planes d'Hostoles P1714200A 6812 24.645,61 27.384,01 90,00%
Pont de Molins P1714400G 6959 7.353,36 7.740,38 95,00%
Porqueres P1714600B 7071 14.314,33 17.892,91 80,00%
Port de la Selva P1714900F 7273 34.766,36 36.596,17 95,00%
Portbou P1714700J 7246 8.705,45 9.672,72 90,00%
Preses P1714800H 7233 28.333,91 31.482,12 90,00%
Puigcerdà P1715000D 7371 34.766,36 46.355,15 75,00%
Quart P1715100B 6859 13.421,75 16.777,19 80,00%
Queralbs P1704700B 7207 13.786,68 14.512,29 95,00%
Ribes de Freser P1715400F 7066 34.766,36 38.629,29 90,00%
Riells i Viabrea P1715500C 7105 34.766,36 43.457,95 80,00%
Ripoll P1715600A 7297 24.317,39 34.739,12 70,00%
Riudarenes P1715700I 7223 32.071,26 40.089,08 80,00%
Riudellots de la Selva P1715900E 7345 14.610,48 18.263,10 80,00%
Riumors P1716000C 7333 30.223,89 31.814,62 95,00%
Rupià P1716200I 7064 8.591,76 9.043,96 95,00%
Sales de Llierca P1716300G 6938 13.033,91 13.719,90 95,00%
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Sant Andreu Salou P1716600J 7234 8.169,16 8.599,11 95,00%
Sant Aniol de Finestres P1719500I 7264 9.042,92 9.518,86 95,00%
Sant Climent Sescebes P1716700H 7321 7.513,01 7.908,43 95,00%
Sant Feliu de Buixalleu P1716900D 7327 25.675,65 27.027,00 95,00%
Sant Feliu de Pallerols P1717100J 7339 5.460,77 6.067,53 90,00%
Sant Ferriol P1717200H 7354 31.945,18 33.626,51 95,00%
Sant Gregori P1717300F 7353 33.942,41 42.428,02 80,00%
Sant Hilari Sacalm P1717400D 7290 34.766,36 46.355,15 75,00%
Sant Jaume de Llierca P1717500A 7121 25.166,27 26.490,81 95,00%
Sant Joan de les Abadesses P1717700G 7295 32.644,66 40.805,82 80,00%

Municipi NIF Expedient
2020/ Subvenció Import a

justificar
Subvenció/impor

t a justificar
Sant Joan les Fonts P1719700E 6783 19.889,42 24.861,77 80,00%
Sant Jordi Desvalls P1717600I 7208 5.732,97 6.034,71 95,00%
Sant Julià de Ramis P1717900C 6710 18.820,98 23.526,23 80,00%
Sant Julià del Llor i Bonmatí P1725100J 7009 21.639,61 24.044,01 90,00%
Sant Llorenç de la Muga P1718000A 7368 6.760,49 7.116,31 95,00%
Sant Martí Vell P1718200G 7282 17.364,02 18.277,91 95,00%
Sant Miquel de Campmajor P1718300E 7113 14.051,13 14.790,66 95,00%
Sant Miquel de Fluvià P1718400C 6958 13.395,65 14.100,69 95,00%
Sant Mori P1718500J 6861 7.423,58 7.814,29 95,00%
Sant Pere Pescador P1718700F 7015 25.105,05 31.381,32 80,00%
Santa Coloma de Farners P1719100H 7343 29.859,48 42.656,40 70,00%
Santa Pau P1719600G 7153 34.766,36 38.629,29 90,00%
Sarrià de Ter P1719800C 7340 17.639,23 23.518,98 75,00%
Saus, Camallera i Llampaies P1719900A 6843 9.155,81 9.637,70 95,00%
Serinyà P1720200C 7267 16.801,66 18.668,52 90,00%
Serra de Daró P1720300A 7167 34.766,36 36.596,17 95,00%
Sils P1720500F 7210 22.491,84 29.989,12 75,00%
Susqueda P1720600D 7365 34.009,57 35.799,55 95,00%
Tallada d'Empordà P1720700B 7238 34.766,36 36.596,17 95,00%
Terrades P1720900H 7291 4.400,03 4.631,61 95,00%
Torroella de Fluvià P1721100D 7221 25.741,10 27.095,89 95,00%
Torroella de Montgrí P1721200B 7395 34.766,36 49.666,23 70,00%
Tortellà P1721300J 7259 8.924,40 9.394,10 95,00%
Ullastret P1721800I 7189 26.031,12 27.401,18 95,00%
Ultramort P1721600C 6851 34.619,15 36.441,21 95,00%
Vall de Bianya P1722100C 6992 30.594,40 33.993,77 90,00%
Vall d'en Bas P1701700E 7344 22.516,45 28.145,56 80,00%
Vallfogona de Ripollès P1722200A 7341 34.766,36 36.596,17 95,00%
Ventalló P1722400G 7188 6.642,82 6.992,44 95,00%
Verges P1722500D 7859 13.321,13 14.801,26 90,00%
Vidrà P1722600B 6791 20.914,75 22.015,53 95,00%
Vilabertran P1722800H 7162 20.859,82 21.957,70 95,00%
Vilablareix P1722900F 7265 14.434,80 18.043,50 80,00%
Viladamat P1723100B 7279 6.953,27 7.319,23 95,00%
Vilademuls P1723200J 7150 33.000,39 34.737,25 95,00%
Vilajuïga P1723700I 7363 34.766,36 38.629,29 90,00%
Vilallonga de Ter P1723800G 7284 8.830,95 9.295,74 95,00%
Vilamacolum P1724000C 7361 34.766,36 36.596,17 95,00%
Vilamalla P1724100A 7171 14.405,94 16.006,60 90,00%
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Vilanant P1724300G 6912 14.790,42 15.568,86 95,00%
Vilobí d'Onyar P1724800F 7325 22.170,06 27.712,58 80,00%
Vilopriu P1724700H 6909 6.434,61 6.773,28 95,00%
Total 3.000.000,00

SEGON. Notificar aquest acord als beneficiaris de les subvencions

Assumptes procedents de les comissions informatives o competències
delegades del Ple

17. JG1028/000112/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom.
Econ.. Coop. Loc; Organització Recursos Humans Corporatiu (012):
Autoritzar 7687 l'exercici d'una activitat privada compatible amb el càrrec a
la Diputació de Girona (exp. 2020/8089)

Amb data 15 de setembre de 2020 (núm. Registre E-2020-23097) 7687, treballadora
de la Diputació de Girona, amb un contracte de treball temporal com arquitecta, que té
per objecte executar el projecte DifNat “Equipaments per a la difusió d’espais naturals
protegits de les comarques de Girona PR15-011845”, ha sol·licitat la compatibilitat per
exercir una activitat privada per compte propi, com arquitecta, 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 petició.

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
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públic, com és la prohibició de l’exercici d’una activitat privada que impliqui la
intervenció en assumptes en els quals hagi intervingut en els dos últims anys, estigui
intervenint o hagi d’intervenir en un futur per raó del càrrec ocupat a la Diputació de
Girona. Això implica una prohibició expressa de prestar una activitat professional
privada als ajuntaments de la demarcació de Girona als quals s’estigui obligat a
atendre en el desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball a la
Diputació de Girona. També es prohibeix pertànyer a consells d’administració o altres
òrgans rectors d’entitats privades que tinguin una activitat relacionada directament
amb les gestionades des del càrrec públic que s’ostenta a la corporació. També es
prohibeix l’exercici de qualsevol càrrec o la participació superior al 10% del capital en
empreses privades que siguin concessionàries, contractistes d’obres, serveis o
subministraments, o que siguin arrendatàries o administradores de monopolis o que
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 7687, que ocupa el lloc de treball d’arquitecta per executar un programa
amb finançament extern (DifNat) al servei de Programes Europeus, es constata que
no incorre, a priori, en les limitacions anteriors per exercir una activitat privada per
compte propi com arquitecta, en horari de tardes, sempre que es respectin les
limitacions que s’indiquen més endavant.
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II. Segons l’article 9.2.h) del Reglament Orgànic de la Diputació de Girona,
l’òrgan competent per resoldre les autoritzacions de compatibilitat és la Junta
de Govern de la Diputació de Girona.

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

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

PRIMER. Autoritzar 7687, arquitecta de la Corporació, contractada temporalment per
a l’execució del projecte DifNat “Equipaments per a la difusió d’espais naturals
protegits de les comarques de Girona PR15-011845”, a exercir una activitat privada
per compte propi com arquitecta, en horari de tardes, durant 10 hores a la setmana,
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 d’intervenir en assumptes en els quals
hagi intervingut en els dos últims anys, estigui intervenint o hagi d’intervenir en un
futur per raó del càrrec ocupat a la Diputació de Girona. Això implica una prohibició
expressa de prestar una activitat professional privada als organismes dependents de
la Diputació de Girona o als ajuntaments de la demarcació de Girona als quals
s’estigui obligat a atendre en el desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de
treball a la Diputació de Girona.

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

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

18. JG1028/000114/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom.
Econ.. Coop. Loc; Organització Recursos Humans Corporatiu (012):
Autoritzar a 3005 l'exercici d'una activitat pública compatible amb el càrrec
a la Diputació de Girona (exp. 2020/7783)
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Amb data 24 d’agost de 2020 ha tingut entrada al Registre General de la Diputació
(núm. 2020-21548) una sol·licitud de 3005, que ocupa el càrrec de cap del servei de
Comptabilitat de la Intervenció General, mitjançant la qual sol·licita compatibilitzar el
seu càrrec a la Corporació amb una activitat pública com a professora associada a la
Universitat de Girona, a temps parcial, a l’Àrea de d’Economia Financera i
Comptabilitat.

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

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

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

IV. En relació a l’exercici d’una segona activitat pública compatible com a professor
associat a temps parcial en una universitat pública, l’article 4 de la llei 53/1984, de 26
de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions
Públiques permet autoritzar la compatibilitat per exercir un lloc de treball en l’esfera
docent com a professor universitari associat, en règim de dedicació a temps parcial, i
amb durada determinada. L’exercici de la segona activitat no suposarà modificació de
la jornada o horari de treball d’ambdós llocs de treball, de forma que la compatibilitat
queda condicionada a l’estricte compliment d’ambdós horaris i jornades. En aquest
cas, cal destacar que la funcionària interessada ha declarat que quan l’horari de les
classes coincideixi amb el seu horari de treball sol·licitarà els dies de vacances o
permís de lliure disposició que procedeixi. A més, es compleix amb el límit retributiu
previst a l’article 7 de la mateixa llei, en el sentit que la remuneració percebuda per
ambdues activitats públiques no superen la remuneració prevista a la llei de
Pressupostos Generals de l’Estat per al càrrec de director general, ni superen l’import
de la seva retribució a la Diputació incrementada en un 30%, en còmput anual.

V. 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.

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

PRIMER. Autoritzar 3005, cap del servei de Comptabilitat de la Intervenció General de
la Diputació de Girona, a exercir una activitat pública com a professora associada de
la Universitat de Girona, a temps parcial, amb les condicions que s’esmenten tot
seguit.

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

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

19. Proposicions urgents

No n’hi ha.

20. Precs i preguntes

No se’n formulen.

No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 10.30 h, de
la qual, com a vicesecretari, estenc aquesta acta.

El president El vicesecretari
Miquel Noguer i Planas Jordi Turon i Serra
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