
EXCMA. DIPUTACIÓ DE GIRONA
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN NÚM.: 1032

Número: 1032
Òrgan: Junta de Govern
Sessió: Ordinària
Data: 22 de desembre de 2020
Hora: 10:00
Lloc: Saló de Sessions
Document: Acta

Expedient: 201945

Hi assisteixen

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

Hi assisteixen, convidats per la Presidència

Sra. Roser Estañol i Torrent Diputada
Sr. Eduard Llorà i Cullet Diputat
Sr. Jordi Masquef i Creus Diputat
Sr. Josep Sala i Leal Diputat
Sr. Jordi Xargay i Congost Diputat
Sr. Joaquim Ayats i Bartina Diputat
Sr. Josep Maria Bagot i Belfort Diputat
Sra. Anna Barnadas i López Diputada
Sr. Joan Fàbrega i Solé Diputat
Sr. Josep Piferrer i Puig Diputat
Sra. Joana Vilà i Brugué Cap de Gabinet de Presidència
Sr. Joaqum Crespo i Serra Adjunt al Gabinet de Presidència
Sra. Marta Payeró Torró Adjunta al vicepresident primer

ORDRE DEL DIA
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Punt d'ordre del dia Expedient

1 Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la 
sessió ordinària del dia 1 de desembre 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

Assistència i Cooperació als Municipis

3 Canvi destí subvenció de l'Ajuntament de Pont de Molins, dins 
el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2020. 

2020/X020300/913

4 Canvi destí subvenció de l'Ajuntament de Forallac, dins el Fons 
de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2020. 

2020/X020300/844

Habitatge

5 Aprovar modificació del pressupost de les actuacions de 
subvenció per a inversions Ajuntament de Llagostera 2020

2020/X020200/2163

6 Aprovar modificació del pressupost de les actuacions de 
subvenció per a inversions Ajuntament d'Espinelves 2020

2020/X020200/2137

7 Acceptar renúncia de subvenció per a l'adquisició d'habitatges 
destinats a polítiques socials Ajuntament de Caldes de 
Malavella, any 2020

2020/X020200/2464

8 Acceptar renúncia de subvenció per a l'adquisició d'habitatges 
destinats a polítiques socials Ajuntament de Das, any 2020

2020/X020200/1969

9 Acceptar renúncia de subvenció per a l'adquisició d'habitatges 
destinats a polítiques socials Ajuntament de Sant Julià de 
Ramis, any 2020

2020/X020200/2354

10 Acceptar renúncia de subvenció per a inversions en habitatges 
destinats a polítiques socials Ajuntament de Tossa de Mar, any 
2020

2020/X020200/2209

Promoció i Desenvolupament Econòmic Local

11 Proposta ratificació acord aprovació convocatòria subvencions 
retenció talent i consolidació personal tècnic àmbit promoció i 
desenvolupament econòmic local entitats adherides XSLPE i 
aprovació concessió convocatòria

2020/X020100/9073

Medi Ambient

12 Aprovar convocatòria anticipada d'ajuts a particulars al Parc 
Natural i Reserva Biosfera del Montseny 2021

2020/X020100/9049
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Comunicació Cultural

13 Aprovar formalment la renúncia de la subvenció per a l'edició 
del llibre La Badia de Roses durant la Guerra Civil (1936-1939)

2020/X020200/6205

14 Acceptar formalment la renúncia presentada pel Centre 
d'Estudis Comarcals de Banyoles a la subvenció per a la 
realització del XXVII Col·loqui de Tardor

2020/X020200/3451

15 Acceptar formalment la renúncia presentada per l'Associació 
Grup de Recerca de Cerdanya per la realització de les IV 
Jornades d'Estudis Comarcals de Cerdanya

2020/X020200/3934

16 Acceptar formalment la renúncia presentada per la Delegació 
de la Garrotxa de la Institució Catalana d'Història Natural a la 
subvenció concedida per a l'edició dels Annals 

2020/X020200/3820

17 Aprovar la renúncia de la subvenció concedida Institució 
Catalana d'Història Natural de la garrotxa per a l'edició de la 
publicació " Itineraris botànics de Setcases"

2020/X020200/3291

18 Aprovar la renúncia de la subvenció concedida a l'Editorial 
Efadós per a l'edició de la publicació " L'estiueig a la Cerdanya"

2020/X020200/3340

Cooperació Cultural

19 Renúncia subvenció per al finançament de la creació de 
Continguts Pedagògics Virtuals, 2020_Ajuntament de Banyoles

2020/X020200/7202

20 Acceptar la renúncia presentada per l'Associació Poble de la 
Tallada a la subvenció per la creació de públics per a la cultura 
2020

2020/X020200/1453

21 Acceptar la renúncia de l'Associació Cultural i Musical Soroll a 
la subvenció per a la creació de públics per a la cultura 2020

2020/X020200/1321

22 Aprovació de la renúncia de l'Ajuntament de Sant Andreu Salou 
de la subvenció del Fons Econòmica i Cultural

2020/X020200/3725

23 Acceptar la renúncia del Centre d'Iniciatives i Turisme de Ripoll 
a la subvenció per a la creació de públics per la cultura 2020

2020/X020200/1211

24 Aprovació resolució imports programa Indika, primer trimestre, 
curs 2020-2021

2019/X020100/7492

25 Acceptar la renúncia de Ficta Edicions i Produccions SL a la 
subvenció per a la creació de públics per a la cultura 2020

2020/X020200/1505

26 Acceptació de la renúncia de l’Ajuntament de Campelles de la 
subvenció del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural

2020/X020200/3211

27 Acceptació de la renúncia de l'Ajuntament de Vilopriu de la 
subvenció del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural

2020/X020200/3402

28 Acceptar la renúncia de l'Associació Girona 1809 - Amics de 
Girona Napoleònica a la subvenció per a la creació de públics 
per a la cultura 2020

2020/X020200/1799
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29 Acceptació de la renúncia de l'Ajuntament de La Vajol de la 
subvenció del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural

2020/X020200/3122

30 Concedir a l'Ajuntament de Ger una subvenció exclosa de 
concurrència pública per al finançament de la rehabilitació de 
l'antiga rectoria de Ger.

2020/X020200/9426

31 Aprovació compte justificatiu- Agrupació d'Aplecs Sardanistes 
de les Comarques Gironines

2020/X020200/217

32 Aprovació de la minoració i el reintegrament parcial de la 
subvenció nominativa del Programa.cat 2019

2019/X020100/3293

33 Aprovació subvenció nominativa al Consorci Puigcerdà Bourg-
Madame

2020/X020200/92

34 Aprovació subvenció nominativa per al finançament de 
l'adequació de l'espai expositiu Can Punton

2020/X020200/5744

Monuments

35 Ratificació de la resolució de Presidència número 2020/3421 2020/X020300/9743

36 Ratificació de la resolució de Presidència número 2020/3342 2020/X020300/8835

Recursos Humans

37 Autoritzar l'exercici d'una activitat privada compatible amb el 
càrrec a Josep Puig Mir

2020/G030104/9775

38 Proposicions urgents

39 Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió:

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

S’aprova per unanimitat i sense esmenes l’acta de la sessió ordinària del dia 1 
de desembre 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, de Bases del Règim Local

Assistència i Cooperació als Municipis

3. Canvi destí subvenció de l'Ajuntament de Pont de Molins, dins el Fons de 
Cooperació Econòmica i Cultural, any 2020. 2020/X020300/913
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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.  A  L’Ajuntament  de  Pont  de Molins  se  li  va  concedir  la
subvenció del Fons de Cooperació Econòmica 2020 d’acord amb el següent detall:

Expedient Línia Concepte Pressupost Subvenció €

2020/913 Inversions Adquisició 
contenidors EASY

18.800,00 18.800,00

Vista la petició de l’Ajuntament de Pont de Molins de canvi de destí de la subvenció
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020,.

D’acord  amb la  documentació  presentada  i  amb  les  Bases  de  la  convocatòria,  el
Diputat delegat de Suport a les Entitats Locals, proposa a la Junta de Govern que
adopti l’acord següent:

PRIMER. Autoritzar a l’Ajuntament de Pont de Molins el canvi de destí de la subvenció
que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020, expedient
2020/913 pel concepte i l’import que es detallen. 

Concepte inicial Concepte final Pressupost Subvenció
Inicial €

Subvenció
Final €

Adquisició 
contenidors EASY

Adquisició contenidors
EASY

18.800,00 18.000,00 12.404,92

Reparacions 
cementiris municipal

6.782,49 5.595,08

18.000,00 18.000,00

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
2020 i a la seva justificació, de com a mínim l'import de la subvenció, mitjançant el
compte justificatiu, dintre del termini que finalitza el dia 30 de setembre de 2021.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres amb el següent resultat: 10 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts
per  Catalunya  i  Grup  d'Esquerra  Republicana  de  Catalunya.  No  s'han  produït
abstencions. No hi ha vots en contra. 

4. Canvi  destí  subvenció  de  l'Ajuntament  de  Forallac,  dins  el  Fons  de
Cooperació  Econòmica  i  Cultural,  any  2020.  Expedient  núm.  2020/844.
2020/X020300/844

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
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Cultural per a l’any 2020. A L’Ajuntament de Forallac se li va concedir la subvenció del
Fons de Cooperació Econòmica 2020 d’acord amb el següent detall:

Expedient Línia Concepte Pressupost Subvenció €

2020/844 Inversions Mur de contenció i
reomplert de terres
de  la  zona  verda
del  carrer
Empordà  de
Fonteta

115.527,21 59.188,90

Vista  la  petició  de  l’Ajuntament  de  Forallac de  canvi  de  destí  de  la  subvenció
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020, inversions.

D’acord  amb la  documentació  presentada  i  amb  les  Bases  de  la  convocatòria,  el
Diputat delegat de Suport a les Entitats Locals, proposa a la Junta de Govern que
adopti l’acord següent:

PRIMER. Autoritzar a l’Ajuntament de Forallac el canvi de destí de la subvenció que té
concedida  dins  el  Fons  de  Cooperació  Econòmica  i  Cultural  2020,  inversions,
expedient 2020/844, pel concepte i l’import que es detallen. 

Concepte inicial Concepte final Pressupost Subvenció
Inicial €

Subvenció
Final €

Mur  de  contenció
i  reomplert  de
terres  de la  zona
verda  del  carrer
Empordà  de
Fonteta

115.527,21 59.188,90

Reforma interior 
de la Rectoria de 
Fitor, fase 2

61.932,85 59.188,90

Total 59.188,90 59.188,90

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
2020 i a la seva justificació, de com a mínim l'import de la subvenció, mitjançant el
compte justificatiu, dintre del termini que finalitza el dia 30 de setembre de 2021.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres amb el següent resultat: 10 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts
per  Catalunya  i  Grup  d'Esquerra  Republicana  de  Catalunya.  No  s'han  produït
abstencions. No hi ha vots en contra. 
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Habitatge

5. Aprovar modificació del pressupost de les actuacions de subvenció per a
inversions  Ajuntament de  Llagostera  2020.  2020/X020200/2163

La Junta de Govern de la Diputació de Girona el 21 de juliol de 2020 va concedir a
l’Ajuntament de Llagostera una subvenció d’import 16.000,00 € per a la rehabilitació de
2 habitatges destinats a polítiques socials, amb un termini per a justificar fins el 15 de
desembre de 2020. 

En data 5 de novembre de 2020, l’Ajuntament de Llagostera  sol·licita una modificació
del  pressupost  de les  actuacions dels  habitatges,  complementada amb un informe
tècnic que explicita que es modifica l’aportació de l’ajuntament però no es canvien les
actuacions a realitzar ni el projecte general de les actuacions.

Vist  que  segons  la  informació  facilitada  pels  serveis  tècnics  no  es  modifiquen  els
projectes sol·licitats inicialment i  atès que si aquesta informació s’hagués presentat
amb les sol·licituds inicials això no hauria alterat la puntuació obtinguda en la seva
valoració ni l’import de la subvenció concedida.

Vist  que  el  punt  16  de  les  bases  reguladores  preveu  que  els  beneficiaris  de  les
subvencions no podran sol·licitar un canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada
però  s’admetran  modificacions  no  substancials  dels  elements  que  s’han  tingut  en
compte en l’expedient de concessió.

Atès que s'ha complert  amb el que estableix l'article 22 de l'Ordenança general de
subvencions  en què s'assenyala que la resolució d’atorgament  pot ser modificada
quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de
la subvenció, i atès que la modificació proposada no perjudica drets de tercers i s’ha
sol·licitat  abans de la finalització del període per a la realització de l’actuació, com
preveu  l’article 64.2 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. 

Atesos  els  antecedents  exposats,  el  Diputat  Delegat  d’Habitatge,  assistència  als
municipis i serveis generals, proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent: 

PRIMER.  Concedir  a  l'Ajuntament  de  Llagostera  una modificació  del  pressupost  a
justificar per a la  subvenció que té concedida per a la rehabilitació de 2 habitatges
destinats a polítiques socials per a l’any 2020 i modificar l’acord de concessió de la
subvenció aprovat  per la Junta de Govern en sessió celebrada el  21 de juliol  que
quedarà establert com segueix:

Expedi
ent

CIF
Nom del
beneficia

ri

Informació
habitatge

Import
màxim

per
habitatg

e /
poblaci

ó

Import a
justifica

r 
(en €)

Import de
la

subvenci
ó (en €)

% de
finança
ment

2020/21
63

P170960
0I

Ajuntame
nt de

HABITATGE 1
(.C) Carrer

8.000,00
€

10.670,0
0 €

8.000,00
€

75 %
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Llagostera

Fivaller, 20
HABITATGE 2

(.C) Carrer
Olivareta, 31

8.000,00
€

10.670,0
0 €

8.000,00
€

75 %

SEGON. La concessió d’aquesta modificació no afecta cap altra condició  dels ajuts
esmentats.

TERCER. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Llagostera.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres amb el següent resultat: 10 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts
per  Catalunya  i  Grup  d'Esquerra  Republicana  de  Catalunya.  No  s'han  produït
abstencions. No hi ha vots en contra. 

6. Aprovar modificació del pressupost de les actuacions de subvenció per a
inversions  Ajuntament  d'Espinelves  2020.  2020/X020200/2137

La Junta de Govern de la Diputació de Girona el 21 de juliol de 2020 va concedir a
l’Ajuntament d’Espinelves una subvenció d’import 4.500,00 € per a la rehabilitació d’1
habitatge destinat  a polítiques socials,  amb un termini  per a justificar  fins el  15 de
desembre de 2020. 

En  data  5  de  novembre,  l’Ajuntament  d’Espinelves  sol·licita  una  modificació  del
pressupost  de  les  actuacions  dels  habitatges,  complementada  amb  una  memòria
valorada explicant les modificacions no substancials.

Vist que segons la informació facilitada pels serveis tècnics no es modifica el projecte
sol·licitat  inicialment  i  atès  que  si  aquesta  informació  s’hagués  presentat  amb  les
sol·licituds inicials això no hauria alterat la puntuació obtinguda en la seva valoració.

Vist  que  el  punt  16  de  les  bases  reguladores  preveu  que  els  beneficiaris  de  les
subvencions no podran sol·licitar un canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada
però  s’admetran  modificacions  no  substancials  dels  elements  que  s’han  tingut  en
compte en l’expedient de concessió.

Atès que s'ha complert  amb el que estableix l'article 22 de l'Ordenança general de
subvencions  en què s'assenyala que la resolució d’atorgament  pot ser modificada
quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de
la subvenció, i atès que la modificació proposada no perjudica drets de tercers i s’ha
sol·licitat  abans de la finalització del període per a la realització de l’actuació, com
preveu  l’article 64.2 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. 

Atesos  els  antecedents  exposats,  el  Diputat  Delegat  d’Habitatge,  assistència  als
municipis i serveis generals, proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent: 
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PRIMER.  Concedir  a  l'Ajuntament  d’Espinelves una  modificació  del  pressupost  a
justificar  per  a  la  subvenció  que  té  concedida  per  a  la  rehabilitació  d’1  habitatge
destinat a polítiques socials per a l’any 2020 i modificar l’acord de concessió de la
subvenció aprovat  per la Junta de Govern en sessió celebrada el  21 de juliol  que
quedarà establert com segueix:

Expedient CIF Nom del
beneficiari

Informació
habitatge

Import
màxim per
habitatge /
població

Import a
justificar 
(en €)

Import de
la

subvenció
(en €)

% de
finançament

2020/2137
P1706900

F
Ajuntament

d’Espinelves

HABITATGE
1 (PM) C/
Mossen
Jacint

Verdaguer, s/
n

4.500 € 7.156,31 € 4.500 € 62,88

SEGON. La concessió d’aquesta modificació no afecta cap altra condició  dels ajuts
esmentats.

TERCER. Notificar aquest acord a l’Ajuntament d’Espinelves.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres amb el següent resultat: 10 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts
per  Catalunya  i  Grup  d'Esquerra  Republicana  de  Catalunya.  No  s'han  produït
abstencions. No hi ha vots en contra. 

7. Acceptar renúncia de subvenció per a l'adquisició d'habitatges destinats a
polítiques  socials  Ajuntament  de  Caldes  de  Malavella,  any  2020.
2020/X020200/2464

La Junta de Govern de la Diputació de Girona de data 21 de juliol de 2020 va concedir
a l’Ajuntament de Caldes de Malavella una subvenció de 75.000,00 € per a l’adquisició
de tres habitatges destinats a polítiques socials (expedient número 2020/2464), amb
càrrec a l’aplicació 210/1521/76201 del pressupost general de 2020 i amb un termini
per a justificar fins el 31 d’octubre de 2020. 

En data 30 d’octubre de 2020,  l’Ajuntament de Caldes de Malavella  comunica que
renuncia  a  la  subvenció  concedida  per  la  Diputació  de  Girona  per  a  l’adquisició
d’habitatges  destinats  a  polítiques  socials  per  a  l’any  2020  per  la  impossibilitat
d’obtenir els béns immobles objecte de la subvenció en el termini establert a les bases
específiques reguladores d’aquestes subvencions. 

D'acord  amb  aquests  antecedents,  el  diputat  delegat  d’Habitatge,  assistència  als
municipis i serveis generals,proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent:

PRIMER. Acceptar formalment la renúncia de la subvenció atorgada a l’Ajuntament de
Caldes de Malavella, per import de 75.000,00 €, concedida per a l’adquisició de tres
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habitatges destinats a polítiques socials (expedient número 2020/2464), atorgada per
la Junta de Govern del dia 21 de juliol de 2020. 

SEGON. Anul·lar el document comptable D de l’any 2020 número 920200006549 per
import de 75.000,00 € de l’aplicació pressupostària 210/1521/76201. 

TERCER. Notificar a l’Ajuntament de Caldes de Malavella el present acord.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres amb el següent resultat: 10 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts
per  Catalunya  i  Grup  d'Esquerra  Republicana  de  Catalunya.  No  s'han  produït
abstencions. No hi ha vots en contra. 

8. Acceptar renúncia de subvenció per a l'adquisició d'habitatges destinats a
polítiques  socials  Ajuntament  de  Das,  any  2020.  2020/X020200/1969

La Junta de Govern de la Diputació de Girona de data 21 de juliol de 2020 va concedir
a l’Ajuntament de Das una subvenció de 30.000,00 € per a l’adquisició d’un habitatge
destinat a polítiques socials (expedient número 2020/1969), amb càrrec a l’aplicació
210/1521/76201 del pressupost general de 2020 i amb un termini per a justificar fins el
31 d’octubre de 2020. 

En data 4 de novembre de 2020, l’Ajuntament de Das comunica que renuncia a la
subvenció  concedida  per  la  Diputació  de  Girona  per  a  l’adquisició  d’habitatges
destinats  a  polítiques  socials  per  a  l’any  2020  per  la  impossibilitat  d’obtenir  el  bé
immoble  objecte  de  la  subvenció  en  el  termini  establert  a  les  bases  específiques
reguladores d’aquestes subvencions.

D'acord  amb  aquests  antecedents,  el  diputat  delegat  d’Habitatge,  assistència  als
municipis i serveis generals, proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent:

PRIMER. Acceptar formalment la renúncia de la subvenció atorgada a l’Ajuntament de
Das, per import de 30.000,00 €, concedida per a l’adquisició d’un habitatge destinat a
polítiques socials (expedient número 2020/1969), atorgada per la Junta de Govern del
dia 21 de juliol de 2020.

SEGON. Anul·lar el document comptable D de l’any 2020 número 920200006551 per
import de 30.000,00 € de l’aplicació pressupostària 210/1521/76201.

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

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres amb el següent resultat: 10 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts
per  Catalunya  i  Grup  d'Esquerra  Republicana  de  Catalunya.  No  s'han  produït
abstencions. No hi ha vots en contra. 
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9. Acceptar renúncia de subvenció per a l'adquisició d'habitatges destinats a
polítiques  socials  Ajuntament  de  Sant  Julià  de  Ramis,  any  2020.
2020/X020200/2354

La Junta de Govern de la Diputació de Girona de data 21 de juliol de 2020 va concedir
a l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis una subvenció de 30.000,00 € per a l’adquisició
d’un habitatge destinat a polítiques socials (expedient número 2020/2354), amb càrrec
a l’aplicació 210/1521/76201 del pressupost general de 2020 i amb un termini per a
justificar fins el 31 d’octubre de 2020. 

En data 28 d’octubre de 2020, l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis comunica que
renuncia  a  la  subvenció  concedida  per  la  Diputació  de  Girona  per  a  l’adquisició
d’habitatges destinats  a  polítiques socials  per  a l’any 2020 per  la  impossibilitat  de
presentar  el  compte  justificatiu  i  tota  la  resta  de  documentació  necessària  per  a
justificar la subvenció.

D'acord  amb  aquests  antecedents,  el  diputat  delegat  d’Habitatge,  assistència  als
municipis i serveis generals, proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent:

PRIMER. Acceptar formalment la renúncia de la subvenció atorgada a l’Ajuntament de
Sant  Julià  de Ramis,  per  import  de 30.000,00 €,  concedida per  a l’adquisició d’un
habitatge destinat a polítiques socials (expedient número 2020/2354), atorgada per la
Junta de Govern del dia 21 de juliol de 2020.

SEGON. Anul·lar el document comptable D de l’any 2020 número 920200009204 per
import de 30.000,00 € de l’aplicació pressupostària 210/1521/76201.

TERCER. Notificar a l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis el present acord.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres amb el següent resultat: 10 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts
per  Catalunya  i  Grup  d'Esquerra  Republicana  de  Catalunya.  No  s'han  produït
abstencions. No hi ha vots en contra. 

10. Acceptar renúncia de subvenció per a inversions en habitatges destinats
a  polítiques  socials  Ajuntament  de  Tossa  de  Mar,  any  2020.
2020/X020200/2209

La Junta de Govern de la Diputació de Girona de data 21 de juliol de 2020 va concedir
a l’Ajuntament de Tossa de Mar una subvenció de 14.704,60 € per a inversions en
habitatges destinats a polítiques socials (expedient número 2020/2209), amb càrrec a
l’aplicació 210/1521/76200 del  pressupost  general  de 2020 i  amb un termini  per  a
justificar fins el 15 de desembre de 2020. 

En data 4 de desembre de 2020, l’Ajuntament de Tossa de Mar comunica que, atès
que les obres s’han endarrerit a causa de la situació provocada pel COVID-19 i s’ha
replantejat la seva ubicació, renuncia a la subvenció concedida per la Diputació de
Girona per a inversions en habitatges destinats a polítiques socials per a l’any 2020.
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D'acord  amb  aquests  antecedents,  el  diputat  delegat  d’Habitatge,  assistència  als
municipis i serveis generals, proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent:

PRIMER. Acceptar formalment la renúncia de la subvenció atorgada a l’Ajuntament de
Tossa de Mar, per import de 14.704,60 €, concedida per a inversions en habitatges
destinats a polítiques socials (expedient número 2020/2209), atorgada per la Junta de
Govern del dia 21 de juliol de 2020.

SEGON. Anul·lar el document comptable D de l’any 2020 número 920200006294 per
import de 14.704,60 € de l’aplicació pressupostària 210/1521/76200.

TERCER. Notificar a l’Ajuntament de Tossa de Mar el present acord.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres amb el següent resultat: 10 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts
per  Catalunya  i  Grup  d'Esquerra  Republicana  de  Catalunya.  No  s'han  produït
abstencions. No hi ha vots en contra. 

Promoció i Desenvolupament Econòmic Local

11. Proposta ratificació acord aprovació convocatòria subvencions retenció
talent i consolidació personal tècnic àmbit promoció i desenvolupament
econòmic  local  entitats  adherides  XSLPE  i  aprovació  concessió
convocatòria  2020/X020100/9073

Proposta per ratificar l’acord d’aprovació de la convocatòria de subvencions per a la
retenció  de talent  i  consolidació  de personal  tècnic  en  l’àmbit  de  la  promoció  i  el
desenvolupament econòmic local de les entitats adherides a la XSLPE i per aprovar la
concessió de la convocatòria.  (exp. 2020/9073)

En data 3 de novembre de 2020 es va aprovar per la Junta de Govern de la Diputació
de Girona la convocatòria de subvencions per la retenció de talent i consolidació de
personal tècnic en l’àmbit de la promoció econòmica i el desenvolupament local de les
entitats adherides a la XSLPE anualitat 2020, 2021 i 2022  que es va publicar al BOP
núm. 216 el dia 10 de novembre de 2020.

D’acord amb el  punt  Tercer de l’acord  anteriorment esmentat  establia  “ Ratificar  el
present acord per la Junta de Govern de la Diputació de Girona  una vegada aprovada
definitivament la modificació de crèdit DG 3CE9/2020 del pressupost de la Diputació
de Girona de l’exercici 2020 (exp. 2020/8019).”

En data 23 de novembre de 2020 es va aprovar definitivament i es va comptabilitzar
l’expedient de crèdit extraordinari DG 3CE 9/2020.

Vist  l’informe previ tècnic  a la  Comissió Qualificadora en data 10 de desembre de
2020.

12

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



Vist l’acta de la Comissió Qualificadora reunida en data 11 de desembre de 2020.

Vist l’informe  de la cap del servei de Promoció econòmica  en data 11 de desembre de
2020.

D’acord amb els antecedents exposats, el vicepresident primer, en virtut del Decret de
delegació de 16 d’agost de 2019, proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord
següent: 

Primer. Ratificar l’acord aprovat per la Junta de Govern  en data 3 de novembre de
2020 on s’aprova la convocatòria pluriennal per al 2020, 2021 i 2022, de subvencions
per finançar la retenció de talent  i  consolidació de personal tècnic en l’àmbit  de la
promoció econòmica i el desenvolupament local de les entitats adherides a la XSLPE,
que es transcriu literalment tot seguit:

“Convocatòria  pluriennal  per  al  2020,  2021 i  2022,  de subvencions  per  finançar  la
retenció  de  talent  i  consolidació  de  personal  tècnic  en  l’àmbit  de  la  promoció
econòmica i el desenvolupament local de les entitats adherides a la XSLPE 
1. Objecte i finalitat
Subvencions en règim de concurrència competitiva per finançar la retenció de talent i
consolidació  de  personal  tècnic  en  l’àmbit  de  la  promoció  econòmica  i  el
desenvolupament local de les entitats adherides a la XSLPE , d’acord amb les bases
específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació el 20 d’octubre de 2020,
publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) número 206, de data 26
d’octubre de 2020.
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària
Aquesta convocatòria te caràcter pluriennal i l’import màxim destinat a la concessió de
subvencions es de 720.000 euros, repartits de la següent manera:
a) L’import total destinat a la convocatòria de l’anualitat 2020 és de 360.000 €,
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:

Anualitat
Aplicació de

despeses Descripció Import
Org. Prog. Econ.

2020
250 4300 46216 Ajuts a ajuntaments Convo. 

Retenció de talent PiDEL
210.000

2020
250 4300 46504 Ajuts a consells comarcals 

Convo. Retenció de talent 
PiDEL

120.000

2020
250 4300 46765 Ajuts a consorcis Convo. 

Retenció de talent PiDEL
30.000

TOTAL 360.000

b) L’import total destinat a la convocatòria de l’anualitat 2021 és de 240.000 €,
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:

Anualitat Aplicació de
despeses

Descripció Import
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Org. Prog. Econ.

2021
250 4300 46216 Ajuts a ajuntaments Convo. 

Retenció de talent PiDEL
140.000

2021
250 4300 46504 Ajuts a consells comarcals 

Convo. Retenció de talent 
PiDEL

80.000

2021
250 4300 46765 Ajuts a consorcis Convo. 

Retenció de talent PiDEL
20.000

TOTAL 240.000

c) L’import total destinat a la convocatòria de l’anualitat 2022 és de 120.000 €,
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:

Anualitat
Aplicació de

despeses Descripció Import
Org. Prog. Econ.

2022
250 4300 46216 Ajuts a ajuntaments Convo. 

Retenció de talent PiDEL
70.000

2022
250 4300 46504 Ajuts a consells comarcals 

Convo. Retenció de talent 
PiDEL

40.000

2022
250 4300 46765 Ajuts a consorcis Convo. 

Retenció de talent PiDEL
10.000

TOTAL 120.000

La concessió de les subvencions queda condicionada a l’existència de crèdit  adequat i
suficient en el moment de la resolució de l’atorgament. 
L’existència de crèdit queda condicionada a l’aprovació definitiva de la modificació de
crèdit núm. DG 3CE9/2020 del pressupost de la Diputació de Girona de l’exercici 2020
(exp. 2020/8019).
La distribució d’aquests imports té caràcter estimatiu i es podrà redistribuir entre les
aplicacions  pressupostàries  anteriors  en  el  mateix  acte  de  concessió  de  les
subvencions.
Amb la finalitat d’atendre un major nombre de sol·licituds de subvenció o d’atorgar un
major  import  en  les  subvencions,  aquest  crèdit  es  pot  ampliar  amb  una  quantitat
addicional de com a màxim el 25 % del crèdit consignat, derivada d’una modificació de
crèdit.  L’efectivitat  de  la  quantia  addicional  està  condicionada  a  la  declaració  de
disponibilitat de crèdit corresponent, prèviament a la resolució de les subvencions i a
l’aprovació de l’augment de la convocatòria.
Discrecionalment, l’òrgan competent per a la concessió pot deixar deserta la concessió
o no exhaurir el crèdit total previst.
3. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies naturals des de l’endemà de la
publicació.
Cada peticionari pot presentar una única sol·licitud mitjançant el model normalitzat,
disponible  al  web  de  la  Diputació  (www.ddgi.cat/subvencions),  acompanyat  de  la
documentació  que  preveuen  les  bases  reguladores.  Les  sol·licituds,  degudament
emplenades, han d’estar signades digitalment per la persona interessada o per la que
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representi  legalment  l’entitat.  Cal  utilitzar  els  sistemes  de  signatura  electrònica
acceptats per la Diputació de Girona, que s'especifiquen a https://seu.ddgi.cat.
4. Import de les subvencions
Se subvencionaran les actuacions per ordre de puntuació, amb un màxim de 60.000 €
per sol·licitud i distribuïts en tres anualitats, fins a exhaurir el crèdit destinat a aquesta
convocatòria. 
5. Àmbit temporal de les accions subvencionables
Se subvencionarà el personal contractat en l’àmbit de la promoció econòmica durant 3
anualitats.
6. Criteris de valoració
Les sol·licituds presentades es valoren segons aquests criteris:
a) Acreditació  de  més  de  tres  resolucions  positives  del  programa  que
subvenciona el personal per a la contractació  o renovació de la persona esmentada
en el marc de la convocatòria dels AODL, de «Catalunya emprèn» o similar (fins a 50
punts): 
1. 3 anys: 30 punts
2. 4 anys: 40 punts
3. 5 anys: 50 punts
b) Categoria del contracte:
Acreditació que el contracte és de la categoria A1: 15 punts
Acreditació que el contracte és de la categoria A2: 10 punts
c) Adhesió a la XSLPE:
1. Durant el període actual (2020-2023): 10 punts
2. Durant el període precedent (2016-2019):   5 punts
d) Pla de treball, per tres anys, del tècnic/a per al / a la qual se sol·licita la
subvenció: fins a 25 punts
Per poder obtenir la subvenció cal assolir un mínim de 60 punts.
Les  sol·licituds  s’ordenen  per  ordre  de  puntuació  i,  un  cop  ordenades,  es  fa  el
repartiment d’acord amb l’import que se sol·liciti  i  el finançament màxim que s’hagi
fixat, fins que s’acabi el crèdit destinat a la convocatòria.
7. Termini de resolució i notificació i justificació
7.1. Termini de resolució
El termini màxim per resoldre la convocatòria és el que determinen les bases. Una
vegada transcorregut el termini sense que hi hagi una resolució, els sol·licitants podran
entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu. 
7.2. Termini de notificació
La resolució es notificarà de manera individualitzada a tots els beneficiaris, tal com
preveu l’article 41.1 de la Llei  39/2015,  d’1 d’octubre,  de procediment administratiu
comú de les administracions públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals
s’hagi desestimat, en el termini màxim de deu dies hàbils a comptar des de la data
d’adopció de l’acord.
7.3 Termini de justificació
La subvenció s’ha de justificar de manera parcial en finalitzar cada anualitat, tal com
s’estableix en la base 11 de les bases reguladores de la subvenció. El termini  per
justificar  la  darrera  anualitat  és  de  dos  mesos, a  comptar  del  dia  següent  al  de
l’acabament del termini d’execució establert en la convocatòria. 
En cas que el dia d’acabament del termini per presentar la justificació coincideixi en
dissabte o festiu, el termini esmentat finalitzarà el dia hàbil següent.
8. Règim de recursos
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La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta resolució
es  pot  interposar  un  recurs  contenciós  administratiu  davant  del  jutjat  contenciós
administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la
notificació.  Alternativament,  i  de  forma  potestativa,  es  pot  interposar  un  recurs  de
reposició davant de la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en el termini d’un
mes, a comptar des de l’endemà de la notificació.
9. Publicitat
Aquesta  convocatòria  es  publicarà  en  el  tauler  electrònic  i  en  el  lloc  web  de  la
Diputació i, d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de
subvencions, es publicarà en el BOPG juntament amb l’extracte.
La convocatòria resta condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra les
bases específiques, l’estimació de les quals hagi de comportar un canvi en les seves
determinacions.”
Segon. Autoritzar les despeses amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:
a) L’import total destinat a la convocatòria de l’anualitat 2020 és de 360.000 €,
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:

Anualitat
Aplicació de

despeses Descripció Import
Org. Prog. Econ.

2020
250 4300 46216 Ajuts a ajuntaments Convo. 

Retenció de talent PiDEL
210.000

2020
250 4300 46504 Ajuts a consells comarcals 

Convo. Retenció de talent 
PiDEL

120.000

2020
250 4300 46765 Ajuts a consorcis Convo. 

Retenció de talent PiDEL
30.000

TOTAL 360.000

b) L’import total destinat a la convocatòria de l’anualitat 2021 és de 240.000 €,
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:

Anualitat
Aplicació de

despeses Descripció Import
Org. Prog. Econ.

2021
250 4300 46216 Ajuts a ajuntaments Convo. 

Retenció de talent PiDEL
140.000

2021
250 4300 46504 Ajuts a consells comarcals 

Convo. Retenció de talent 
PiDEL

80.000

2021
250 4300 46765 Ajuts a consorcis Convo. 

Retenció de talent PiDEL
20.000

TOTAL 240.000

c) L’import total destinat a la convocatòria de l’anualitat 2022 és de 120.000 €,
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:

Anualitat Aplicació de Descripció Import
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despeses
Org. Prog. Econ.

2022
250 4300 46216 Ajuts a ajuntaments Convo. 

Retenció de talent PiDEL
70.000

2022
250 4300 46504 Ajuts a consells comarcals 

Convo. Retenció de talent 
PiDEL

40.000

2022
250 4300 46765 Ajuts a consorcis Convo. 

Retenció de talent PiDEL
10.000

TOTAL 120.000

La concessió de les subvencions queda condicionada a l’existència de crèdit  adequat i
suficient en el moment de la resolució de l’atorgament. 
L’existència de crèdit queda condicionada a l’aprovació definitiva de la modificació de
crèdit núm. DG 3CE9/2020 del pressupost de la Diputació de Girona de l’exercici 2020
(exp. 2020/8019).
Tercer. Ratificar el present acord per la Junta de Govern de la Diputació de Girona
una  vegada  aprovada  definitivament  la  modificació  de  crèdit  DG  3CE9/2020  del
pressupost de la Diputació de Girona de l’exercici 2020 (exp. 2020/8019).
Quart.  Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord,
perquè disposi publicar la convocatòria en el BOPG, perquè resolgui els recursos que
s’hi  puguin  interposar  i  perquè,  si  cal,  d’acord  amb la  finalitat  que  es  persegueix,
rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s’hi puguin advertir.”

SEGON.  Concedir  a  les  següents  entitats  les  subvencions  que  es  detallen  a
continuació,  d’acord  amb  la  despesa  considerada  elegible  i  per  rigorós  ordre  de
puntuació, fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària de la convocatòria.

Per a ajuntaments:
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Per a consells comarcals:

EXP NIF Entitat Descripció

Pressup
ost

elegible
Conced
it 2020

Conce
dit

2021
Conced
it 2022

Punts

9831/20
20

P670001
0I

CONSEL
L 
COMARC
AL PLA 
DE 
L'ESTAN
Y

Pla de treball 
programa referent 
d'ocupació juvenil

112.640,0
7 €

30.000
€

20.000
€

10.000
€

90

9773/20
20

P670000
2F

CONSEL
L 
COMARC
AL 
SELVA

Tècnic A1- unitat 
d'empresa 
departament de 
serveis a la 
ciutadania

116.550,5
9 €

30.000
€

20.000
€

10.000
€

70

9774/20
20

P670000
3D

CONSEL
L 
COMARC
AL 
GIRONÈ
S

Pla de 
desenvolupament 
local al poble del 
Gironès

112.574,2
8 €

30.000
€

20.000
€

10.000
€

70

90.000
€

60.000
€

30.000
€

La despesa plurianual està condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en
els pressupostos corresponents en el moment de la disposició de la despesa.

TERCER.-: Disposar la despesa total de 540.000 euros, distribuïdes pluriennals en els
exercicis 2020, 2021 i 2022  i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:

Per a ajuntaments

Exercici 2020 250/4300/46216 Ajuts  a  ajuntaments
Convo.  Retenció  de
talent PiDEL

180.000 €

Exercici 2021 250/4300/46216 Ajuts  a  ajuntaments
Convo.  Retenció  de
talent PiDEL

120.000 €

Exercici 2022 250/4300/46216 Ajuts  a  ajuntaments
Convo.  Retenció  de
talent PiDEL

60.000 €

Per a consells comarcals

Exercici 2020 250/4300/46504 Ajuts  a  consells
comarcals  Convo.
Retenció  de  talent
PiDEL

90.000 €

Exercici 2021 250/4300/46504 Ajuts  a  consells
comarcals  Convo.
Retenció  de  talent
PiDEL

60.000€

Exercici 2022 250/4300/46504 Ajuts  a  consells
comarcals  Convo.
Retenció  de  talent

30.000 €
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PiDEL

QUART.- Anul·lar el saldo sobrant de la convocatòria, d’acord amb el detall següent:

Exercici 2020:

Aplicacions Import concedit Crèdit consignat disminució

Ajuntaments 250/4300/46216 180.000 210.000,00 -30.000

Consells comarcals 250/4300/46504 90.000 120.000,00 -30.000

Consorcis 250/4300/46765 0 30.000,00 -30.000

Totals 270.000 360.000 -90.000

Exercici 2021:

Aplicacions Import concedit Crèdit consignat disminució

Ajuntaments 250/4300/46216 120.000 140.000,00 -20.000

Consells comarcals 250/4300/46504 60.000 80.000,00 -20.000

Consorcis 250/4300/46765 0 20.000,00 -20.000

Totals 180.000 240.000 -60.000

Exercici 2022:

Aplicacions Import concedit Crèdit consignat disminució

Ajuntaments 250/4300/46216 60.000 70.000,00 -10.000

Consells comarcals 250/4300/46504 30.000 40.000,00 -10.000

Consorcis 250/4300/46765 0 10.000,00 -10.000

Totals 90.000 120.000 -30.000

CINQUÈ: aquest acord resta condicionat a l’aprovació per acord de Ple de l’increment
del límit quantitatiu establert en l’article 174.3 del Reial decret legislatiu 2/2004.

SISÈ.- Notificar aquest acord a totes les entitats que han concorregut a la convocatòria
i a la interventora de la Diputació de Girona.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres amb el següent resultat: 10 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts
per  Catalunya  i  Grup  d'Esquerra  Republicana  de  Catalunya.  No  s'han  produït
abstencions. No hi ha vots en contra. 

Medi Ambient

12. Aprovar  convocatòria  anticipada d'ajuts  a  particulars  al  Parc  Natural  i
Reserva  Biosfera  del  Montseny  2021.  2020/X020100/9049

El Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Girona 2020-2023 incorpora la
línia de suport a projectes en l’àmbit del parc natural del Montseny, la qual preveu la
convocatòria pública de subvencions.
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La  Diputació  de  Girona  té  la  competència  de  gestionar  el  Parc  del  Montseny,
conjuntament amb la Diputació de Barcelona, segons el que estableix el Pla especial
del Parc del Montseny. El Pla especial té, entre altres, els següents objectius:

Conservar  i  millorar  la  diversitat  biològica  i  els  processos  ecològics,  des  de
l’aproximació de la gestió activa i integral del conjunt dels seus recursos i d’acord amb
les obligacions que deriven de la inclusió del Parc Natural del Montseny a la Xarxa
Natura 2000.

Potenciar les activitats econòmiques que contribueixin a impulsar el model territorial
proposat pel Pla especial  de protecció del medi natural  i  del  paisatge del Parc del
Montseny,  entenent  l’activitat  humana  com un  instrument  de  protecció  activa  dels
valors del Parc del Montseny.

Conservar i divulgar el patrimoni arquitectònic, arqueològic, històric i etnogràfic. 

Ordenar  l’ús  social  al  Montseny,  garantint  el  seu  gaudi  per  part  de  la  societat  i
fomentant el coneixement i el respecte al medi, amb una atenció preferent a l’educació
ambiental.

D’altra banda, el Montseny gaudeix del reconeixement de la UNESCO mitjançant la
figura de Reserva de la Biosfera i des de la Diputació es treballa amb els ajuntaments
en la planificació i execució de programes de desenvolupament sostenible vinculats a
aquesta figura.

A més, el Parc del Montseny ha obtingut de la federació Europarc, la Carta europea de
turisme sostenible (CETS), que li reconeix una forma de treballar consensuada amb
els agents del territori per tal de disposar d’un model de turisme respectuós i vinculat
als valors del territori.

El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de 20 d’octubre de 2020, va aprovar les
bases 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.

Tant el contingut com la tramitació de la  convocatòria anticipada de subvencions
del programa de suport a la realització de projectes dins del Parc Natural i Reserva de
la biosfera del Montseny per a l’any 2021 s’ajusten als requeriments de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), a l’RD 887/2006, de 21 de juliol,
pel qual s’aprova el Reglament de l’LGS, i a l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona.

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

Atès que es tracta d’una convocatòria anticipada,  la concessió de les subvencions
queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el moment en què es
resolgui la concessió. 
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Atesos els antecedents exposats, la diputada delegada de Medi Ambient proposa a la
Junta de Govern que adopti l’acord següent:

Primer. Aprovar la convocatòria anticipada, en règim de concurrència competitiva, per
a la concessió de  subvencions  del programa de suport a la realització de projectes
dins del Parc Natural i Reserva de la biosfera del Montseny. Anualitat 2021, el text de
la qual es transcriu literalment a continuació:

“CONVOCATÒRIA ANTICIPADA DE SUBVENCIONS DEL PROGRAMA DE SUPORT
A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES DINS DEL PARC NATURAL I RESERVA DE LA
BIOSFERA DEL MONTSENY. ANUALITAT 2021
1. Objecte i finalitat
Subvencions en règim de concurrència competitiva dins del programa de suport a la
realització de projectes dins del Parc Natural i la Reserva de la Biosfera del Montseny,
d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en
la sessió de 20 d’octubre de 2020 i publicades al Butlletí Oficial de la Província núm.
209, de 30 d’octubre de 2020.
La finalitat de les subvencions és el foment de les actuacions que s’adiguin amb els
objectius dels ajuts en les línies següents:
– Les activitats forestals (AF).
– Les activitats agrícoles i ramaderes (AAR).
– Les empreses de serveis (ES).
– La millora dels habitatges i la restauració del patrimoni arquitectònic (PA).
– Actuacions de millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat (EES).
–  L’establiment,  mitjançant  un  conveni  amb  la  propietat,  de  reserves  forestals
destinades a conservar boscos madurs que es deixin a evolució natural (RF).
– Millora de la xarxa viària d’ús públic del Parc Natural del Montseny (XV).
– Actuacions de suport a la campanya de prevenció d’incendis forestals (CPIF).
CRITERIS DE VALORACIÓ
Els criteris de valoració són definits a l’article 6 de les bases reguladores específiques.
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària
L’import estimat destinat a la convocatòria és de 165.500,00 euros. Les aplicacions
pressupostàries a què s’aplica el crèdit i els imports són els següents:

Aplicació Pressupostària Import en euros 
Línia AF. 500/1700/48118 15.500,00
Línia AF. 500/1700/77000 1.000,00
Línia AF. 500/1700/78100 12.500,00
Línia AAR. 500/1700/47000 2.000,00
Línia AAR. 500/1700/77000 1.000,00
Línia AAR. 500/1700/48118 7.000,00
Línia AAR. 500/1700/78100 30.000,00
Línia ES. 500/1700/47000 3.000,00
Línia ES. 500/1700/77000 6.000,00
Línia PA. 500/1700/76502 4.500,00
Línia PA. 500/1700/77000 2.000,00
Línia PA. 500/1700/78100 15.000,00
Línia RF. 500/1700/48118 8.000,00
Línia EES. 500/1700/78100 10.000,00
Línia XV. 500/1700/46208 45.000,00
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Línia CPIF. 500/1700/48134 3.000,00
Total 165.500,00

La concessió de les subvencions queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i
suficient en el moment de la resolució de l’atorgament.
La distribució d’aquests imports té caràcter estimatiu, i es podrà redistribuir entre les
aplicacions  pressupostàries  anteriors  en  el  mateix  acte  de  concessió  de  les
subvencions.
Amb la finalitat d’atendre un major nombre de sol·licituds de subvenció o d’atorgar un
major import en les subvencions, aquest crèdit podrà ser ampliat amb una quantitat
addicional de com a màxim el 50% addicional, derivada de crèdits sobrants d’altres
convocatòries o modificacions de crèdit.  L’efectivitat de la quantia addicional estarà
condicionada a la corresponent declaració de disponibilitat de crèdit prèviament a la
resolució de les subvencions i l’aprovació de l’augment de la convocatòria.
3. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds comença a partir de l’endemà de la publicació
de la convocatòria al BOPG i finalitza el 14 de febrer de 2021. Les sol·licituds s’han de
formular mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona
www.ddgi.cat/subvencions, acompanyat de la documentació que preveu l’article 7 de
les bases reguladores.
La presentació de les sol·licituds, que han d’estar signades electrònicament mitjançant
un  certificat  validat  en  la  plataforma PSIS del  Consorci  d’Administració  Oberta  de
Catalunya, s’ha de fer per mitjà de l’EACAT.
Les persones físiques poden optar per presentar les sol·licituds en paper, d’acord amb
la normativa de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
4. Àmbit temporal de les accions subvencionables
Es subvencionaran actuacions realitzades a partir de l’1 de gener de 2021 i fins a la
data de venciment del termini de justificació de les subvencions.
5. Termini per justificar les subvencions
Els beneficiaris hauran de presentar una única justificació de les despeses un cop
finalitzades  les  actuacions  subvencionades.  El  termini  per  executar  els  treballs  i
justificar  les  despeses  que  són  objecte  de  subvenció  en  aquesta  convocatòria
finalitzarà el 31 d’octubre de 2021.
6. Termini de resolució i notificació
6.1. Termini de resolució
El termini màxim per resoldre la convocatòria és el que determinen les bases. Una
vegada  transcorregut  el  termini  sense  que  hi  hagi  una  resolució,  els  sol·licitants
podran entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.
6.2. Termini de notificació
La resolució es notificarà de manera individualitzada a tots els beneficiaris, tal com
preveu l’article 41.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu
comú de les administracions públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals
s’hagi  desestimat,  en  el  termini  màxim  de  deu  dies  hàbils  a  comptar  de  la  data
d’adopció de l’acord. 
7. Règim de recursos
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta resolució
es  pot  interposar  recurs  contenciós  administratiu  davant  del  Jutjat  Contenciós
Administratiu de Girona, en el termini  de dos mesos, a comptar de l’endemà de la
notificació.  Alternativament,  i  de  forma  potestativa,  es  pot  interposar  recurs  de
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reposició davant  del  president  de la  Diputació de Girona en el  termini  d’un mes a
comptar de l’endemà de la notificació.
8. Publicitat
Aquesta  convocatòria  es  publicarà  a  la  seu  electrònica  de  la  Diputació
<https://tauler.seu.cat> i  al  seu lloc web,  i  l’extracte d’aquesta,  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. 
La convocatòria resta condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra les
bases específiques, l’estimació de les quals hagi de comportar un canvi en les seves
determinacions.”

Segon. Autoritzar la despesa de la convocatòria per un import màxim de 165.500,00 €,
distribuïts amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:

Aplicació Pressupostària Import en euros 
Línia AF. 500/1700/48118 15.500,00
Línia AF. 500/1700/77000 1.000,00
Línia AF. 500/1700/78100 12.500,00
Línia AAR. 500/1700/47000 2.000,00
Línia AAR. 500/1700/77000 1.000,00
Línia AAR. 500/1700/48118 7.000,00
Línia AAR. 500/1700/78100 30.000,00
Línia ES. 500/1700/47000 3.000,00
Línia ES. 500/1700/77000 6.000,00
Línia PA. 500/1700/76502 4.500,00
Línia PA. 500/1700/77000 2.000,00
Línia PA. 500/1700/78100 15.000,00
Línia RF. 500/1700/48118 8.000,00
Línia EES. 500/1700/78100 10.000,00
Línia XV. 500/1700/46208 45.000,00
Línia CPIF. 500/1700/48134 3.000,00
Total 165.500,00

La concessió de les subvencions queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i
suficient en el moment de la resolució de l’atorgament.

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

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

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres amb el següent resultat: 10 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts

23

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

https://tauler.seu.cat/


per  Catalunya  i  Grup  d'Esquerra  Republicana  de  Catalunya.  No  s'han  produït
abstencions. No hi ha vots en contra. 

Comunicació Cultural

13. Aprovar formalment la renúncia de la subvenció per a l'edició del llibre La
Badia  de  Roses  durant  la  Guerra  Civil  (1936-1939).  2020/X020200/6205

En data 4 d’agost de 2020, la Junta de Govern va concedir una subvenció de 2.350,00
euros a l’Ajuntament de Roses amb NIF P1716100A, per a la publicació del llibre “La
Badia  de  Roses  durant  la  Guerra  Civil  (1936-1939)”.  (Exp.  2020/6205),  dins  la
convocatòria de subvencions d’interès local editades per ajuntaments, any 2020.

L’Ajuntament de Roses, en data 13 de novembre de 2020, ha presentat un escrit en
què al·lega que no s’ha realitzat l’activitat per la qual es va sol·licitar la subvenció i per
això  presenta la  renúncia  expressa de la  concessió  de la  subvenció per  a l’edició
d’aquest llibre

D’acord  amb aquests  antecedents,  i  l’informe de la  cap del  servei  de Comunicció
Cultural,  el  president  de  la  Comissió  informativa  de  Cultura,  Noves  Tecnologies,
Esports i Educació, proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent:

Primer.  Acceptar formalment la renúncia presentada per l’Ajuntament de Roses de la
subvenció de 2.350,00 euros atorgada per la Junta de Govern de data 4 d’agost de
2020 per a l’edició del llibre “La Badia de Roses durant la Guerra Civil (1936-1939)”
(expedient 2020/6205).

Segon. Anul·lar la disposició de la despesa de 2.350,00 euros a favor de l’Ajuntament
de Roses per a l’edició de la publicació “La Badia de Roses durant la Guerra Civil
(1936-1939)” amb càrrec a l’aplicació pressupostària 303/3340/46201 del pressupost
general de 2020 (Programa d’edicions d’interès local a ajuntaments).

Tercer. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Roses.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres amb el següent resultat: 10 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts
per  Catalunya  i  Grup  d'Esquerra  Republicana  de  Catalunya.  No  s'han  produït
abstencions. No hi ha vots en contra. 

14. Acceptar  formalment  la  renúncia  presentada  pel  Centre  d'Estudis
Comarcals  de  Banyoles  a  la  subvenció  per  a  la  realització  del  XXVII
Col·loqui  de  Tardor.  2020/X020200/3451

En data 8 de setembre de 2020, la Junta de Govern de la Diputació de Girona, va
concedir al Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles una subvenció de 2.000,00 euros
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per a la realització del  XXVII Col·loqui de Tardor,  El doctor Gimeno (1906-1976). Els
hospitals de sang, dins la Convocatòria de Subvencions per a Activitats dels Centres i
Instituts d’Estudis Locals i Comarcals, any 2020 (Exp. 2020/3451).

Des del Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles, en data 6 de novembre de 2020,
van presentar un escrit de renúncia a la subvenció, ja que, segons manifesten, a causa
de l’expansió  de la  Covid-19 i  de  les  restriccions  derivades,  han decidit  ajornar  el
Col·loqui, i renunciar a la subvenció d’aquest any.

Per  això,  d’acord  amb l’informe de  la  cap  del  Servei  de  Comunicació  Cultural,  el
president  de  la  Comissió  Informativa  de  Cultura,  Noves  Tecnologies,  Esports  i
Educació, proposa a la Junta de Govern que adopti el següent acord:

Primer:  Acceptar formalment la renúncia presentada pel Centre d’Estudis Comarcals
de Banyoles a la subvenció de 2.000,00 euros concedida per a la realització del XXVII
Col·loqui  de  Tardor.  El  doctor  Gimeno  (1906-1976).  Els  hospitals  de  sang  (Exp.
2020/3451).

Segon:  Anul·lar  la  disposició  de  despesa  de  2.000,00  euros  a  favor  del  Centre
d’Estudis Comarcals de Banyoles per a la realització del XXVII Col·loqui de Tardor. El
doctor  Gimeno  (1906-1976).  Els  hospitals  de  sang,  amb  càrrec  a  l’aplicació
pressupostària 303/3341/48101.

Tercer: Notificar aquest acord al Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres amb el següent resultat: 10 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts
per  Catalunya  i  Grup  d'Esquerra  Republicana  de  Catalunya.  No  s'han  produït
abstencions. No hi ha vots en contra. 

15. Acceptar  formalment  la  renúncia  presentada  per  l'Associació  Grup  de
Recerca  de  Cerdanya  per  la  realització  de  les  IV  Jornades  d'Estudis
Comarcals de Cerdanya. 2020/X020200/3934

En data 8 de setembre de 2020, la Junta de Govern de la Diputació de Girona, va
concedir a l’Associació Grup de Recerca de Cerdanya, una subvenció de 905,00 euros
per  a  la  realització  de les  IV  Jornades  d’Estudis Comarcals  de Cerdanya,  dins  la
Convocatòria de Subvencions per a Activitats dels Centres i Instituts d’Estudis Locals i
Comarcals, any 2020 (Exp. 2020/3934).

Des de l’Associació Grup de Recerca de Cerdanya, en data 9 de novembre de 2020,
han presentat un escrit de renúncia a la subvenció, ja que, tal com manifesten, el canvi
de format de presencial a virtual, provocat per la Covid-19, no els permet ajustar les
despeses previstes al pressupost, i han optat per renunciar a la subvenció.
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Per  això,  d’acord  amb l’informe de  la  cap  del  Servei  de  Comunicació  Cultural,  el
president  de  la  Comissió  Informativa  de  Cultura,  Noves  Tecnologies,  Esports  i
Educació, proposa a la Junta de Govern que adopti el següent acord:

Primer: Acceptar formalment la renúncia presentada per l’Associació Grup de Recerca
de Cerdanya a la subvenció de 905,00 euros concedida per a la realització de les IV
Jornades d’Estudis Comarcals de Cerdanya (Exp. 2020/3934).

Segon: Anul·lar la disposició de despesa de 905,00 euros a favor de l’Associació Grup
de Recerca de Cerdanya per la realització de les IV Jornades d’Estudis Comarcals de
Cerdanya, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 303/3341/48101.

Tercer: Notificar aquest acord a l’Associació Grup de Recerca de Cerdanya.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres amb el següent resultat: 10 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts
per  Catalunya  i  Grup  d'Esquerra  Republicana  de  Catalunya.  No  s'han  produït
abstencions. No hi ha vots en contra. 

16. Acceptar  formalment  la  renúncia  presentada  per  la  Delegació  de  la
Garrotxa  de  la  Institució  Catalana  d'Història  Natural  a  la  subvenció
concedida  per  a  l'edició  dels  Annals  .  2020/X020200/3820

En data 8 de setembre de 2020, la Junta de Govern de la Diputació de Girona, va
concedir  a  la  Delegació  de la  Garrotxa de la  Institució  Catalana d’Història  Natural
(DGICHN), una subvenció de 3.520,00 euros per a la publicació dels  Annals de la
Delegació  de  la  Garrotxa  de  la  Institució  Catalana  d’Història  Natural,  dins  la
Convocatòria de Subvencions per a Edicions dels Centres i Instituts d’Estudis Locals i
Comarcals, any 2020 (Exp.2020/3820).

Des de la Delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural, en data
13 de novembre, van presentar un escrit de renúncia a la subvenció, ja que no han
pogut portar a terme el projecte subvencionat.

Manifesten, en el seu escrit, que els Annals és una publicació dels articles científics
sobre el  patrimoni  natural  de la  Garrotxa generats fonamentalment  a  partir  de  les
comunicacions que es presenten al Seminari sobre el patrimoni natural de la Garrotxa,
i aquest any, a causa de la Covid-19, no han pogut celebrar el seminari, per la qual
cosa tampoc s’han publicat els Annals.

Per  això,  d’acord  amb l’informe de  la  cap  del  Servei  de  Comunicació  Cultural,  el
president  de  la  Comissió  Informativa  de  Cultura,  Noves  Tecnologies,  Esports  i
Educació, proposa a la Junta de Govern que adopti el següent acord:

Primer:  Acceptar formalment la renúncia presentada per la Delegació de la Garrotxa
de la Institució Catalana d’Història Natural a la subvenció de 3.520,00 euros concedida
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per a la publicació dels Annals de la Delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana
d’Història Natural (Exp. 2020/3820).

Segon: Anul·lar la disposició de despesa de 3.520,00 euros a favor de la Delegació de
la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural per a la publicació dels Annals
de la DGICHN, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 303/3341/48100.

Tercer: Notificar aquest acord a la Delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana 
d’Història Natural.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres amb el següent resultat: 10 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts
per  Catalunya  i  Grup  d'Esquerra  Republicana  de  Catalunya.  No  s'han  produït
abstencions. No hi ha vots en contra. 

17. Aprovar  la  renúncia  de  la  subvenció  concedida  Institució  Catalana
d'Història Natural de la garrotxa per a l'edició de la publicació " Itineriaris
botànics  de  Setcases".  2020/X020200/3291

En data  30  de  juny  de  2020,  la  Junta  de  Govern  va  concedir  una  subvenció  de
1.946,25  euros  a  la  Institució  Catalana  d’Història  Natural  per  a  l’edició  del  llibre
“Itineraris  botànics  de  Setcases”  (Expedient  2020/3291),  dins  la  convocatòria  de
subvencions per al foment de produccions editorials, any 2020.

La  Institució  Catalana  d’Història  Natural,  en  data  13  de  novembre  de  2020,  ha
presentat un escrit en què al·lega no poder complir amb els requisits de justificació
establerts en la resolució i per això presenta la renúncia expressa de la concessió de
la subvenció per a l’edició d’aquest llibre.

Per això, d’acord amb l’informe de la cap del servei de biblioteques (instructora del
procediment de concessió), el president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves
Tecnologies,  Esports  i  Educació,  proposa a la  Junta de Govern que adopti  l’acord
següent:

Primer.  Acceptar  formalment  la  renúncia  presentada  per  la  Institució  Catalana
d’Història Natural de la subvenció de 1.946,25 euros atorgada per la Junta de Govern
de data  30  de juny  de 2020 per  a  l’edició  de la  publicació  “Itineraris  botànics  de
Setcases” (Expedient 2020/3291).

Segon. Anul·lar la disposició de la despesa de 1.946,25 euros a favor de la Institució
Catalana  d’Història  Natural  per  a  l’edició  de  la  publicació  “Itineraris  botànics  de
Setcases” amb càrrec a l’aplicació pressupostària 303/3340/48100.

Tercer. Notificar aquest acord a la Institució Catalana d’Història Natural.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres amb el següent resultat: 10 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts
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per  Catalunya  i  Grup  d'Esquerra  Republicana  de  Catalunya.  No  s'han  produït
abstencions. No hi ha vots en contra. 

18. Aprovar la renúncia de la subvenció concedida a l'Editorial Efadós per a
l'edició de la publicació " L'estiueig a la Cerdanya". 2020/X020200/3340

En data  30  de  juny  de  2020,  la  Junta  de  Govern  va  concedir  una  subvenció  de
1.946,25 euros l’Editorial  Efadós per  a l’edició  del  llibre  “L’estiueig  a  la  Cerdanya”
(Expedient  2020/3340),  dins  la  convocatòria  de  subvencions  per  al  foment  de
produccions editorials, any 2020.

L’Editorial Efadós, en data 11 de novembre de 2020, ha presentat un escrit en què
al·lega no poder complir amb els requisits de justificació establerts en la resolució i per
això  presenta la  renúncia  expressa de la  concessió  de la  subvenció per  a l’edició
d’aquest llibre.

Per això, d’acord amb l’informe de la cap del servei de biblioteques (instructora del
procediment de concessió), el president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves
Tecnologies,  Esports  i  Educació,  proposa a la  Junta de Govern que adopti  l’acord
següent:

Primer.  Acceptar  formalment  la  renúncia  presentada  per  l’Editorial  Efadós  de  la
subvenció de 1.946,25 euros atorgada per la Junta de Govern de data 30 de juny de
2020 per a l’edició de la publicació “L’estiueig a la Cerdanya” (Expedient 2020/3340).

Segon. Anul·lar la disposició de la despesa de 1.946,25 euros a favor de l’Editorial
Efadós per a l’edició de la publicació “L’estiueig a la Cerdanya” amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 303/3340/47001.

Tercer. Notificar aquest acord a l’Editorial Efadós.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres amb el següent resultat: 10 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts
per  Catalunya  i  Grup  d'Esquerra  Republicana  de  Catalunya.  No  s'han  produït
abstencions. No hi ha vots en contra. 

Cooperació Cultural

19. Renúncia  subvenció  per  al  finançament  de  la  creació  de  Continguts
Pedagògics  Virtuals,  2020_Ajuntament  de  Banyoles.  2020/X020200/7202

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, amb data 4 d’agost de 2020, va aprovar
la resolució de la convocatòria de subvencions per al finançament de la  preparació de
continguts pedagògics virtuals, en el marc dels Programes Pedagògics del Servei de
Cooperació Cultural:  programes de patrimoni cultural  i  educació “Indika” i  “Identitat,
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arrels  i  tradicions”,  anualitat  2020  (exp.  2020/5863),  en  la  qual,  entre  d’altres,  va
concedir una subvenció a l’Ajuntament de Banyoles per al recurs pedagògic virtual:
Una visita prèvia als jaciments de la Draga i Vilauba (exp. 2020/7202).

NÚM. 
EXPED.

BENEFICIA
RI

CIF PROPOSTA
PRESSUPOS
T

SOL·LICIT
A

%
SUBVENCI

Ó FINAL

2020/720
2

Ajuntament
de Banyoles

P1701600
G

Recurs
pedagògic
virtual: Una
visita prèvia
als jaciments
de la Draga i

Vilauba

6.000 € 6.000 € 68 % 4.109,65 €

En data 21 d’octubre de 2020,  l’Ajuntament de Banyoles,  amb NIF P1701600G ha
presentat  una  comunicació  expressa  de  renúncia  de  la  subvenció  de  4.109,65  €
concedida per la Junta de Govern el 4 d’agost de 2020, descrita prèviament.

Vist  l’informe del centre gestor de Cooperació Cultural,  el  president de la Comissió
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, proposa a la Junta de
Govern l’adopció de l’ACORD següent:

PRIMER. Acceptar formalment la renúncia presentada per l’Ajuntament de Banyoles,
amb NIF P1700600G, a la subvenció de 4.109,65 € concedida per la Junta de Govern
del  4  d’agost  de  2020,  en  l’acord  de  resolució  de  la  convocatòria  pública  de
subvencions en règim de concurrència competitiva per al finançament de la preparació
de continguts pedagògics virtuals, en el marc dels Programes Pedagògics del Servei
de Cooperació Cultural: programes de patrimoni cultural i educació “Indika” i “Identitat,
arrels i tradicions”, anualitat 2020 (exp. 2020/5863), i procedir a l’arxiu i tancament de
l’expedient corresponent. 

SEGON. Anul·lar la disposició de despesa per l’import de QUATRE MIL CENT NOU
EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS (4.109,65 €), corresponent a la subvenció
atorgada  a  l’Ajuntament  de  Banyoles,  i  retornar-lo  a  l’aplicació  d’origen
300/3260/46200 del pressupost de la Diputació de Girona de 2020.

TERCER. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Banyoles.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres amb el següent resultat: 10 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts
per  Catalunya  i  Grup  d'Esquerra  Republicana  de  Catalunya.  No  s'han  produït
abstencions. No hi ha vots en contra. 

20. Acceptar  la  renúncia  presentada  per  l'Associació  Poble  de  la
Tallada a la  subvenció per la  creació de públics per a la cultura
2020.  2020/X020200/1453
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La Junta de Govern de la Diputació de Girona, amb data 7 d’abril de 2020, va aprovar
la resolució de la convocatòria de subvencions per a la creació de públics per a la
cultura,  anualitat  2020  (2019/7485),  en  la  qual,  entre  d’altres,  va  concedir  una
subvenció a l’Associació Poble de la Tallada per les “activitats culturals tradicionals de
la Tallada d’Empordà” (exp. 2020/1453).

NÚM.
EXPE

D.
ENTITATS NIF ACTIVITAT PRESSUPOST SOL·LICITA PUNTUACIÓ SUBVENCIÓ

FINAL

1453

Associació
Poble de la

Tallada G55363337

Activitats
culturals

tradicionals de
la Tallada
d’Empordà 8.000,00 € 6.000,00 € 12 1.279,82 €

En  data  30  de  setembre  de  2020,  l’Associació  Poble  de  la  Tallada,  amb  NIF
G55363337 ha presentat una comunicació expressa de renúncia de la subvenció de
1.279,82  €   concedida  per  la  Junta  de  Govern  del  7  d’abril  de  2020,  descrita
prèviament.

Vist  l’informe del centre gestor de Cooperació Cultural,  el  president de la Comissió
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, proposa a la Junta de
Govern l’adopció de l’ACORD següent:

PRIMER. Acceptar  formalment  la  renúncia  presentada per l’Associació  Poble de la
Tallada, amb NIF G55363337, a la subvenció de 1.279,82 € concedida per la Junta de
Govern del 7 d’abril  de 2020, en l’acord de resolució de la convocatòria pública de
subvencions en règim de concurrència competitiva per a la creació de públics per a la
cultura (exp. 2019/7485), i procedir a l’arxiu i tancament de l’expedient corresponent.

SEGON. Anul·lar  la disposició de la despesa de MIL DOS-CENTS SETANTA-NOU
amb VUITANTA-DOS EUROS (1.279,82 €), corresponent a la subvenció atorgada a
l’Associació Poble de la Tallada, i retornar-la a l’aplicació d’origen 300/3340/48100 del
pressupost de la Diputació de Girona de 2020.

TERCER. Notificar aquest acord a l’Associació Poble de la Tallada.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres amb el següent resultat: 10 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts
per  Catalunya  i  Grup  d'Esquerra  Republicana  de  Catalunya.  No  s'han  produït
abstencions. No hi ha vots en contra. 

21. Acceptar  la  renúncia  de  l'Associació  Cultural  i  Musical  Soroll  a  la
subvenció  per  a  la  creació  de  públics  per  a  la  cultura  2020.
2020/X020200/1321

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, amb data 7 d’abril de 2020, va aprovar
la resolució de la convocatòria de subvencions per a la creació de públics per a la
cultura,  anualitat  2020  (2019/7485),  en  la  qual,  entre  d’altres,  va  concedir  una
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subvenció a l’Associació Cultural i Musical Soroll per “XI Actitud Fest de Vidreres” (exp.
2020/1321).

NÚM.
EXPE

D.
ENTITATS NIF ACTIVITAT PRESSUPOST SOL·LICITA PUNTUACIÓ SUBVENCIÓ

FINAL

1321

Associació
Cultural i
Musical
Soroll G17854258

XI Actitud Fest
de Vidreres 15.715,00 € 3.000,00 € 23,25 2.479,66 €

En data  11 de novembre de 2020,  l’Associació  Cultural  i  Musical  Soroll,  amb NIF
G17854258 ha presentat una comunicació expressa de renúncia de la subvenció de
2.479,66  €   concedida  per  la  Junta  de  Govern  del  7  d’abril  de  2020,  descrita
prèviament.

Vist  l’informe del centre gestor de Cooperació Cultural,  el  president de la Comissió
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, proposa a la Junta de
Govern l’adopció de l’ACORD següent:

PRIMER.  Acceptar  formalment  la  renúncia  presentada  per  l’Associació  Cultural  i
Musical Soroll, amb NIF G17854258, a la subvenció de 2.479,66 € concedida per la
Junta de Govern del  7 d’abril  de 2020,  en l’acord  de resolució  de la  convocatòria
pública  de  subvencions  en  règim de  concurrència  competitiva  per  a  la  creació  de
públics per a la cultura (exp. 2019/7485), i procedir a l’arxiu i tancament de l’expedient
corresponent.

SEGON.  Anul·lar  la  disposició  de  la  despesa  de  DOS  MIL  QUATRE-CENTS
SETANTA-NOU  amb  SEIXANTA-SIS  CÈNTIMS  (2.479,66  €),  corresponent  a  la
subvenció atorgada a l’Associació Cultural i Musical Soroll,  i retornar-la a l’aplicació
d’origen 300/3340/48100 del pressupost de la Diputació de Girona de 2020.

TERCER. Notificar aquest acord a l’Associació Cultural i Musical Soroll.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres amb el següent resultat: 10 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts
per  Catalunya  i  Grup  d'Esquerra  Republicana  de  Catalunya.  No  s'han  produït
abstencions. No hi ha vots en contra. 

22. Aprovació de la renúncia de l'Ajuntament de Sant Andreu Salou de
la subvenció del Fons Econòmica i Cultural. 2020/X020200/3725

La Junta de Govern de la  Diputació de Girona,  amb data 16 de juny de 2020,  va
aprovar la resolució de la convocatòria del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural,
anualitat  2020 (2020/357),  en  la  qual,  entre  d’altres,  va  concedir  una  subvenció  a
l’Ajuntament de Sant Andreu Salou (exp. 2020/3725).
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NÚM. EXPED. AJUNTAMENT NIF ACTIVITAT
SUBVENCIÓ 

3725 Sant Andreu Salou P1716600J
Fons
cultural 5.460,30 €

En  data  18  de  novembre  de  2020,  l’Ajuntament  de  Sant  Andreu  Salou,  amb  NIF
P1716600J ha presentat una comunicació expressa de renúncia de la subvenció de
5.460,30  €   concedida  per  la  Junta  de  Govern  de  16  de  juny  de  2020,  descrita
prèviament.

Vist  l’informe del centre gestor de Cooperació Cultural,  el  president de la Comissió
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, proposa a la Junta de
Govern l’adopció de l’ACORD següent:

PRIMER. Acceptar formalment la renúncia presentada per Ajuntament de Sant Andreu
Salou, amb NIF P1716600J, a la subvenció de 5.460,30 € concedida per la Junta de
Govern del 16 de juny de 2020, en l’acord de resolució de la convocatòria pública de
subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural (exp. 2020/357), i procedir a
l’arxiu i tancament de l’expedient corresponent.

SEGON.  Anul·lar  la  disposició  de  la  despesa  de  CINC  MIL  QUATRE-CENTS
SEIXANTA  amb  TRENTA  CÈNTIMS  (5.460,30  €),  corresponent  a  la  subvenció
atorgada  a  l’Ajuntament  de  Sant  Andreu  Salou,  i  retornar-la  a  l’aplicació  d’origen
300/3340/46201 del pressupost de la Diputació de Girona de 2020.

TERCER. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Andreu Salou.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres amb el següent resultat: 10 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts
per  Catalunya  i  Grup  d'Esquerra  Republicana  de  Catalunya.  No  s'han  produït
abstencions. No hi ha vots en contra. 

23. Acceptar  la  renúncia  del  Centre  d'Iniciatives  i  Turisme  de  Ripoll  a  la
subvenció  per  a  la  creació  de  públics  per  la  cultura  2020.
2020/X020200/1211

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, amb data 7 d’abril de 2020, va aprovar
la resolució de la convocatòria de subvencions per a la creació de públics per a la
cultura,  anualitat  2020  (2019/7485),  en  la  qual,  entre  d’altres,  va  concedir  una
subvenció al Centre d’Iniciatives i Turisme de Ripoll per la “Festa de la llana i casament
a pagès” (exp. 2020/1211).

NÚM.
EXPE

D.
ENTITATS NIF ACTIVITAT PRESSUPOST SOL·LICITA PUNTUACIÓ SUBVENCIÓ

FINAL
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1211

Centre
d’Iniciative
s i turisme
de Ripoll P6715602F

Festa de la
llana i

casament a
pagès 2020 19.510,00 € 3.000,00 € 12,5 1.333,15 €

En data 20 d’octubre de 2020, el  Centre d’Iniciatives i Turisme de Ripoll,  amb NIF
P6715602F ha presentat una comunicació expressa de renúncia de la subvenció de
1.333,15  €   concedida  per  la  Junta  de  Govern  del  7  d’abril  de  2020,  descrita
prèviament.

Vist  l’informe del centre gestor de Cooperació Cultural,  el  president de la Comissió
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, proposa a la Junta de
Govern l’adopció de l’ACORD següent:

PRIMER.  Acceptar  formalment  la  renúncia  presentada  pel  Centre  d’Iniciatives  i
Turisme de Ripoll, amb NIF P6715602F, a la subvenció de 1.333,15 € concedida per la
Junta de Govern del  7 d’abril  de 2020,  en l’acord  de resolució  de la  convocatòria
pública  de  subvencions  en  règim de  concurrència  competitiva  per  a  la  creació  de
públics per a la cultura (exp. 2019/7485), i procedir a l’arxiu i tancament de l’expedient
corresponent.

SEGON. Anul·lar la disposició de la despesa de MIL TRES-CENTS TRENTA-TRES
EUROS amb QUINZE CÈNTIMS (1.333,15 €), corresponent a la subvenció atorgada al
Centre  d’Iniciatives  i  Turisme  de  Ripoll,  i  retornar-la  a  l’aplicació  d’origen
300/3340/48100 del pressupost de la Diputació de Girona de 2020.

TERCER. Notificar aquest acord al Centre d’Iniciatives i Turisme de Ripoll.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres amb el següent resultat: 10 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts
per  Catalunya  i  Grup  d'Esquerra  Republicana  de  Catalunya.  No  s'han  produït
abstencions. No hi ha vots en contra. 

24. Aprovació resolució imports programa Indika, primer trimestre, curs 2020-
2021.  2019/X020100/7492

Vistes les Bases específiques reguladores de subvencions als centres de conservació,
difusió  i  interpretació  del  patrimoni  cultural  i  la  memòria  històrica  en  el  marc  del
programa  “Indika”  de  patrimoni  cultural  i  educació  de  la  Diputació  de  Girona,
aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió de 17 de setembre de 2019,
publicades  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de  Girona (BOPG  núm.  188,  de  l’1
d’octubre de 2019).

Vista la  Convocatòria  anticipada pública de subvencions en règim de concurrència
competitiva, als centres de conservació, difusió i interpretació del patrimoni cultural i la
memòria  històrica,  en  el  marc  del  programa  “Indika”  de  recursos  educatius  de  la
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Diputació de Girona (curs 2020-2021), aprovada per la Junta de Govern en la sessió
de 5 de novembre de 2019 (BOPG núm. 219, de 15 de novembre de 2019). 

Atès que la competència per a resoldre correspon a la Junta de Govern de la Diputació
de Girona, segons allò establert a l'article 9 de les bases.

L’art.  11  de  les  bases  específiques  estableix  que  els  centres  d’educació  han  de
sol·licitar la subvenció de l’activitat relacionada al programa “Indika” a la Diputació de
Girona  mitjançant  el  formulari  específic  del  web  dels  programes  pedagògics.
Prèviament,  els  centres  d’educació  s’hauran  d’haver  posat  en  contacte  amb  els
centres  patrimonials  per  a  reservar  l’activitat.  La  Diputació  de  Girona  emetrà  un
informe i/o avís en què doni conformitat de la subvenció, per al centre d’ensenyament
i per al centre patrimonial. La reserva quedarà condicionada a l’ordre d’entrada de la
sol·licitud i a l’existència de crèdit suficient. Cada centre escolar podrà sol·licitar fins a
8 activitats subvencionades; a partir  de la novena reserva, les sol·licituds quedaran
directament en llista d’espera.

Atès que en aquests moments ja es disposa de les reserves que corresponen al primer
trimestre del curs escolar 2020-2021.

Vist  l’informe  de  la  cap  del  centre  gestor  de  Cooperació  Cultural,  i  atesos  els
antecedents esmentats,  el  president  de la  Comissió  Informativa de Cultura,  Noves
Tecnologies,  Esports  i  Educació  proposa  a  la  Junta  de  Govern  que  adopti  l'acord
següent: 

Primer. Concedir als beneficiaris que s’esmenten a continuació les subvencions que
es detallen, corresponents al programa “Indika”, per al primer trimestre del curs escolar
2020-2021:

Expedient Beneficiari NIF Import

2020/469
Ajuntament d’Arbúcies – Museu Etnològic del
Montseny

P1700900B 195,30 €

2019/9055 Ajuntament de Girona P1708500B 963,00 €

2019/8899 Ajuntament de Lloret de Mar P1710200E 139,50 €

2020/473 Ajuntament de Quart P1715100B 267,75 €

2020/539 Ecomuseu Farinera de Castelló d’Empúries P1700069F 222,75 €

2020/460
Museu  Arqueològic  Comarcal  de  Banyoles
(Ajuntament de Banyoles)

P1701600G 2.970,00 €

2020/549 Museu de la Mediterrània. Can Quintana Q1700569E 1.062,45 €
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2019/9057 Museu del Suro de Palafrugell P6712404J 506,25 €

TOTAL 6.327,00 €

Segon. Disposar  la  despesa  total,  de  6.327,00  €, amb  càrrec  a  l’aplicació
pressupostària 300/3260/46200 del pressupost de 2020 de la Diputació de Girona.

Tercer. Determinar que el lliurament de la subvenció resta condicionada al compliment
de les bases específiques reguladores i de l'Ordenança general de subvencions de la
Diputació  de  Girona  i  informar  els  beneficiaris  que,  una  vegada  comunicada  la
concessió  de  la  subvenció,  si  en  el  termini  d’un  mes  no  manifesten  el  contrari,
s’entendrà que accepten la subvenció, així com les condicions general i específiques
fixades que hi siguin d’aplicació.

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

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

Sisè.  Notificar aquesta resolució als beneficiaris de les subvencions detallades en el
punt primer.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres amb el següent resultat: 10 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts
per  Catalunya  i  Grup  d'Esquerra  Republicana  de  Catalunya.  No  s'han  produït
abstencions. No hi ha vots en contra. 

25. Acceptar la renúncia de Ficta Edicions i Produccions SL a la subvenció
per  a  la  creació  de  públics  per  a  la  cultura  2020.  2020/X020200/1505

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, amb data 7 d’abril de 2020, va aprovar
la resolució de la convocatòria de subvencions per a la creació de públics per a la
cultura,  anualitat  2020  (2019/7485),  en  la  qual,  entre  d’altres,  va  concedir  una
subvenció a Ficta Edicions i Produccions SL per “Música d’Orgue de Francesc Civil”
(exp. 2020/1505).
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NÚM.
EXPE

D.
ENTITATS NIF ACTIVITAT PRESSUPOST SOL·LICITA PUNTUACIÓ SUBVENCIÓ

FINAL

1505

Ficta
Edicions i

Produccion
s SL B55248678

Música
d’Orgue de

Francesc Civil 8.700,00 € 3.700,00 € 12,5 1.333,15 €

En  data  20  de  novembre  de  2020,  Ficta  Edicions  i  Produccions  SL,  amb  NIF
B55248678 ha presentat una comunicació expressa de renúncia de la subvenció de
1.333,15  €  concedida  per  la  Junta  de  Govern  del  7  d’abril  de  2020,  descrita
prèviament.

Vist  l’informe del centre gestor de Cooperació Cultural,  el  president de la Comissió
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, proposa a la Junta de
Govern l’adopció de l’ACORD següent:

PRIMER. Acceptar formalment la renúncia presentada per Ficta Edicions i Produccions
SL amb NIF B55248678,  a la  subvenció  de 1.333,15 € concedida per la  Junta de
Govern del 7 d’abril  de 2020, en l’acord de resolució de la convocatòria pública de
subvencions en règim de concurrència competitiva per a la creació de públics per a la
cultura (exp. 2019/7485), i procedir a l’arxiu i tancament de l’expedient corresponent.

SEGON. Anul·lar la disposició de la despesa de MIL TRES-CENTS TRENTA-TRES
amb QUINZE CÈNTIMS (1.333,15 €), corresponent a la subvenció atorgada a Ficta
Edicions  i  Produccions  SL,  i  retornar-la  a  l’aplicació  d’origen  300/3340/47002  del
pressupost de la Diputació de Girona de 2020.

TERCER. Notificar aquest acord a Ficta Edicions i Produccions SL.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres amb el següent resultat: 10 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts
per  Catalunya  i  Grup  d'Esquerra  Republicana  de  Catalunya.  No  s'han  produït
abstencions. No hi ha vots en contra. 

26. Acceptació de la renúncia de l´Ajuntament de Campelles de la subvenció
del  Fons  de  Cooperació  Econòmica  i  Cultural.  2020/X020200/3211

La Junta de Govern de la  Diputació de Girona,  amb data 16 de juny de 2020,  va
aprovar la resolució de la convocatòria del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural,
anualitat  2020 (2020/357),  en  la  qual,  entre  d’altres,  va  concedir  una  subvenció  a
l’Ajuntament de Campelles (exp. 2020/3211).

NÚM. EXPED. AJUNTAMENT NIF ACTIVITAT
SUBVENCIÓ 

3211 Campelles P1704100E
Fons
cultural 5.837,70 €
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En data 23 de novembre de 2020, l’Ajuntament de Campelles, amb NIF P1704100E ha
presentat  una  comunicació  expressa  de  renúncia  de  la  subvenció  de  5.837,70  €
concedida per la Junta de Govern de 16 de juny de 2020, descrita prèviament.

Vist  l’informe del centre gestor de Cooperació Cultural,  el  president de la Comissió
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, proposa a la Junta de
Govern l’adopció de l’ACORD següent:

PRIMER. Acceptar formalment la renúncia presentada per Ajuntament de Campelles,
amb NIF P1704100E, a la subvenció de 5.837,70 € concedida per la Junta de Govern
del  16  de  juny  de  2020,  en  l’acord  de  resolució  de  la  convocatòria  pública  de
subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural (exp. 2020/357), i procedir a
l’arxiu i tancament de l’expedient corresponent.

SEGON. Anul·lar la disposició de la despesa de CINC MIL VUIT-CENTS TRENTA-SET
amb  SETANTA CÈNTIMS  (5.837,70  €),  corresponent  a  la  subvenció  atorgada  a
l’Ajuntament  de  Campelles,  i  retornar-la  a  l’aplicació  d’origen  300/3340/46201  del
pressupost de la Diputació de Girona de 2020.

TERCER. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Campelles.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres amb el següent resultat: 10 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts
per  Catalunya  i  Grup  d'Esquerra  Republicana  de  Catalunya.  No  s'han  produït
abstencions. No hi ha vots en contra. 

27. Acceptació  de  la  renúncia  de  l'Ajuntament  de  Vilopriu  de  la
subvenció  del  Fons  de  Cooperació  Econòmica  i  Cultural.
2020/X020200/3402

La Junta de Govern de la  Diputació de Girona,  amb data 16 de juny de 2020,  va
aprovar la resolució de la convocatòria del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural,
anualitat  2020 (2020/357),  en  la  qual,  entre  d’altres,  va  concedir  una  subvenció  a
l’Ajuntament de Vilopriu (exp. 2020/3402).

NÚM. EXPED. AJUNTAMENT NIF ACTIVITAT
SUBVENCIÓ 

3402 Vilopriu P1724700H Fons cultural 5.914,35 €

En data 24 de novembre de 2020, l’Ajuntament de Vilopriu, amb NIF P1724700H ha
presentat  una  comunicació  expressa  de  renúncia  de  la  subvenció  de  5.914,35  €
concedida per la Junta de Govern de 16 de juny de 2020, descrita prèviament.
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Vist  l’informe del centre gestor de Cooperació Cultural,  el  president de la Comissió
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, proposa a la Junta de
Govern l’adopció de l’ACORD següent:

PRIMER. Acceptar formalment la renúncia presentada per Ajuntament de Vilopriu, amb
NIF P1724700H, a la subvenció de 5.914,35 € concedida per la Junta de Govern del
16 de juny de 2020, en l’acord de resolució de la convocatòria pública de subvencions
del Fons de Cooperació Econòmica i  Cultural  (exp. 2020/357),  i  procedir  a l’arxiu i
tancament de l’expedient corresponent.

SEGON. Anul·lar la disposició de la despesa de CINC MIL NOU-CENTS CATORZE
amb TRENTA-CINC CÈNTIMS (5.914,35 €), corresponent a la subvenció atorgada a
l’Ajuntament  de  Vilopriu,  i  retornar-la  a  l’aplicació  d’origen  300/3340/46201  del
pressupost de la Diputació de Girona de 2020.

TERCER. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Vilopriu.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres amb el següent resultat: 10 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts
per  Catalunya  i  Grup  d'Esquerra  Republicana  de  Catalunya.  No  s'han  produït
abstencions. No hi ha vots en contra. 

28. Acceptar  la  renúncia  de  l'Associació  Girona  1809  -  Amics  de  Girona
Napoleònica a la subvenció per a la creació de públics per a la cultura
2020.  2020/X020200/1799

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, amb data 7 d’abril de 2020, va aprovar
la resolució de la convocatòria de subvencions per a la creació de públics per a la
cultura,  anualitat  2020  (2019/7485),  en  la  qual,  entre  d’altres,  va  concedir  una
subvenció a l’Associació Girona 1809 – Amics de la Girona Napoleònica per la “XIII
Festa dels Setges Napoleònics de Girona” (exp. 2020/1799).

NÚM.
EXPE

D.
ENTITATS NIF ACTIVITAT PRESSUPOST SOL·LICITA PUNTUACIÓ SUBVENCIÓ

FINAL

1799

Associació
Girona
1809 –

Amics de la
Girona

Napoleònic
a G55027577

XIII Festa dels
Setges

Napoleònics
de Girona 9.980,00 € 1.120,00 € 25,25 1.064,00 €

En data 24 de setembre de 2020,  l’Associació  Girona 1809 –  Amics  de la  Girona
Napoleònica,  amb  NIF  G55027577  ha  presentat  una  comunicació  expressa  de
renúncia de la subvenció de 1.064,00 €  concedida per la Junta de Govern del 7 d’abril
de 2020, descrita prèviament.
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Vist l’informe del centre gestor de Cooperació Cultural,  el  president de la Comissió
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, proposa a la Junta de
Govern l’adopció de l’ACORD següent:

PRIMER. Acceptar formalment la renúncia presentada per l’Associació Girona 1809 –
Amics de la Girona Napoleònica, amb NIF G55027577, a la subvenció de 1.064,00 €
concedida per la Junta de Govern del 7 d’abril de 2020, en l’acord de resolució de la
convocatòria pública de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la
creació de públics per a la cultura (exp. 2019/7485), i procedir a l’arxiu i tancament de
l’expedient corresponent.

SEGON. Anul·lar  la disposició de la despesa de MIL SEIXANTA-QUATRE EUROS
(1.064,00 €), corresponent a la subvenció atorgada a l’Associació Girona 1809 – Amics
de  la  Girona  Napoleònica,  i  retornar-la  a  l’aplicació  d’origen  300/3340/48100  del
pressupost de la Diputació de Girona de 2020.

TERCER. Notificar aquest acord a l’Associació Girona 1809 – Amics de la Girona 
Napoleònica.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres amb el següent resultat: 10 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts
per  Catalunya  i  Grup  d'Esquerra  Republicana  de  Catalunya.  No  s'han  produït
abstencions. No hi ha vots en contra. 

29. Acceptació de la renúncia de l'Ajuntament de La Vajol de la subvenció del
Fons  de  Cooperació  Econòmica  i  Cultural.  2020/X020200/3122

La Junta de Govern de la  Diputació de Girona,  amb data 16 de juny de 2020,  va
aprovar la resolució de la convocatòria del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural,
anualitat  2020 (2020/357),  en  la  qual,  entre  d’altres,  va  concedir  una  subvenció  a
l’Ajuntament de La Vajol (exp. 2020/3122).

NÚM. EXPED. AJUNTAMENT NIF ACTIVITAT
SUBVENCIÓ 

3122 La Vajol P1701500I Fons cultural 5.298,00 €

En data 25 de novembre de 2020, l’Ajuntament de La Vajol, amb NIF P1701500I ha
presentat  una  comunicació  expressa  de  renúncia  de  la  subvenció  de  5.298,00  €
concedida per la Junta de Govern de 16 de juny de 2020, descrita prèviament.
Vist  l’informe del centre gestor de Cooperació Cultural,  el  president de la Comissió
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, proposa a la Junta de
Govern l’adopció de l’ACORD següent:

PRIMER. Acceptar formalment la renúncia presentada per Ajuntament de La Vajol, amb
NIF P1701500I, a la subvenció de 5.298,00 € concedida per la Junta de Govern del 16

39

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



de juny de 2020, en l’acord de resolució de la convocatòria pública de subvencions del
Fons  de  Cooperació  Econòmica  i  Cultural  (exp.  2020/357),  i  procedir  a  l’arxiu  i
tancament de l’expedient corresponent.

SEGON. Anul·lar la disposició de la despesa de CINC MIL DOS-CENTS NORANTA-
VUIT EUROS (5.298,00 €), corresponent a la subvenció atorgada a l’Ajuntament de La
Vajol, i retornar-la a l’aplicació d’origen 300/3340/46201 del pressupost de la Diputació
de Girona de 2020.

TERCER. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de La Vajol.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres amb el següent resultat: 10 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts
per  Catalunya  i  Grup  d'Esquerra  Republicana  de  Catalunya.  No  s'han  produït
abstencions. No hi ha vots en contra. 

30. Concedir a l'Ajuntament de Ger una subvenció exclosa de concurrència
pública per al finançament de la rehabilitació de l'antiga rectoria de Ger..
2020/X020200/9426

L’Ajuntament de Ger ha sol·licitat a la Diputació de Girona una subvenció exclosa de
concurrència  pública  per  al  finançament  d’una  part  de  la  rehabilitació  de  l’antiga
rectoria per a destinar-la a local social i cultural, l’any 2020, i s’ha instruït l'expedient
corresponent (2020/9426). 

Aquest projecte, que ha estat finançat en part per un fons FEDER, a través del Consell
Comarcal  de la  Cerdanya,  s’emmarca dins  d’un  conjunt  d’actuacions  previstes  per
l’ajuntament per a la regeneració urbana i la dinamització econòmica el casc antic de
Ger, més concretament de l’entorn de l’Església i la Plaça Major del poble. L’objectiu
és reconvertir l’antic conjunt de la rectoria en un nou equipament cultural.

El  Ple  de la  Diputació  de Girona  del  17 de desembre de  2019  va aprovar  el  Pla
Estratègic  de  subvencions,  dins  del  qual  es  preveu  que  el  servei  de  Cooperació
Cultural destinarà ajudes a la protecció, conservació i difondre el patrimoni cultural de
les comarques de Girona, per a poder-lo transmetre a les generacions futures en les
millors  condicions  possibles.  Se  subvencionen  equipaments  museístics,  patrimoni
arqueològic, patrimoni artístic, patrimoni literari, patrimoni immaterial.

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  7/1985,  de 2
d’abril, reguladora de les bases del Règim Local i concreta que és una competència de
la Diputació la cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social  i  la
planificació en el territori provincial, d’acord amb les altres competències de la resta
d’administracions públiques.

L’article 22.2.c de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i l'article
15.c, de l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, estableixen
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que, amb caràcter excepcional, les subvencions que acreditin raons d’interès públic,
social,  econòmic  o  humanitari,  o  altres  degudament  justificades  que  dificultin  la
convocatòria,  es  podran  atendre  com  a  subvencions  directes.  El  procediment  de
concessió està regulat a l’article 67 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.

La sol·licitud de subvenció ha estat valorada pel vicepresident de la Diputació en la
seva memòria, en què proposa que s’atorgui una subvenció de concessió directa de
72.000,00 euros a l’Ajuntament de Ger. En la citada memòria es considera que les
especials característiques del projecte, així com el seu interès públic i la incapacitat de
poder presentar-se en convocatòria de concurrència.

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

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

PRIMER. Concedir la subvenció a l’Ajuntament de Ger, per al finançament d’una part
de la rehabilitació de l’antiga rectoria per a destinar-la a local social i cultural, l’any
2020, que es detalla a continuació: 

Número
d'expedient
electrònic

Nom del beneficiari NIF  del
beneficiari

Objecte  de  la
subvenció

Període
d’execució  de
l’activitat

2020/9426 Ajuntament de Ger P1708400E Rehabilitació de
l'Antiga
Rectoria  per
destinar-la  a
seu  social  i
nova plaça

Des  de  l’1  de
gener  al  31  de
desembre  de
2020

Cost  total  de
l'objecte
subvencionat

Cost de les despeses
subvencionables

Import  de  la
subvenció

Percentatge  de
finançament

Import a justificar

161.654,05  € 161.654,05  € 72.000,00 € 44,53  % 161.654,05  €

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de  SETANTA-DOS MIL EUROS,
(72.000,00€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/76200 del pressupost
de la Diputació de Girona de 2020.

TERCER. Objecte.
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada
exclusivament  a  l’execució  de  les  despeses, que  consten  en  el  pressupost  de  la
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa. 
El període d’execució de l’actuació subvencionada és des de l’1 de gener fins al 31 de
desembre de 2020.

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

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

SISÈ. Quantia, finançament i pagament. 
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 72.000,00 € que representa
un percentatge de finançament del 44,53%, quan s’hagi presentat el compte justificatiu
tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord. 

SETÈ. Règim de justificació. 
L’Ajuntament  de  Ger  ha  de  justificar  la  subvenció  concedida,  per  l’import  de
161.654,05 € corresponents a l’import de les despeses, que consten en el pressupost
de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al Registre General
de la Diputació de la documentació següent:
a) El compte justificatiu normalitzat (www.ddgi.cat). 
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat;
c)  Una  relació  classificada  de  les  despeses  de  l’activitat,  amb  identificació  del
proveïdor,  el  número de  document,  l’import,  el  concepte  i  la  data  d’emissió  de  la
factura; 
d)  Detall  d’altres  ingressos  o  subvencions  que  hagin  finançat  les  activitats  amb
identificació de l’import i la seva procedència;
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de
les activitats.
Si  el  cost  resulta  superior,  la  subvenció  es  mantindrà  en  la  quantia  inicialment
atorgada.  En  el  cas  que  el  cost  justificat  sigui  inferior  al  pressupost  acceptat,  la
subvenció  es  minorarà  proporcionalment,  aplicant  sobre  la  quantitat  concedida  el
percentatge de desviació.
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva.
És inadmissible cap canvi de destinació. 
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 31 de desembre de
2020. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst,
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de
justificació. 
Tan bon punt l’Ajuntament de Ger, presenti la documentació justificativa es procedirà a
la revisió corresponent.  En cas de no estar conforme amb allò establert  en aquest
acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes que se li
indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la indicació de
que,  si  no  ho  fes,  es  considerarà  incomplerta  l’obligació  de  justificació,  amb  les
conseqüències que es determinen al punt següent.
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VUITÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat. 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona té la facultat de revisar la subvenció
concedida  i  de  modificar  la  resolució  de  concessió  en  el  cas  d’alteració  de  les
condicions que s’han tingut en compte per a la concessió de la subvenció. En relació
amb la possibilitat de modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa
concordant. Es procedirà a exigir el reintegrament de la subvenció concedida en els
supòsits previstos a l’article 37 de la Llei  38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i a l’article 34 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona.

NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat.
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de
Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de
subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada. 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per
aplicació  del  règim previst  en el  títol  IV de la  Llei  General  de subvencions puguin
correspondre, s’apliquen les regles següents:
1. Si encara és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan
concedent  ha  de  requerir  el  beneficiari  perquè  adopti  les  mesures  de  difusió
establertes en un termini  no superior  a 15 dies, amb expressa advertència de que
aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.
2. Si  pel  fet  d’haver-se desenvolupat  les  activitats  afectades per  aquestes
mesures, no és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan concedent
pot establir mesures alternatives, sempre que aquestes permetin donar la difusió del
finançament públic rebut. En el requeriment que es dirigeixi per l’òrgan concedent al
beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 15 dies per a la seva adopció amb
l’advertència de que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.

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

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

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

TRETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. 
Els beneficiaris d’aquestes subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als
principis ètics i les regles de conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les
següents: 
a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.
b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i
dels drets estatutaris. 
c) La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions
necessàries  per  a  una  actuació  independent  i  no  condicionada  per  conflictes
d’interessos.
d) La  igualtat  de  tracte  de totes  les  persones,  evitant  qualsevol  mena de
discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions.
e) El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels
òrgans que dirigeixen.
f) El  compromís  general  i  directe  per  la  qualitat  dels  serveis  sota  llur
responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris.
g) La bona fe.
h) El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur  competència
quan concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei. 
i) Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per
raó de l’exercici de llurs càrrecs.
j) Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin
aplicables,  d’acord  amb el  previst  a  la  Llei  19/2014,  de  transparència,  accés  a  la
informació pública i bon govern. 
L’incompliment  de  les  obligacions  anteriors  comportarà  l’aplicació  de  règim
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció del
caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses.
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CATORZÈ. Clàusula de dades personals. 
Les  dades  personals  que  els  sol·licitants  de  la  subvenció  comuniquin  durant  el
procediment, actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, seran
tractades per la Diputació de Girona com a Responsable del Tractament en el sentit de
l’article 4.7 del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679
del  Parlament  Europeu  i  del  Consell,  de  27  d’abril  de  2016),  amb  la  finalitat  de
gestionar la subvenció i portar a terme les actuacions que se’n deriven establertes per
Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment de missió d’interès
públic  (art.  6.1.e  del  Reglament)  i  d’obligacions  legals  (art.  6.1.c).  En  cas  que  la
tramitació  de  la  sol·licitud  impliqui  comunicació  de  dades  d’altres  persones  a  la
Diputació  de  Girona,  les  persones  sol·licitants  hauran  d'informar  a  les  persones
afectades d'aquesta comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament
General de Protecció de Dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació, supressió,
sol·licitar  la  limitació  del  tractament  i  oposició)  l’interessat  es  podrà  adreçar  en
qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació detallada del tractament,
incloent les vies d'exercici dels drets de les persones interessades, es pot consultar a
la seu electrònica de la Diputació de Girona. 

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

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

DISSETÈ. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Ger.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres amb el següent resultat: 10 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts
per  Catalunya  i  Grup  d'Esquerra  Republicana  de  Catalunya.  No  s'han  produït
abstencions. No hi ha vots en contra. 

31. Aprovació  compte  justificatiu-  Agrupació  d'Aplecs  Sardanistes  de  les
Comarques  Gironines.  2020/X020200/217

La greu crisi sanitària, a nivell de pandèmia,  provocada pel coronavirus Covid 19, va
motivar l’aprovació del Reial  Decret llei  17/2020, de 5 de maig, pel qual s’aproven
mesures de recolzament al sector cultural i de caràcter tributari per fer front a l’impacte
econòmic i  social  del COVID-19 (BOE de 6 de maig de 2020). Mitjançant aquesta
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disposició, el govern intenta fer front a l’impacte econòmic i de crisi que ha generat
aquesta situació de pandèmia. A Catalunya, s’ha aprovat el Decret llei 8/2020, de 24
de març, de modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures
urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de
transparència,  de transport  públic  i  en matèria tributària  i  econòmica,  i  d’adaptació
d’altres mesures complementàries (DOGC de 25 de març de 2020).
 
Entre  els  sectors  econòmics  especialment  afectats  per  la  crisi  i  les  seves
conseqüències hi ha el de la cultura. El conjunt dels espais culturals i escènics s’han
vist  absolutament  paralitzats,  i  és  obligació  dels  poders  públics  garantir  la
supervivència de les estructures culturals i vetllar per la promoció de la cultura i per
l’accés dels ciutadans a la mateixa, inclús més en època de crisi.

En l’àmbit subvencional i de foment, les actuacions s’han vist greument afectades per
aquesta situació,  per  això  ha resultat  necessari  establir  mesures en l’àmbit  de les
subvencions per pal·liar els efectes desfavorables provocats tant als beneficiaris com
als  perceptors  que  es  poden  veure  perjudicats.  Aquesta  situació  és  especialment
rellevant en l’àmbit cultural i social, que ha vist reduït dràsticament la consecució dels
seus objectius i actuacions.  

Per això, d’una banda s’han de donar viabilitat als projectes, actuacions i activitats als
quals la situació de força major generada per la pandèmia ha impedit el compliment de
les  finalitats  per  a  les  quals  han  estat  atorgades  les  subvencions  i,  per  altra,  es
considera convenient que els òrgans concedents de les subvencions facin ús de les
eines  de la  normativa  aplicable  en matèria  de  subvencions i  a  la  corresponent  al
procediment  administratiu  comú,  per  tal  de  flexibilitzar  al  màxim  i  afavorir  el
compliment de la finalitat de la concessió de les subvencions per part dels beneficiaris,
mesures que s’estableixen al capítol II, article 5, del Decret llei 8/2020 i al capítol V,
article 14, del Decret llei 17/2020.

Davant  la  situació molts  ajuntaments,  empreses,  entitats,  associacions,  fundacions,
gestors  culturals...  han  hagut  de  modificar,  reprogramar,  adaptar,  anul·lar...  els
projectes, activitats, produccions, festivals... que tenien programats. 

El servei de Cooperació Cultural i educació de la Diputació de Girona, atenent a la
seva competència ineludible de cooperació, assistència i promoció de la cultura als
municipis i al territori, no pot abstreure’s d’aquesta situació. D’acord amb l’article 5.2.
del Decret llei 8/2020: “En els expedients de subvencions o ajuts,  especialment en
l’àmbit cultural, social, ocupacional i d’esports, en els quals no s’ha complert l’objecte i
finalitat com a conseqüència del COVID-19 o de les mesures preses per combatre’l, en
funció de les circumstàncies de cada expedient, l’òrgan concedent pot:

1. Ajornar el termini de compliment de l’objecte i finalitat de la subvenció o
ajut i de la seva justificació, el qual en cap cas es podrà considerar un motiu per aplicar
expedients  de  regulació  d’ocupació  en relació  amb els  llocs  de  treball  vinculats  a
actuacions subvencionades.
2. Finançar les despeses realitzades per les persones beneficiàries encara
que no s’hagi assolit, totalment o parcialment, l’objecte i finalitat de la subvenció o ajut.
3. Establir altres actuacions per evitar perjudicis als beneficiaris derivats del
compliment de les seves obligacions envers el procediment subvencionat”. 
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D’acord amb l’article 14 del Reial Decret llei 17/2020, “seran abonats als beneficiaris
de subvencions i ajudes públiques atorgades per a la realització d’activitats, objectius o
projectes culturals aquelles despeses subvencionables degudament acreditades i no
recuperables en les quals hagin incorregut per a la realització de l’objectiu, projecte o
activitat  subvencionats,  quan aquests no s’hagin pogut  portar  a terme, totalment  o
parcialment, com a conseqüència de les mesures previstes al Reial Decret 463/2020,
de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de
crisis  sanitària  ocasionada  pel  COVID-19  i  les  seves  pròrrogues  o  d’aquells  que
s’adoptin per les autoritats competents per fer front a la crisis sanitària del COVID-19”.

L’Agrupació d’Aplecs Sardanistes de les Comarques Gironines ha presentat el compte
justificatiu de la subvenció,  en el  qual ens exposa que l’activitat  subvencionada ha
sofert  canvis  degut  a  la  COVID-19,  que impliquen les  modificacions  de l’acord  de
subvenció següents:

a) Canvi de termini d’execució 
b) Canvi de termini de justificació
c) Modificació del percentatge de finançament

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

Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural i atès que es tracta 
d’una causa externa de força major, es proposa a la Junta de Govern que adopti 
l'acord següent: 

PRIMER. Modificar parcialment l’acord de la subvenció, d’acord amb el detall següent:

Exp. 2020/217 Beneficiari Agrupació
d’aplecs
Sardanistes
de  les
Comarques
Gironines

Concepte Activitats  de  l’Agrupació,  l’any
2020

Apartats modificats

Acord inicial Acord modificat
Import  de  la
subvenció

36.000€ 36.000€

Període
execució

Del  16  de  novembre  de  2019  fins  al  15  de
novembre  de 2020

Del  16  de  novembre  de  2019  fins  al  23  de
novembre de 2020

Termini  de
justificació

Fins al 27 de novembre de 2020 Fins al 30 de novembre de 2020

Pressupost
de despeses

172.290,50€ 61.951,61€

Percentatge
de
finançament

20,89% 58,10%

SEGON. Aprovar el compte justificatiu corresponent.
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TERCER.  Continuar  amb  el  procediment  administratiu  d’aprovació  dels  comptes
justificatius i de reconeixement de les obligacions per al pagament de les justificacions
acceptades.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres amb el següent resultat: 10 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts
per  Catalunya  i  Grup  d'Esquerra  Republicana  de  Catalunya.  No  s'han  produït
abstencions. No hi ha vots en contra. 

32. Aprovació  de  la  minoració  i  el  reintegrament  parcial  de  la  subvenció
nominativa  del  Programa.cat  2019.  2019/X020100/3293

La  Junta  de  Govern  de  la  Diputació  de  8  d’octubre  de  2019  va  concedir  a
l’OSIC_Oficina  de  Suport  a  la  Iniciativa  Cultural  una  subvenció  nominativa  per  al
finançament del Programa.cat per un import de 90.000,00 euros. 

La  Junta  de  Govern  de la  Diputació  de  3  de  desembre  de 2019  va aprovar  una
modificació de l’esmentat conveni, sense efectes econòmics.

Es va signar el conveni regulador de la subvenció, el 13 de desembre de 2019 per part
del President  de la Diputació de Girona i  el  19 de desembre de 2019 per part  del
President del Consell d’Administració de l’OSIC. 

D’acord amb el punt setè del present conveni, la Diputació de Girona va efectuar el
pagament dels 90.000,00 € mitjançant bestreta.

En el pacte vuitè del conveni es va establir que la subvenció s'havia de justificar dins el
termini que finalitzava el 31 de març de 2020. En relació amb la justificació, l’OSIC va
presentar  la  documentació  justificativa  dins  el  termini  i  en  la  forma  establerts  al
conveni, per un import de 88.545,30 €.

En el punt novè del conveni s’especificava  que un cop presentada la liquidació
final, la Diputació de Girona podia exigir, si  escau, el reintegrament dels
romanents existents respecte dels fons transferits.

Els articles 22.b) i 30 de l’Ordenança General de la Diputació de Girona regulen el
procediment  modificació  i  minoració  de  les  subvencions.  L’article  34,  regula  el
procediment de reintegrament segons el qual quan a conseqüència de la revisió de la
subvenció  l’import  definitiu  d’aquesta  subvenció  sigui  inferior  a  l’import  pagat,  el
preceptor està obligat a reintegrar-ne l’excés.  

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

PRIMER. Aprovar  la  minoració  de  la  subvenció,  d’acord  l’article  22.b)  i  30  de
l’Ordenança General de la Diputació de Girona.
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SEGON. Iniciar el reintegrament parcial de la subvenció, per un import de 1.454,70 €,
d’acord el punt novè del conveni.

Número d'expedient 2019/3293
Beneficiari OSIC_Oficina  de  Suport  a  la  Iniciativa

Cultural
NIF Q0801883J
Concepte Programa.cat
Òrgan i data de concessió Junta de Govern, 8 d’octubre de 2019
Subvenció concedida 90.000,00 €
Import justificat 88.545,30 €
Import a reintegrar 1.454,70 € 

TERCER. Establir que el termini de pagament del deute en període voluntari vindrà
determinat per la data de notificació del present acord, en conseqüència:

a)  Si  la  notificació  de  la  resolució  es  realitza  entre  els  dies  1  i  15  de cada mes,
l'abonament en voluntària s'estendrà fins el dia 20 del mes posterior, o si aquest no fos
hàbil, fins el immediat hàbil següent.

b) Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes,
l'abonament en voluntària s'estendrà fins el dia 5 del segon mes posterior, o si aquest
no fos hàbil, fins a l'immediat hàbil següent.

QUART. Establir que l’OSIC_Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural ha d'ingressar
l'import total a reintegrar que consta en el punt segon d'aquest acord, en el número de
compte ES13 2100 0002 5102 0160 0798 de Caixabank “la Caixa”.

CINQUÈ. Notificar aquest acord a l’OSIC_Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, fent
advertiment  que  la  resolució  del  procediment  de  reintegrament  exhaureix  la  via
administrativa  (art.  42.5  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  general  de
subvencions).

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres amb el següent resultat: 10 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts
per  Catalunya  i  Grup  d'Esquerra  Republicana  de  Catalunya.  No  s'han  produït
abstencions. No hi ha vots en contra. 

33. Aprovació subvenció nominativa al Consorci Puigcerdà Bourg-Madame.
2020/X020200/92

El Consorci Puigcerdà  Bourg-Madame, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al
finançament del Festival Transfronterer, que tindrà lloc a Puigcerdà i Bourg-Madame
l’any 2020, i s’ha instruït l'expedient corresponent (2020/92). 
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El Festival Transfronterer ha arribat enguany a la 6a edició i està centrat especialment
en les arts escèniques i la música, amb representacions de teatre i música en viu, tot i
que també hi tenen cabuda altres disciplines artístiques, com la dansa. 

Els objectius del festival són entre d’altres: 
-  Realitzar  un  festival  on  estiguin  representades  diferents  disciplines  artístiques
(teatre, música, cant coral, dansa, etc.)
- Promoure els artistes, intèrprets i grups catalans. Bona part dels grups i intèrprets
que participen al festival són de Catalunya. 
- Afavorir les trobades d’artistes i grups, tan catalans com internacionals. 
- Afavorir la participació d’artistes i grups internacionals. En aquest sentit, tot i que la
major part dels grups són de Catalunya, també es reserva un espai a la participació
de grups i intèrprets internacionals. 
- Promoure el teatre, la música i el cant coral en llengua catalana. Els joves intèrprets
i grups de música i de teatre de Catalunya. 
- Promoció dels artistes i grups de música, teatre, cant coral i dansa d’àmbit local i
comarcal. La interpretació de repertori musical català, del cant coral català i del teatre
català. 

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

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

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

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

PRIMER. Concedir  la  subvenció  al   Consorci  Puigcerdà   Bourg-Madame  ,  per  al
finançament del Festival Transfronterer, que tindrà lloc a Puigcerdà i Bourg-Madame,
l’any 2019, que es detalla a continuació: 

Número Nom del beneficiari NIF  del Objecte  de  la Període
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d'expedient
electrònic

beneficiari subvenció d’execució  de
l’activitat

2020/92 Consorci
Puigcerdà  Bourg-
Madame

P1700111F Festival
Transfronterer

Des  de  l’1  de
gener  fins  al  30
d’octubre  de
2020

Cost  total  de
l'objecte
subvencionat

Cost  de  les
despeses
subvencionables

Import  de  la
subvenció

Percentatge  de
finançament

Import a justificar

29.940,49€ 29.940,49€ 25.000,00€ 83,49% 29.940,49€

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de  VINT-I-CINC MIL EUROS,
(25.000,00€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/46761 del pressupost
de la Diputació de Girona de 2020.

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

El període d’execució de l’actuació subvencionada és des de l’1 de gener fins al 30
d’octubre de 2020.

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

CINQUÈ. Acceptació de la subvenció. 
D’acord a l’art. 21.4 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona,
es  requerirà  per  part  de  l’ens  beneficiari  l’acceptació expressa  de  la  subvenció
abans del 28 de desembre de 2020

SISÈ. Quantia, finançament i pagament. 
De  conformitat  amb  allò  que  disposa  l’article  34.4  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de
novembre,  tan  bon  punt  s’hagi  produït  l’acceptació  expressa  d’aquest  acord,  de
conformitat  amb  el  punt  cinquè,  es  procedirà  al  pagament  de   VINT-I-CINC  MIL
EUROS (25.000,00€), en concepte de bestreta, que correspon al 100 % de l’import de
la  subvenció,  com a finançament  necessari  per  poder  dur  a  terme les  actuacions
inherents  a  la  subvenció.  El  pagament  es  farà  sense  necessitat  de  constitució  de
fiança o garantia.

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

SETÈ. Règim de justificació. 
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El Consorci Puigcerdà  Bourg-Madame  ha de justificar la subvenció concedida, per
l’import de 29.940,49 € corresponents a l’import de les despeses que consten en el
pressupost  de  la  sol·licitud  de  subvenció,  mitjançant  la  presentació  telemàtica al
Registre General de la Diputació de la documentació següent:
a) El compte justificatiu normalitzat de la Diputació de Girona. 
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat;
c)  Una  relació  classificada  de  les  despeses  de  l’activitat,  amb  identificació  del
proveïdor,  el  número de  document,  l’import,  el  concepte  i  la  data  d’emissió  de  la
factura; 
d)  Detall  d’altres  ingressos  o  subvencions  que  hagin  finançat  les  activitats  amb
identificació de l’import i la seva procedència;
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de
les activitats.
Si  el  cost  resulta  superior,  la  subvenció  es  mantindrà  en  la  quantia  inicialment
atorgada.  En  el  cas  que  el  cost  justificat  sigui  inferior  al  pressupost  acceptat,  la
subvenció  es  minorarà  proporcionalment,  aplicant  sobre  la  quantitat  concedida  el
percentatge de desviació.
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva.
És inadmissible cap canvi de destinació. 
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el  31 de desembre de
2020. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst,
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de
justificació. 
Tan  bon  punt  el  Consorci  Puigcerdà   Bourg-Madame,  presenti  la  documentació
justificativa es procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb
allò establert en aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies,
els  defectes  que  se  li  indiquin  o  bé,  que  presenti  les  al·legacions  que  s’estimi
oportunes, amb la indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació
de justificació, amb les conseqüències que es determinen al punt següent.

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

NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat.
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de
Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de
subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada.
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per
aplicació  del  règim previst  en el  títol  IV de la  Llei  General  de subvencions puguin
correspondre, s’apliquen les regles següents:
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1. Si encara és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan
concedent  ha  de  requerir  el  beneficiari  perquè  adopti  les  mesures  de  difusió
establertes en un termini  no superior  a 15 dies, amb expressa advertència de que
aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.
2. Si  pel  fet  d’haver-se desenvolupat  les  activitats  afectades per  aquestes
mesures, no és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan concedent
pot establir mesures alternatives, sempre que aquestes permetin donar la difusió del
finançament públic rebut. En el requeriment que es dirigeixi per l’òrgan concedent al
beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 15 dies per a la seva adopció amb
l’advertència de que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.

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

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

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

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

TRETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. 
Els beneficiaris d’aquestes subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als
principis ètics i les regles de conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les
següents: 
a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.
b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i
dels drets estatutaris. 
c) La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions
necessàries  per  a  una  actuació  independent  i  no  condicionada  per  conflictes
d’interessos.
d)  La igualtat  de tracte de totes les persones,  evitant  qualsevol  mena de
discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions.
e)  El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels
òrgans que dirigeixen.
f)  El  compromís  general  i  directe  per  la  qualitat  dels  serveis  sota  llur
responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris.
g)  La bona fe.
h)  El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència
quan concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei. 
i)  Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per
raó de l’exercici de llurs càrrecs.
j) Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin
aplicables,  d’acord  amb el  previst  a  la  Llei  19/2014,  de  transparència,  accés  a  la
informació pública i bon govern. 
L’incompliment  de  les  obligacions  anteriors  comportarà  l’aplicació  de  règim
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció del
caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses.

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

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

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

DISSETÈ. Notificar aquest acord al Consorci Puigcerdà  Bourg-Madame.

Sotmesa  la  proposta  a  debat  i  a  posterior  votació  resulta  aprovada  per  majoria
absoluta amb el següent resultat: 9 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts per
Catalunya i Grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, 1 abstenció del diputat Albert
Piñeira i Brosel. No hi ha vots en contra. 

34. Aprovació  subvenció  nominativa  per  al  finançament  de l'adequació  de
l'espai  expositiu  Can  Punton.  2020/X020200/5744

L’Ajuntament de Verges  ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament de
l’adequació  de  l’espai  expositiu  Can  Punton,  l’any  2020,  i  s’ha  instruït  l'expedient
corresponent (2020/5744). 

Una de les intervencions importants i imprescindibles per a l’adaptació i preparació
del nou espai expositiu dedicat a Lluís Llach, “Com un arbre nu”, és l’adequació de la
sala de reunions de la Casa de Cultura (que es troba just al costat del Centre de
Visitants) per la formació de banys adaptats que donaran funció a la nova construcció
de can Punton i, per tant, a tots els visitants de la nova exposició. 

El  Ple  de la  Diputació  de Girona del  17 de desembre de 2019 va aprovar  el  Pla
Estratègic  de  subvencions,  dins  del  qual  es  preveu  que  el  servei  de  Cooperació
Cultural destinarà ajudes a la protecció, conservació i difondre el patrimoni cultural de
les comarques de Girona, per a poder-lo transmetre a les generacions futures en les
millors  condicions  possibles.  Se  subvencionen  equipaments  museístics,  patrimoni
arqueològic, patrimoni artístic, patrimoni literari, patrimoni immaterial.

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

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

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

PRIMER. Concedir  la  subvenció  a  l’Ajuntament  de  Verges,  per  al  finançament  de
l’adequació de l’espai expositiu Can Punton, que tindrà lloc a Verges, l’any 2020, que
es detalla a continuació: 

Número
d'expedient
electrònic

Nom del beneficiari NIF  del
beneficiari

Objecte  de  la
subvenció

Període
d’execució  de
l’activitat

2020/5744 Ajuntament  de
Verges

P1722500D Adequació  de
l’espai  expositiu
Can Punton

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

Cost  total  de
l'objecte
subvencionat

Cost de les despeses
subvencionables

Import  de  la
subvenció

Percentatge  de
finançament

Import a justificar

19.978,57€ 19.978,57€ 19.978,57€ 100% 19.978,57€

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de  DINOU MIL NOU-CENTS
SETANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS, (19.978,57€), amb càrrec
a l’aplicació pressupostària 300/3340/76202 del pressupost de la Diputació de Girona
de 2020.

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

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

QUART. Compatibilitat. 
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar
el cost total de l'activitat subvencionada.
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CINQUÈ. Acceptació de la subvenció. 
D’acord a l’art. 21.4 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona,
es  requerirà  per  part  de  l’ens  beneficiari  l’acceptació expressa  de  la  subvenció
abans del 28 de desembre de 2020.

SISÈ. Quantia, finançament i pagament. 
De  conformitat  amb  allò  que  disposa  l’article  34.4  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de
novembre,  tan  bon  punt  s’hagi  produït  l’acceptació  expressa  d’aquest  acord,  de
conformitat  amb el  punt  cinquè,  es  procedirà  al  pagament  de   DINOU MIL  NOU-
CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS, (19.978,57€), en
concepte de bestreta,  que correspon al  100 % de l’import  de la subvenció,  com a
finançament necessari per poder dur a terme les actuacions inherents a la subvenció.
El pagament es farà sense necessitat de constitució de fiança o garantia.

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

SETÈ. Règim de justificació. 
L’Ajuntament  de  Verges  ha  de  justificar  la  subvenció  concedida,  per  l’import  de
19.978,57€ corresponents a l’import de les despeses que consten en el pressupost de
la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al Registre General de
la Diputació de la documentació següent:
a) El compte justificatiu normalitzat de la Diputació.
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat;
c)  Una  relació  classificada  de  les  despeses  de  l’activitat,  amb  identificació  del
proveïdor,  el  número de  document,  l’import,  el  concepte  i  la  data  d’emissió  de  la
factura; 
d)  Detall  d’altres  ingressos  o  subvencions  que  hagin  finançat  les  activitats  amb
identificació de l’import i la seva procedència;
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de
les activitats.
Si  el  cost  resulta  superior,  la  subvenció  es  mantindrà  en  la  quantia  inicialment
atorgada.  En  el  cas  que  el  cost  justificat  sigui  inferior  al  pressupost  acceptat,  la
subvenció  es  minorarà  proporcionalment,  aplicant  sobre  la  quantitat  concedida  el
percentatge de desviació.
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva.
És inadmissible cap canvi de destinació. 
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el  28 de desembre de
2020. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst,
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de
justificació. 
Tan  bon  punt  l’Ajuntament  de  Verges,  presenti  la  documentació  justificativa  es
procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en
aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes
que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la
indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació,
amb les conseqüències que es determinen al punt següent.

57

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



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

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

Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per
aplicació  del  règim previst  en el  títol  IV de la  Llei  General  de subvencions puguin
correspondre, s’apliquen les regles següents:
a) Si encara és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan
concedent  ha  de  requerir  el  beneficiari  perquè  adopti  les  mesures  de  difusió
establertes en un termini  no superior  a 15 dies, amb expressa advertència de que
aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.
b) Si  pel  fet  d’haver-se desenvolupat  les  activitats  afectades per  aquestes
mesures, no és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan concedent
pot establir mesures alternatives, sempre que aquestes permetin donar la difusió del
finançament públic rebut. En el requeriment que es dirigeixi per l’òrgan concedent al
beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 15 dies per a la seva adopció amb
l’advertència de que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.

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

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

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

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

TRETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. 
Els beneficiaris d’aquestes subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als
principis ètics i les regles de conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les
següents: 
1. El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.
2. El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i
dels drets estatutaris. 
3. 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.
4.  La igualtat  de tracte de totes les persones,  evitant  qualsevol  mena de
discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions.
5.  El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels
òrgans que dirigeixen.
6.  El  compromís  general  i  directe  per  la  qualitat  dels  serveis  sota  llur
responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris.
7.  La bona fe.
8.  El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència
quan concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei. 
9.  Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per
raó de l’exercici de llurs càrrecs.
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10. Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin
aplicables,  d’acord  amb el  previst  a  la  Llei  19/2014,  de  transparència,  accés  a  la
informació pública i bon govern. 
L’incompliment  de  les  obligacions  anteriors  comportarà  l’aplicació  de  règim
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció del
caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses.

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

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

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

DISSETÈ. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Verges .

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres amb el següent resultat: 10 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts
per  Catalunya  i  Grup  d'Esquerra  Republicana  de  Catalunya.  No  s'han  produït
abstencions. No hi ha vots en contra. 
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Monuments

35. Ratificació  de  la  resolució  de  Presidència  número  2020/3421.
2020/X020300/9743

Se sotmet a ratificació de la  Junta de Govern la  resolució de Presidència número
2020/3421, la qual es transcriu literalment a continuació:

“Vistes les peticions que es diran, de pròrroga del termini d’execució i justificació de les
subvencions a ajuntaments, entitats i  particulars per a la restauració d’immobles de
valor  patrimonial,  convocatòria  Pla de Monuments 2020;  que finalitza el  dia 30 de
novembre de 2020. 
Vist l’informe del cap de Monuments, d'acord amb els antecedents i les bases de la
convocatòria,  i  de conformitat amb les atribucions que la vigent legislació de règim
local atribueix a la Presidència (art. 34 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del
règim local)
RESOLC
PRIMER.  Concedir  als  ajuntaments  i  entitats  que  es  detallen  a  continuació  una
pròrroga d’execució i justificació de la subvenció atorgada fins al  15/02/2021 per a la
justificació de les subvencions que s’indiquen, convocatòria Pla de Monuments 2020.

N
Ú

M
. E

X
P

N
IF

D
E

S
T

IN
A

TA
R

I

O
B

R
A

C
O

N
D

IC
IO

N
S

 I
R

E
C

O
M

A
N

A
C

IO
N

S

T
O

TA
L

 P
U

N
T

S

A
R

R
O

D
O

N
IR

 A
 D

E
S

E
N

E
S

P
E

R
C

E
N

TA
T

G
E

 D
IP

U
TA

C
IÓ

A
R

R
O

D
O

N
IT

T
O

TA
L

 O
B

R
A

 A
 R

E
A

L
IT

Z
A

R

20
20

/3
52

4

P
17

20
10

0E Ajuntament 
de la 
Cellera de 
Ter

Reobertura 
entrada cova
neolítica del 
Pasteral

Cal aportar un
projecte

detallat dels
tancaments de
la cova  abans

d'iniciar les
obres 23 10.000,00  80,00% 12.500,00  

20
20

/3
29

7

P
17

19
80

0C

Ajuntament 
de Sarrià 
de Ter

Restauració 
vil·la romana
del Pla de 
l'Horta 31 32.880,00  70,00% 46.971,43  

20
20

/3
52

6

P
17

03
50

0G

Ajuntament 
de 
Cadaqués

Restauració 
Torre de les 
Creus - Fase
II 30 18.210,00  80,00% 22.762,50  

61

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



20
20

/3
19

9

P
17

10
10

0G

Ajuntament 
de Llívia

Millores 
entorn de 
l'església de 
Nostra 
Senyora dels
Àngels 23 19.720,00  45,00% 43.822,22  

20
20

/3
20

2

R
17

00
00

2G

Bisbat de 
Girona

Restauració 
santuari de 
Maria 
Auxiliadora 23 17.400,00  30,00% 58.000,00  

20
20

/3
41

8

R
17

00
15

4F

Monestir de 
Sant Daniel

Restauració 
absidiola 
nord fase I

Condició
d'obtenir

l'autorització
de Patrimoni

de la
Generalitat

abans del inici
de les obres i

presentar la
justificació per

ser BCIN. El
conveni

presentat
haurà de ser

ampliat a 20 o
més anys. 30 11.500,00  29,00% 39.655,17  

20
20

/3
58

3

Q
67

50
00

2E

Universitat 
de Girona

Consolidaci
ó i 
excavació 
vil·la 
romana del 
collet 25 26.300,00  54,00%

48.703,70  

20
20

/3
32

1

R
25

00
00

8D

Parròquia 
de 
Puigcerdà –
Bisbat 
d'Urgell

Rehabilitaci
ó església 
de Sant 
Domènec  26 20.980,00  40,00% 52.450,00  

SEGON.  La  concessió  d’aquests  canvis  no  modifica  cap  altra  condició  dels  ajuts
esmentats  i  en  cas  que  l’Ajuntament  o  entitat  no  la  justifiqui  dins  del  nou  termini
assenyalat, s’iniciarà l’expedient d’anul·lació de la subvenció no justificada.
TERCER. L'eficàcia d'aquest acord queda subjecte a l'existència de crèdit suficient i
adequat.
QUART. Sotmetre la present resolució a ratificació de la Junta de Govern.
CINQUÈ.  Notificar  el  present  acord  als  interessats  amb  indicació  dels  recursos
procedents.
SISÈ. Traslladar aquest decret a la Intervenció de la Diputació de Girona per al seu
coneixement i efectes.”

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres amb el següent resultat: 10 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts
per  Catalunya  i  Grup  d'Esquerra  Republicana  de  Catalunya.  No  s'han  produït
abstencions. No hi ha vots en contra. 
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36. Ratificació  de  la  resolució  de  Presidència  número  2020/3342.
2020/X020300/8835

Se sotmet a ratificació de la Junta de Govern la resolució de Presidència número
2020/3342, la qual es transcriu literalment a continuació:

“Vistes les peticions que es diran, de pròrroga del termini d’execució i justificació de les
subvencions a ajuntaments, entitats i  particulars per a la restauració d’immobles de
valor  patrimonial,  convocatòria  Pla de Monuments 2020;  que finalitza el  dia 30 de
novembre de 2020. 
Vist l’informe del cap de Monuments, d'acord amb els antecedents i les bases de la
convocatòria,  i  de conformitat amb les atribucions que la vigent legislació de règim
local atribueix a la Presidència (art. 34 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del
règim local)
RESOLC
PRIMER.  Concedir  als  ajuntaments  i  entitats  que  es  detallen  a  continuació  una
pròrroga d’execució i justificació de la subvenció atorgada fins al  15/02/2021 per a la
justificació de les subvencions que s’indiquen, convocatòria Pla de Monuments 2020.
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0

P
17

05
40

0H

Ajuntament 
de Celrà

Restauració
de la torre 
Desvern IV 
fase

Condició d'obtenir
l'autorització de
Patrimoni de la

Generalitat abans
del inici de les

obres i presentar la
justificació per ser

BCIN. 32.880,00  29,00% 113.379,31  

20
20

/3
46

1

P
17

05
50

0E

Ajuntament 
de Cervià de 
Ter

Intervenció 
al monestir 
de Cervià 
de Ter Fase
2020

Condició d'obtenir
l'autorització de
Patrimoni de la

Generalitat abans
del inici de les

obres i presentar la
justificació per ser

BCIN. 18.510,00  90,00% 20.566,67  
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20
20

/3
10

4

P
17

09
40

0D

Ajuntament 
de Juià

Restauració
castell de 
Juià 32.880,00  90,00% 36.533,33  

20
20

/3
41

3

P
17

00
30

0E

Ajuntament 
d'Albanyà

Consolidaci
ó castell del
Bertran o 
Serrat Fase 
2020 32.650,00  90,00% 36.277,78  

20
20

/3
04

6

P
17

01
20

0F Ajuntament 
d'Avinyonet 
de 
Puigventós

Projecte 
d'interpretac
ió i estudi al
castell de la
Comanda 30.050,00  80,00% 37.562,50  

20
20

/3
30

1

P
17

06
80

0H

Ajuntament 
de l'Escala

Rehabilitaci
ó del Museu
del Clos del 
Pastor 26.300,00  48,00% 54.791,67  

20
20

/3
59

3

P
17

07
90

0E

Ajuntament 
de Fortià

Rehabilitaci
ó façana 
nord casa 
Reina 
Sibil·la 10.000,00  90,00% 11.111,11  

20
20

/3
31

8

P
17

14
00

0E

Ajuntament 
de Peralada

Restauració
claustre de 
Sant 
Domènec

Condició d'obtenir
l'autorització de
Patrimoni de la

Generalitat abans
del inici de les

obres i presentar la
justificació per ser

BCIN. 23.010,00  61,00% 37.721,31  

20
20

/3
45

5

P
17

15
20

0J

Ajuntament 
de Rabós 
d'Empordà

Rehabilitaci
ó de 
paraments i 
pintures de 
l'absidiola 
sud

Condició d'obtenir
l'autorització de
Patrimoni de la

Generalitat abans
del inici de les

obres i presentar la
justificació per ser

BCIN. 29.590,00  90,00% 32.877,78  

20
20

/3
45

3

P
17

16
10

0A

Ajuntament 
de Roses

Restitució 
paraments 
muralla 
medieval 
est 22.400,00  50,00% 44.800,00  
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20
20

/3
56

8

p1
71

80
00

A

Ajuntament 
de Sant 
Llorenç de la 
Muga

Intervencion
s de 
mantenimen
t muralla 
medieval

Condició d'obtenir
l'autorització de
Patrimoni de la

Generalitat abans
del inici de les

obres i presentar la
justificació per ser

BCIN. 10.000,00  82,00% 12.195,12  

20
20

/3
33

1

P
17

18
40

0C Ajuntament 
de Sant 
Miquel de 
Fluvià

Restauració
de l'antiga 
abadia – 
fase 2020 32.880,00  90,00% 36.533,33  

20
20

/3
36

3

P
17

01
50

0I

Ajuntament 
de La Vajol

Restauració
edifici de la 
Mina Canta 
o d'en 
Negrin fase 
2020

Es recomana
utilitzar  morters

en les reparacions
com els que es

varen utilitzar en la
construcció (els de

calç o mixtures
segons sigui el

cas) 29.200,00  90,00% 32.444,44  

20
20

/3
11

2

P
17

25
00

0B

Ajuntament 
de Forallac

Restauració
Torre de les 
Hores 28.590,00  79,00% 36.189,87  

20
20

/3
46

2

P
17

00
70

0F

Ajuntament 
d'Amer

Restauració
de l'església
de Sant 
Climent

Es recomana
consolidar la

barana de l'escala
d'obra amb

materials mes
compatibles que el
ferro i fer cales a la

nau de l'església,
ja que segurament

hi han restes de
pintures com a la

resta. Caldria,
doncs, descobrir-

les i consolidar-les. 10.040,00  45,00% 22.311,11  

20
20

/3
46

5

P
17

00
70

0F

Ajuntament 
d'Amer

Actuacions 
a l'església 
de Sant 
Agustí de 
Lloret 
Salvatge 
Fase 2020 18.560,00  80,00% 23.200,00  

20
20

/3
49

5

P
17

00
70

0F

Ajuntament 
d'Amer

Restauració
de la 
capella de 
Nostra Sra. 
de la Pietat 10.000,00  45,00% 22.222,22  
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20
20

/3
33

9

P
17

03
70

0C

Ajuntament 
de Caldes de
Malavella

Restauració
castell de 
Malavella 18.020,00  69,00% 26.115,94  

20
20

/3
15

7

P
17

10
20

0E

Ajuntament 
de Lloret de 
Mar

Millora i 
conservació
edifici Can 
Garriga 14.160,00  50,00% 28.320,00  

20
20

/3
59

9

P
17

20
60

0D

Ajuntament 
de Susqueda

Restauració
castell de 
Fornils fase 
2020

Cal aportar nota
simple del registre

de la propietat
actualitzada o

document
equivalent 32.880,00  80,00% 41.100,00  

20
20

/3
52

9

P
17

21
50

0E

Ajuntament 
de Tossa de 
Mar

Restauració
vil·la 
romana dels
Ametllers  32.880,00  68,00% 48.352,94  

20
20

/3
11

4

P
17

11
60

0E

Ajuntament 
de Montagut-
Oix

Consolidaci
ó torre del 
Cós 24.580,00  90,00% 27.311,11  

20
20

/3
43

4

P
17

17
10

0J

Ajuntament 
de Sant Feliu
de Pallerols

Restauració
Castell 
d'Hostoles

Condició d'obtenir
l'autorització de
Patrimoni de la

Generalitat abans
del inici de les

obres i presentar la
justificació per ser

BCIN 30.420,00  80,00% 38.025,00  

20
20

/3
60

5

P
17

17
20

0H

Ajuntament 
de Sant 
Ferriol

Restauració
església de 
Sant 
Silvestre del
Mor 17.520,00  90,00% 19.466,67  

20
20

/3
40

1

P
17

04
00

0G Ajuntament 
de 
Campdevàno
l

Intervenció 
preventiva a
l'església de
Sant 
Cristòfol 
Fase 2

Es recomana de
posar un objectiu

inicial de poder
utilitzar l'espai
interior sense

coberta com a
ruïna consolidada i

visitable 18.450,00  45,00% 41.000,00  

20
20

/3
38

7

P
17

04
10

0F

Ajuntament 
de Campelles

Restauració
castell de 
Campelles

Condició d'obtenir
l'autorització de
Patrimoni de la

Generalitat abans
del inici de les

obres i presentar la
justificació per ser

BCIN. 28.790,00  71,00% 40.549,30  
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20
20

/3
37

5

P
17

04
30

0A

Ajuntament 
de 
Camprodon

Restauració
muralles del
castell de 
Sant 
Nicolau fase
2020

Cal aportar nota
simple del registre

de la propietat
actualitzada o

document
equivalent 32.880,00  80,00% 41.100,00  

20
20

/3
24

5

P
17

15
60

0A

Ajuntament 
de Ripoll

Recuperaci
ó refugi 
antiaeri

Condició d'obtenir
l'autorització de
Patrimoni de la

Generalitat abans
del inici de les

obres i presentar la
justificació per

estar al entorn d'un
BCIN. 18.890,00  60,00% 31.483,33  

20
20

/2
85

9

P
17

17
70

0G Ajuntament 
de Sant Joan
de les 
Abadesses

Restauració
de la font de
la plaça 17.370,00  80,00% 21.712,50  

20
20

/3
42

6

P
17

18
60

0H

Ajuntament 
de Sant Pau 
de Segúries

Restauració
Pont d'En 
Rovira Fase
2020

Recomanació:
Caldria simplificar i
homogeneïtzar les

proteccions de
baranes en la part

més alta, perquè
no reprodueixen

els volums
originals 32.880,00  90,00% 36.533,33  

20
20

/3
44

8

P
17

20
40

0I

Ajuntament 
de Setcases

Intervenció 
a l'església 
de Sant 
Miquel

Condició:
presentar un

projecte executiu
amb planimetria i

detalls dels
acabats, amb un

pressupost ajustat
a la subvenció

concedida abans
de l'inici de les

obres 10.000,00  50,00% 20.000,00  

20
20

/3
51

8

P
17

22
20

0A

Ajuntament 
de Vallfogona
de Ripollès

Restauració
església de 
Sant Julià 
fase 2 32.880,00  88,00% 37.363,64  

20
20

/4
31

1

P
17

23
80

0G

Ajuntament 
de Vilallonga 
de Ter

Restauració
arc romànic

Condició: d'obtenir
l'autorització de
Patrimoni de la

Generalitat abans
del inici de les

obres i presentar la
justificació per ser

BCIN. 14.290,00  90,00% 15.877,78  
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20
20

/3
47

9

P
17

23
80

0G

Ajuntament 
de Vilallonga 
de Ter

Restauració
túnel de la 
Roca

Condició d'obtenir
l'autorització de
Patrimoni de la

Generalitat abans
del inici de les

obres i presentar la
justificació per ser

BCIN. 10.000,00  90,00% 11.111,11  

20
20

/3
32

7

P
17

07
10

0B

Ajuntament 
d'Esponellà

Intervenció 
arqueològic
a i 
consolidació
restes 
castell 
d'Esponellà 
fase 2020 32.880,00  89,00% 36.943,82  

20
20

/3
06

0

R
17

00
00

2G Bisbat de 
Girona / 
Parròquia de 
Vilabertran

Restauració 
de la coberta 
de la capella 
dels Dolors

Condició d'obtenir
l'autorització de
Patrimoni de la

Generalitat abans del
inici de les obres i

presentar la justificació
per ser BCIN. 26 29.590,00  50,00% 59.180,00  

20
20

/3
46

9

R
08

00
04

3B

Bisbat de Vic

Restauració 
església de 
Sant  Hilari 
Sacalm

Es recomana no utilitzar  
biguetes autoresistents 
al teulat de la caldera  ja 
que no compleixen amb 
la normativa de 
resistència al foc. Amb la
fusta es pot fer i quedaria
uniforme amb tot el teulat 23 10.000,00  40,00% 25.000,00  

20
20

/3
48

8

R
08

00
04

3B Bisbat de 
Vic / 
Parròquia de 
Camprodon

Restauració 
teulada 
baptisteri

Condició: presentar un
projecte executiu amb

planimetria i detalls dels
acabats,  amb un

pressupost ajustat a la
subvenció concedida
abans de l'inici de les

obres 24 10.000,00  45,00% 22.222,22  

20
20

/3
48

9

R
25

00
00

8D Parròquia de 
Ribes – 
Bisbat 
d'Urgell

Reforma 
coberta 
església de 
Santa Maria

Condició: presentar un
projecte executiu  i

detalls dels acabats,
amb un pressupost

ajustat a la subvenció
concedida abans de

l'inici de les obres. 25 10.000,00  45,00% 22.222,22  
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20
20

/3
39

1

P
67

00
00

2F

Consell 
Comarcal de 
la Selva

Restauració 
Castell de 
Montsoriu

Condició d'obtenir
l'autorització de
Patrimoni de la

Generalitat abans del
inici de les obres i

presentar la
justificació per ser

BCIN. 29 32.880,00  60,00% 54.800,00  

SEGON.  La  concessió  d’aquests  canvis  no  modifica  cap  altra  condició  dels  ajuts
esmentats  i  en  cas  que  l’Ajuntament  o  entitat  no  la  justifiqui  dins  del  nou  termini
assenyalat, s’iniciarà l’expedient d’anul·lació de la subvenció no justificada.
TERCER. L'eficàcia d'aquest acord queda subjecte a l'existència de crèdit suficient i
adequat.
QUART. Sotmetre la present resolució a ratificació de la Junta de Govern.
CINQUÈ.  Notificar  el  present  acord  als  interessats  amb  indicació  dels  recursos
procedents.
SISÈ. Traslladar aquest decret a la Intervenció de la Diputació de Girona per al seu
coneixement i efectes”.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres amb el següent resultat: 10 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts
per  Catalunya  i  Grup  d'Esquerra  Republicana  de  Catalunya.  No  s'han  produït
abstencions. No hi ha vots en contra. 

Recursos Humans

37. Autoritzar  l'exercici  d'una  activitat  privada compatible  amb el  càrrec  a
Josep  Puig  Mir  (exp.  2020/9775).  2020/G030104/9775

Amb data 26 de novembre de 2020 (núm. Registre E-2020-33022) el Sr. Josep Puig
Mir, que ocupa interinament un lloc de treball de tècnic d’administració electrònica del
servei de Sistemes i Tecnologies de la Informació, ha sol·licitat la compatibilitat per
exercir una activitat privada per compte propi, com a autònom, pel manteniment d’una
web de comerç electrònic, d’acord amb el model de declaració responsable que ha
facilitat  la  Corporació  als  seus  empleats.  En  la  mateixa  sol·licitud,  comunica  que
renuncia a la seva compatibilitat per exercir tasques com a professor col·laborador a la
Universitat Oberta de Catalunya, activitat que li va ser compatibilitzada en l’expedient
núm. 2020/7633.

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

La normativa legal aplicable al règim de compatibilitats del personal de les entitats
locals és la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei
de les Administracions Públiques, la qual té caràcter bàsic per a tot el sector públic,
que està definit en el seu article segon. També és d’aplicació el capítol 2 del títol VI del
Reglament del personal al servei de les entitats locals, aprovat per Decret 214/1990,

69

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



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:

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

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

En segon lloc, la normativa estableix algunes prohibicions més específiques, que van
dirigides a garantir la neutralitat i objectivitat que inspira el codi ètic de l’empleat públic,
com és la prohibició de l’exercici d’una activitat privada que impliqui la intervenció en
assumptes en els quals hagi intervingut en els dos últims anys, estigui intervenint o
hagi d’intervenir en un futur per raó del càrrec ocupat a la Diputació de Girona. Això
implica  una  prohibició  expressa  de  prestar  una  activitat  professional  privada  als
ajuntaments de la demarcació de Girona als quals s’estigui obligat a atendre en el
desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball a la Diputació de Girona.
També  es  prohibeix  pertànyer  a  consells  d’administració  o  altres  òrgans  rectors
d’entitats  privades  que  tinguin  una  activitat  relacionada  directament  amb  les
gestionades des del càrrec públic que s’ostenta a la corporació. També es prohibeix
l’exercici de qualsevol càrrec o la participació superior al 10% del capital en empreses
privades  que  siguin  concessionàries,  contractistes  d’obres,  serveis  o
subministraments, o que siguin arrendatàries o administradores de monopolis o que
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
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el topall màxim de jornada entre l’activitat pública i privada és de 56 hores i 15 minuts
a la setmana).  També es prohibeix l’autorització de compatibilitat  amb una activitat
privada quan aquesta requereixi o pugui requerir la coincidència d’horari o la presència
física de l’empleat durant el seu horari a la Diputació de Girona. 

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

En el cas del Sr. Josep Puig Mir, tècnic d’administració electrònica interí, cal fer constar
que les seves tasques consisteixen en atendre les incidències dels empleats de la
pròpia  Diputació  de  Girona  en  l’ús  de  l’eina  Firmadoc de  gestió  d’expedients
electrònics.  Per  tant,  no  exerceix  en  l’entitat  pública  una  activitat  directament
relacionada amb la que vol realitzar per compte propi, en horari de tardes, i sempre
que es respectin les limitacions que s’indiquen més endavant. 

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. 

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, i amb el dictamen favorable
de  la  Comissió  Informativa  d’Hisenda,  Administració,  Promoció  Econòmica  i
Cooperació Local , es proposa a la Junta de Govern l’adopció de l’acord següent:

PRIMER. Autoritzar el Sr. Josep Puig Mir (codi empleat 7709), que ocupa interinament
el  lloc  de  treball  de  tècnic  d’administració  electrònica  del  servei  de  Sistemes  i
Tecnologies de la  Informació,  a exercir  una activitat  privada per compte propi com
autònom, en horari de tardes, durant 10 hores a la setmana, per fer el manteniment
d’un web de comerç electrònic de venda de calçat, amb les condicions que s’esmenten
a continuació.  
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SEGON. Es recorda a l’anterior empleat que, en compliment de l’article 15 de la llei
53/1984,  no podrà invocar o fer  ús de la  seva condició pública per  a l’exercici  de
qualsevol activitat mercantil, industrial o professional. 

TERCER. Es recorda així mateix la prohibició d’intervenir en assumptes en els quals
hagi intervingut en els dos últims anys, estigui intervenint o hagi d’intervenir en un futur
per  raó  del  càrrec  ocupat  a  la  Diputació  de  Girona.  Això  implica  una  prohibició
expressa de prestar una activitat professional privada als organismes dependents de la
Diputació de Girona o als ajuntaments de la demarcació de Girona als quals s’estigui
obligat a atendre en el desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball a la
Diputació de Girona. També implica la prohibició de prestar serveis a empreses que
participin en licitacions de la Diputació de Girona en matèries relacionades amb les
que gestiona el servei de Sistemes i Tecnologies de la Informació de la corporació.

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. 

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres amb el següent resultat: 10 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts
per  Catalunya  i  Grup  d'Esquerra  Republicana  de  Catalunya.  No  s'han  produït
abstencions. No hi ha vots en contra. 

38. Proposicions urgents

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

Cooperació Cultural

38.1. Aprovació subvenció nominativa a la Fundació Lluís Coromina- Espai EAT
ART de Banyoles (exp. 2020/5730)

La Fundació Privada Lluis Coromina Isern ha sol·licitat una subvenció nominativa per
al finançament de la programació estable de l’espai EAT ART de Banyoles, l’any 2020,
i s’ha instruït l'expedient corresponent (2020/5730). 

La Fundació Privada Lluis Coromina Isern  vol ser un centre de referència sobre el
concepte artístic d’Eat Art -art del menjar– i del qual l’artista banyolí en fou un dels
màxims exponents en l’àmbit  català. Una de les motivacions de la Fundació és fer
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arribar l’art contemporani al gran públic, integrant alhora dosis de valor social. Des de
l’art outsider, emmarcat en la discapacitació – altres capacitats, a la sensibilitat trobada
en l’individu amb ceguesa.

El  Ple  de la  Diputació  de Girona del  17 de desembre de 2019 va aprovar  el  Pla
Estratègic  de  subvencions,  dins  del  qual  es  preveu  que  el  servei  de  Cooperació
Cultural tindrà una línia de cooperació econòmica per activitats relacionades amb el
patrimoni artístic. Accions la motivació de les quals sigui augmentar la conscienciació
social i pública de la necessitat de protegir aquest tipus de patrimoni cultural.

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

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

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

PRIMER. Concedir la subvenció a la Fundació Privada Lluis Coromina Isern , per al
finançament de la programació estable de l’espai EAT ART de Banyoles, que tindrà
lloc a Banyoles, l’any 2020, que es detalla a continuació: 

Número
d'expedient
electrònic

Nom del beneficiari NIF  del
beneficiari

Objecte  de  la
subvenció

Període
d’execució  de
l’activitat

2020/5730 Fundació  Privada
Lluis Coromina Isern

G17985300 Programació

estable de
l’espai EAT ART
de Banyoles

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

Cost  total  de
l'objecte
subvencionat

Cost de les despeses
subvencionables

Import  de  la
subvenció

Percentatge  de
finançament

Import a justificar

35.000,00€ 35.000,00€ 35.000,00€ 100% 35.000,00€

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de  TRENTA-CINC MIL EUROS,
(35.000,00€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/48154 del pressupost
de la Diputació de Girona de 2020.

TERCER. Objecte.
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada
exclusivament  a  l’execució  de  les  despeses  que  consten  en  el  pressupost  de  la
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa. 
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El període d’execució de l’actuació subvencionada és des de l’1 de gener fins al 31 de
desembre de 2020.

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

CINQUÈ. Acceptació de la subvenció. 
D’acord a l’art. 21.4 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona,
es  requerirà  per  part  de  l’ens  beneficiari  l’acceptació expressa  de  la  subvenció
abans del 28 de desembre de 2020.

SISÈ. Quantia, finançament i pagament. 
De  conformitat  amb  allò  que  disposa  l’article  34.4  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de
novembre,  tan  bon  punt  s’hagi  produït  l’acceptació  expressa  d’aquest  acord,  de
conformitat  amb el  punt  cinquè,  es procedirà al  pagament  de  TRENTA-CINC MIL
EUROS (35.000,00€), en concepte de bestreta, que correspon al 100 % de l’import de
la  subvenció,  com a finançament  necessari  per  poder  dur  a  terme les  actuacions
inherents  a  la  subvenció.  El  pagament  es  farà  sense  necessitat  de  constitució  de
fiança o garantia.
El beneficiari resta obligat a presentar en el termini atorgat a l’efecte en el Registre
General de la Diputació la justificació econòmica, de conformitat amb el que s’estableix
en el punt setè d’aquest acord.

SETÈ. Règim de justificació. 
La Fundació Privada Lluis Coromina Isern ha de justificar la subvenció concedida, per
l’import de 35.000,00€ corresponents a l’import de les despeses que consten en el
pressupost  de  la  sol·licitud  de  subvenció,  mitjançant  la  presentació  telemàtica al
Registre General de la Diputació de la documentació següent:
a) El compte justificatiu normalitzat de la Diputació.
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat;
c)  Una  relació  classificada  de  les  despeses  de  l’activitat,  amb  identificació  del
proveïdor,  el  número de  document,  l’import,  el  concepte  i  la  data  d’emissió  de  la
factura; 
d)  Detall  d’altres  ingressos  o  subvencions  que  hagin  finançat  les  activitats  amb
identificació de l’import i la seva procedència;
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de
les activitats.
f)Declaració  responsable sobre  les  retribucions  dels  seus  òrgans  de  direcció  o
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en compliment
de les obligacions establertes  en la  legislació  sobre  transparència  (www.ddgi.cat a
l’apartat de documentació).
g) Un informe de revisió del compte justificatiu subscrit per un auditor de comptes
inscrit com exercent en el “Registre Oficial de Auditores de Cuentas” dependent del
“Instituto  de  Auditoria  de  Cuentas”,  que  ha  de  garantir,  mitjançant  un  examen
independent, que el beneficiari de l’ajut ha realitzat l’acció subvencionada i ha complert
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els requisits perquè se’n pugui fer el pagament. L’informe exposarà de forma clara,
objectiva i ponderada els fets comprovats i les conclusions obtingudes. 

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

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

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

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

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

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

És inadmissible cap canvi de destinació. 

La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el  31 de gener de 2021.
Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, encara
que  no  hagi  estat  efectivament  pagada  abans  de  l'acabament  del  període  de
justificació. 

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

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

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

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

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

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

DESÈ. Obligacions del beneficiari. 
La Fundació Privada Lluis Coromina Isern, té les obligacions següents:

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

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

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

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

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

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

drets estatutaris. 
3. 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.

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

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

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

7.  La bona fe.
8.  El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan

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

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

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

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

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

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

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

DISSETÈ. Notificar aquest acord a la Fundació Privada Lluis Coromina Isern.”

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres amb el següent resultat: 10 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts
per  Catalunya  i  Grup  d'Esquerra  Republicana  de  Catalunya.  No  s'han  produït
abstencions. No hi ha vots en contra. 
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Habitatge

38.2. Ratificació de la resolució de Presidència número 2020/3528 (exp. 
2020/8623)

Vist el decret de Presidència número 2020/3528 que s’ha de sotmetre a ratificació de
la Junta de Govern, el Diputat Delegat d’Habitatge, assistència als municipis i serveis
generals, proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent:

Primer. Sotmetre a ratificació de la Junta de Govern el decret de Presidència número
2020/3528, el qual es transcriu literalment a continuació:

“Vist  el conveni de col·laboració establert  l’any 2019 entre la Diputació de Girona i
l'Agència  de l'Habitatge de Catalunya,  es  proposa la  renovació  de la  col·laboració
econòmica de la Diputació de Girona a favor de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya,
per donar suport a les entitats del tercer sector social de la demarcació de Girona que
gestionen habitatges per a persones en situació d’exclusió social, les quals consten
enumerades a l’Annex I i formen part de la XHIS, en virtut de l’Acord amb l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya de 9 de juny de 2020.
El Servei d’Habitatge de la Diputació de Girona ha considerat oportú elaborar i aprovar
un conveni de col·laboració específic amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya amb
l'objectiu de donar suport a les entitats del tercer sector de la demarcació de Girona
que gestionen habitatges per a persones en situació d'exclusió social. 
La subvenció a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya es troba prevista nominativament
al Pressupost del servei d’Habitatge per l’any 2020.
Vist el que preveu l'article 22.2.a 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.
D'acord amb aquests antecedents i de conformitat amb les atribucions que la vigent
legislació de règim local atribueix  a la  Presidència (art.  34 de la Llei  7/1985,  de 2
d'abril, de bases del règim local), 
RESOLC:
PRIMER. Aprovar el text del conveni de col·laboració a subscriure amb l'Agència de
l'Habitatge de Catalunya, el qual es transcriu literalment tot seguit: 

“CONVENI  ENTRE  L’AGÈNCIA  DE  L’HABITATGE  DE  CATALUNYA  I  LA
DIPUTACIÓ  DE GIRONA,  PER DONAR SUPORT A LES  ENTITATS DE  LA
DEMARCACIÓ  DE  GIRONA  QUE  FORMEN  PART  DE  LA  XARXA
D’HABITATGES D’INSERCIÓ SOCIAL
REUNITS
D’una part,  l'Agència  de  l’Habitatge  de  Catalunya,  representada  pel  secretari
d’Hàbitat   Urbà  i  Territori  senyor  Agustí  Serra  i  Monté,  com a  President  de
l’Agència de l’Habitatge, nomenat Secretari d’Habitat Urbà i Territori, per Decret
97/2018, 12 juny.
I  el  senyor  Jaume  Fornt  i  Paradell,  director  de  l'Agència  de  l’Habitatge  de
Catalunya,  que actua en nom i  representació  d'aquest  entitat,  designada per
acord del govern de 14 de juliol GOV/93/2020 (DOGC núm. 8178, de 16 de juliol
de 2020) i en ús de les facultats atorgades per l'article 7.3.e) de la Llei 13/2009,
de 22 de juliol, de l'Agència de l’Habitatge de Catalunya.

79

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



De l’altra, la Diputació de Girona,  representada pel president, el senyor Miquel
Noguer i Planas, assistit per a aquest acte pel secretari general, el senyor Jordi
Batllori i Nouvilas, i en compliment de la resolució de Presidència del dia ----. 
EXPOSEN
I.- L’article 2 de la llei 13/2009, del 22 de juliol, de l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya  encomana  aquesta  Agència  l’execució  i  gestió  de  les  polítiques
d’habitatge que són competència de la Generalitat de Catalunya.
Igualment,  l’article 3.1 f)  de la llei esmentada atribueix a l’Agència la funció de
gestionar i executar els programes socials relacionats amb l’habitatge.  
II.- D’acord amb els articles 8 c) i 22 del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per
al  Dret a l’Habitatge, els programes socials d’habitatges inclouen, entre d’altres
actuacions, els habitatges d’inserció, els quals  es destinen a atendre persones
que  presenten  problemes  d’inserció  i  que  requereixen  una  atenció  especial,
seguiment i tutela especialitzats durant un període de temps, així com a atendre
persones llogateres d’infrahabitatges o d’habitatges sobreocupats.
III.-  L’article  23  del  Pla  per  al  Dret  a  l’Habitatge  estableix  que  la  gestió  dels
habitatges d’inserció s’articula mitjançant  la  Xarxa d’habitatges d’Inserció Social
(XHIS), integrada per les entitats sense ànim de lucre que gestionen els habitatges
d’inserció, que han de tenir com a finalitat social l’atenció a persones amb risc
d’exclusió.
IV.- En data 9 de juny del 2020, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha signat un
Acord amb les entitats integrants dels Programes d’habitatges d’inserció social per
tal de donar suport econòmic a les entitats que gestionen habitatges tutelats per a
col·lectius amb risc d'exclusió.
V.- La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials de Catalunya, estableix, al
seu article 27.1,  que l’Administració de la Generalitat,  els  municipis  i  la  resta
d’ens locals  de Catalunya són les administracions competents en matèria de
serveis socials. 
VI.-  L’article  41.1 de la  citada Llei  12/2007 disposa que l’Administració  de la
Generalitat i els ens locals col·laboren en l’aplicació de les polítiques de serveis
socials,  d’acord amb les competències respectives, mitjançant els instruments
establerts per la legislació general de règim jurídic i procediment administratiu i la
legislació de règim local.
VII.-  En  aquest  context,  la  Diputació  de  Girona  té  interès  a  col·laborar
econòmicament  amb l’Agència  de  l’Habitatge  de  Catalunya  per  tal  de  donar
suport  a les entitats del tercer sector  social  de la  demarcació de Girona que
gestionen pisos per a persones en situació d’exclusió social, en el marc de les
competències  d’assistència  i  cooperació  jurídica,  econòmica  i  tècnica  als
municipis, previstes a l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local. 
VIII.-  El  marc  legal  pel  qual  es  regeixen les  subvencions que  pot  atorgar  la
Diputació de Girona en aquesta matèria es concreta en la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament de
desenvolupament,  aprovat  pel  Reial  decret  887/2006,  de  21  de  juliol,  (en
endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats
i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de
juny (en endavant ROAS) i l'Ordenança general de subvencions de la Diputació
de Girona, aprovada pel Ple de la Corporació el 21 de febrer de 2012.
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IX.- L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona estableix en
el  seu  article  15.a  que  les  subvencions  es  poden  atorgar  directament  quan
estiguin consignades nominativament en el pressupost general de la Diputació.
Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per

a aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents: 

PACTES
Primer. Objecte
L’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració econòmica de la Diputació
de Girona a favor de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, per donar suport a
les entitats del tercer sector social de la demarcació de Girona que gestionen
habitatges  per  a  persones  en  situació  d’exclusió  social,  les  quals  consten
enumerades  a  l’Annex  I  i  formen part  de  la  XHIS,  en  virtut  de  l’Acord  amb
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya de data 09/06/20.
Amb aquest objecte, al present conveni s’estableixen les condicions que han de
fer  possible l’atorgament  per  part  de la  Diputació de Girona d’una subvenció
econòmica a favor de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per un import total
de 75.000,00 € per a l’exercici 2020.
Segon. Obligacions de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya es compromet a:
Gestionar  la  Xarxa  d’Habitatges  d’Inserció  social,  tal  i  com s’estableix  en  la
secció 4, articles 22 a 25 del Decret 75/2014, de 27 de maig del Pla per al Dret a
l’Habitatge. 
Tramitar l’aportació econòmica de la Diputació de Girona per les entitats de la
Xarxa d’Habitatges d’Inserció Social de la província de Girona.
Presentar  la  justificació  dels  ajuts  tal  com s’estableix  al  pacte  quart  d’aquest
conveni.
Traslladar  a la  Diputació de Girona els  indicadors agregats d’utilització de la
xarxa.
Fer  constar  expressament  el  suport  econòmic  de  la  Diputació  de  Girona  en
qualsevol acte, publicitat o difusió de les activitats objecte d’aquesta subvenció.
Aportar un import mínim per habitatge de 1.200 €, en base a allò que disposa
l’esmentat article 25 del Decret 75/2014 i en base a allò que determina l’acord
entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i les entitats socials o ajuntaments
integrants de la XHIS de data 09/06/20.
Tercer. Aportació de la Diputació de Girona 
La  Diputació  de  Girona,  com  a  contribució  al  funcionament  de  la  Xarxa
d’Habitatges  d’Inserció  Social,  farà  una  aportació  econòmica,  mitjançant
transferència  a l’Agència  de l’Habitatge de Catalunya,  per  un import  total  de
75.000,00 euros, per tal de col·laborar en la realització de les activitats descrites
als punts anteriors.
La relació d’entitats beneficiàries i habitatges per entitat es detallen a l’Annex I
del present conveni. La distribució dels ajuts es durà a terme en els termes que
estableix  l’acord  de  l’Agència  de  l’Habitatge  de  Catalunya  amb  les  entitats
gestores adherides, tal com s’estableix en l’article 25 de del Decret 75/2014, de
27 de maig, del Pla per al Dret a l’Habitatge. 
La Diputació de Girona aportarà 401,07 € per habitatge i any. 
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S’entendrà acceptada la subvenció amb la signatura d’aquest conveni per part
de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 
Quart.- Termini d’execució
L’aportació  econòmica de la  Diputació  de Girona es  destinarà  a  finançar  les
despeses que es produeixin com a conseqüència del manteniment en actiu dels
habitatges per part de les entitats de la demarcació de Girona que formen part de
la Xarxa d’Habitatges d’Inserció Social,  entre els  dies  1 de gener  i  el  31 de
desembre de 2020.
Cinquè.- Justificació de les despeses
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya haurà de justificar una despesa de com a
mínim  1.200,00€ per habitatge/any, com s’ha pressupostat des del primer Decret
del  Pla pel  Dret  a  l’Habitatge,  que va iniciar  la  Xarxa d’Habitatges d’Inserció
Social, i aportarà la documentació següent:
a) Compte justificatiu de la Diputació de Girona.
b) Memòria  de  l’actuació  justificativa  de  les  activitats  realitzades  i  els
resultats obtinguts.
c) Relació dels imports satisfets per part de l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya a cadascuna de les entitats gestores d’habitatge en aplicació d’aquest
conveni.
La data límit per a la justificació és el 31 de març de 2021.
El pagament de l’aportació de la Diputació de Girona a l’Agència de l’Habitatge
de  Catalunya  es  realitzarà  mitjançant  una  transferència  corrent  amb  un
pagament de l’import total mitjançant una bestreta, un cop signat el conveni.
Setè.- Compatibilitat amb d’altres subvencions
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions  o  ens  públics  o  privats.  Tanmateix,  l’import  total  de  les
subvencions rebudes per a la mateixa finalitat no podrà superar el cost total del
projecte/activitat a desenvolupar.
Vuitè.- Comissió de seguiment
Es crea una Comissió de seguiment d’aquest conveni, que es constitueix com a
òrgan col·legiat per exercir les funcions de coordinació, execució i avaluació del
seu funcionament. 
Aquest òrgan es composa de 4 persones, 2 en representació de cadascuna de
les parts signatàries del conveni.
La Comissió de seguiment es reuneix un mínim d’una vegada l’any, a proposta
de qualsevol de les parts signatàries. 
La comissió ha d’establir els mecanismes i els instruments tècnics necessaris per
disposar de les dades que permetin analitzar adequadament el funcionament de
present conveni.
Novè.- Difusió
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya i la Diputació de Girona podran difondre el
contingut d’aquests conveni amb la finalitat que sigui coneguda la col·laboració
que  s’hi  estableix  entre  les  parts  i  concretament,  en  relació  amb  la  Xarxa
d’Habitatges d’Inserció Social.
Desè. Vigència del Conveni
La vigència del conveni s’estableix des de la data en què es signa fins al 31 de
març de 2021. 
Onzè. Causes de resolució
Aquest conveni es podrà extingir per alguna de les causes següents:
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- Expiració del termini de vigència acordat en la clàusula precedent.
- Denúncia  anticipada  per  qualsevol  de  les  parts,  que  haurà  de  ser
comunicada  a  l’altra  part  amb  una  antelació  mínima  de  tres  mesos  a  la
finalització del termini de vigència pactat o de qualsevol de les seves pròrrogues.
- Mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
- Incompliment  de  les  obligacions  assumides  per  les  parts  en  aquest
conveni  i/o  les  disposicions  legalment  aplicables.  En  aquest  cas,  la  part
interessada pot exigir-ne el compliment efectiu i, en el cas que no es produeixi,
haurà de comunicar a l’altra part la seva intenció de resoldre anticipadament el
conveni, amb una antelació mínima de 15 dies.
- La impossibilitat legal o material de continuar amb l’objecte del conveni.
- Les generals establertes per la legislació vigent.
En el supòsit d’extinció anticipada del conveni, s’haurà de documentar per escrit
el motiu de l’extinció i  es liquidarà la part  proporcional al  temps en relació al
termini  de  vigència  previst  al  conveni,  d’acord  amb  les  regles  que  estableix
l’article 52.2 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Dotzè. Resolució de conflictes
En cas de dubte o controvèrsia sobre la interpretació, execució o resolució del
Conveni,  les  parts  es  comprometen  a  arribar  a  un  acord  en  el  marc  de  la
Comissió de Seguiment prevista al pacte setè d’aquest conveni. Si això no fos
possible, les qüestions litigioses que es plantegin se sotmetran al coneixement
de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Tretzè. Verificació i control
El   compte justificatiu  s’entendrà com a documents suficients per acreditar  el
destí de la subvenció concedida. No obstant això, els beneficiaris estan obligats
a sotmetre’s a les actuacions de comprovació que pugui efectuar la Diputació, i a
qualsevol altra actuació de comprovació i control financer que puguin dur a terme
els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota
la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.
Catorzè. Règim jurídic
El marc normatiu pel qual es regeix aquesta subvenció és:
L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
Les Bases d’execució del pressupost 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.
La  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  Procediment  administratiu  comú  de  les
administracions públiques.
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim jurídic del sector públic.
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
El  Reglament  d’obres,  activitats  i  serveis  dels  ens locals,  aprovat  per  Decret
179/1995, de 13 de juny.
Qualsevol  altra  disposició  normativa  aplicable  per  raó  de  la  matèria  o  del
subjecte.
I  en  prova de la  conformitat  i  perquè així  consti,  les parts  signen el  present
conveni per duplicat i un sol efecte, en el lloc i la data que s’assenyalen.
Girona, Barcelona,
El president El president 
de la Diputació de Girona, de l'Agència de l'Habitatge 
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de Catalunya
Il·lm. Sr. Miquel Noguer i Planas Agustí  Serra  i
Monté
El secretari El director
de la Diputació de Girona de l'Agència de l'Habitatge

de Catalunya 
Sr. Jordi Batllori i Nouvilas Jaume Fornt i Para
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ANNEX I 
Entitats que formen part de la Xarxa d’Habitatges d’Inserció de la demarcació de
Girona 2020
NIF ENTITATS HAB

G17795121 ASSOCIACIÓ DE SUPORT I ACOLLIDA A L’IMMIGRANT ÀKAN 2

G17740812 ASSOCIACIÓ TALLERS 4

G17101924 ATART 1

R1700016G CÀRITAS DIOCESANA DE GIRONA 11

P1700061C CONSORCI CENTRE D´ACOLLIMENT I SERVEIS SOCIALS LA SOPA 5

G17695768 FUNDACIÓ ASTRES 5

G55175624 FUNDACIÓ ELNA 1

G17143108 FUNDACIÓ OBRA SOCIAL COMUNITÀRIA BELLVITGE 4

G17703794 FUNDACIÓ PRIVADA ADIS 2

G17338492 FUNDACIÓ PRIVADA ASPRONIS 4

G17535055
FUNDACIÓ  PRIVADA  DE  SERVEIS  ASSISTENCIALS  DE  LA
GARROTXA - FAGEDA 5

17588047G FUNDACIÓ PRIVADA DRISSA 4

G17925215 FUNDACIÓ PRIVADA RESILIS 13

G17752288 FUNDACIÓ TUTELAR COMARQUES GIRONINES 10

G17148693 FUNDACIÓ SER GI 98

G17397969 FUNDACIÓ TRESC 3

F17444225 SUARA S.C.C.L. 15

  187

SEGON. Concedir la subvenció següent:

Expedient: 2020/8623 Beneficiari: Agència de l'Habitatge de Catalunya 

NIF: Q0801820B Anualitat 2020: 75.000,00€

Projecte: Suport a les entitats de la Xarxa d'Habitatges d'Inserció social de la
demarcació de Girona

TERCER.- Autoritzar i  disposar la despesa amb càrrec a l'aplicació pressupostària
210/1521/45100 del pressupost ordinari d’enguany de la Diputació de Girona.
QUART.  Notificar  que  els  beneficiaris  han  d’acceptar  de  manera  expressa  la
subvenció  en  el  termini  d’un  mes  des  de  la  recepció  de  la  notificació.  (model
www.ddgi.cat).
CINQUÈ. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres
ajudes, al compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació
de Girona i a les previsions contingudes al conveni.
SISÈ. Facultar el Sr. President de la Diputació per a la signatura del conveni proposat
i de qualsevol altre document que sigui necessari per a l’efectivitat d’aquest acord.
SETÈ.  En  tot  acte  de  publicitat  relatiu  a  l'objecte  d'aquesta  subvenció,  s'haurà
d'esmentar la col·laboració econòmica de la Diputació.
VUITÈ. Sotmetre la present resolució a ratificació de la Junta de Govern.
NOVÈ. Notificar aquesta resolució a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya”.

Segon. Aclarir els punts següents:
En relació amb el punt segon del decret 2020/3528, el pagament de la bestreta del 100
% serà dins de l’exercici pressupostari de l’any 2020.
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En relació amb el punt quart  del decret  2020/3528, la notificació es realitzarà en el
termini de 5 dies.

Tercer. Notificar el present acord a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres amb el següent resultat: 10 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts
per  Catalunya  i  Grup  d'Esquerra  Republicana  de  Catalunya.  No  s'han  produït
abstencions. No hi ha vots en contra. 

Participació Ciutadana, Bon Govern i Transparència

38.3. Modificació  de  l'acord  d'ampliació  i  concessió  de  subvencions  per  a
polítiques de foment de la participació ciutadana per error aritmètic (exp.
2020/397)

Vist l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona de 8 de setembre de 2020
que aprova l’ampliació i resolució de la Convocatòria de subvencions per a polítiques
de foment de la participació ciutadana 2020.

Vist que s’ha produït un error aritmètic en el càlcul dels imports de les subvencions per
als Ajuntaments de Castell-Platja d’Aro i Lloret de Mar, respectivament, que figuren en
el punt Quart de l’acord de concessió.

Atesa la documentació de l’expedient de referència i d’acord amb l’article 109.2 de la
llei 39/2015, per el qual les administracions públiques poden rectificar, així mateix, en
qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o
aritmètics existents en els seus actes. 

D’acord amb aquests antecedents, el President de la Comissió Informativa d’Hisenda,
Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local, proposa a la Junta de Govern
que adopti l’acord següent:

PRIMER. Modificar el punt Quart de l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de
Girona de 8 de setembre de 2020 que aprova l’ampliació i concessió de subvencions
per a polítiques de foment de la participació ciutadana, de manera que: 
On diu:

Ajuntament Exp. NIF
Concepte
subvenció

Despesa
a
justificar

Import
Total
subvenció

Anualitat
2020

Anualitat
2021

Castell-Platja
d’Aro

6290/2020 P1705300J

Creació  de  la
taula d’entitats
del  municipi
de  Castell
Platja  d’Aro  i
possible
creació  de  la
coordinadora
d’entitats

9.593.73 4.102,00 3.077,00 1.025,00
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Ha de dir:

Ajuntament Exp. NIF
Concepte
subvenció

Despesa
a
justificar

Import
Total
subvenció

Anualitat
2020

Anualitat
2021

Castell-Platja
d’Aro

6290/2020 P1705300J

Creació  de  la
taula d’entitats
del  municipi
de  Castell
Platja  d’Aro  i
possible
creació  de  la
coordinadora
d’entitats

9.593.73 4.101,00 3.077,00 1.024,00

On diu:

Ajuntament Exp. NIF
Concepte
subvenció

Despesa
a
justificar

Import
Total
subvenció

Anualitat
2020

Anualitat
2021

Lloret de Mar 3936/2020 P1710200E

Pressupostos
participats
2020

17.973,95 4.102,00 3.077,00 1.025,00

Ha de dir:

Ajuntament Exp. NIF
Concepte
subvenció

Despesa
a
justificar

Import
Total
subvenció

Anualitat
2020

Anualitat
2021

Lloret de Mar 3936/2020 P1710200E

Pressupostos
participats
2020

17.973,95 4.101,00 3.077,00 1.024,00

SEGON. Anul·lar les disposicions de despesa per import de 1.025€ de l’ajuntament de
Castell Platja d’Aro i per import de 1.025€ de l’ajuntament de Lloret de Mar.

TERCER. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 223
9240 46200 Ajuts a ajuntaments Part.Ciut.Bon Govern i Transparència per a l’any 2021
per un import de 1.024€ per a l’ajuntament de Castell Platja d’Aro i per un import de
1.024€ per a l’ajuntament de Lloret de Mar, condicionat a l’existència de crèdit adequat
i suficient per a l’exercici 2021.

QUART. Traslladar aquest acord a l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro i a l’Ajuntament
de Lloret de Mar.
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres amb el següent resultat: 10 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts
per  Catalunya  i  Grup  d'Esquerra  Republicana  de  Catalunya.  No  s'han  produït
abstencions. No hi ha vots en contra. 

Presidència

38.4. Aprovació conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i SUMAR
per  a  la  gestió  del  Servei  d'acolliment  i  recuperació  per  a  dones  que
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pateixen violència masclista i  per  al  seus fills  i  filles  Gironès CN/4078
(exp. 2020/9428) 

En data 30 de desembre de 2019 es va signar l’addenda de pròrroga del  conveni
d’encàrrec a mitjà propi de la Diputació de Girona a SUMAR, Serveis Públics d’Acció
Social de Catalunya, SL, per a la gestió del Servei d’acolliment i  recuperació per a
dones que pateixen violència masclista i  per als seus fills  i  filles a la  comarca del
Gironès (CN/3898, exp. 2019/7103). La vigència de l’addenda es va iniciar l’1 de gener
de 2020 i finalitza el 31 de desembre de 2020.

Vist que el Ple de la Diputació de Girona, en sessió de 24 de novembre de 2020, ha
aprovat un nou conveni d’encàrrec de gestió entre el Departament de Treball,  Afers
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona del Servei
d’acolliment i recuperació per a dones que pateixen violència masclista i per als seus
fills i filles a la comarca del Gironès, CN/4059 (exp. 2020/6994).

Atès  que  la  Diputació  de  Girona  s’encarregaria  de  la  gestió  del  servei  referit
anteriorment  a  través  del  seu  mitjà  instrumental,  SUMAR,  Serveis  Públics  d’Acció
Social de Catalunya, SL (en endavant SUMAR), del qual ostenta la majoria del capital
social, 100% públic local. En concret ostenta el 79,18% i té dos representants en el
Consell d’Administració, el qual fixa les decisions estratègiques i els objectius troncals
de la mercantil.

Vist que d’acord amb la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials,  el sistema
públic de serveis socials està integrat pel conjunt de recursos, prestacions, activitats,
programes,  projectes  i  equipaments  destinats  a  l’atenció  social  de  la  població,  de
titularitat  de  l’Administració  de  la  Generalitat,  de  les  entitats  locals  i  d’altres
administracions, i també els que l’Administració concerti amb les entitats d’iniciativa
social  o privada.  L’article 31 de la Llei  12/2007,  d’11 d’octubre, de serveis socials,
estableix que és competència dels municipis, la creació i gestió dels serveis socials
necessaris, tant propis com delegats per altres administracions.  

Vist que la Diputació de Girona té, entre les seves funcions, donar suport als municipis
de  les  comarques  de  Girona  amb l’objectiu  que  tots  els  ciutadans  disposin  d’uns
serveis  públics  de qualitat.  Així  doncs,  la  Diputació  és  una eina  que mitjançant  el
suport  als  ajuntaments  pretén  millorar  la  vida  dels  ciutadans  de  la  demarcació,
especialment la d’aquells més desafavorits. 

Vist que aquest conveni, resta exclòs de l’àmbit de la contractació del sector públic
d’acord amb l’article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic.

Vist que SUMAR és una societat mercantil de responsabilitat limitada, constituïda el 9
de desembre de 2008 per a la prestació de serveis i l’exercici d’activitats econòmiques
d’interès  públic  en  l’àmbit  territorial  de  Catalunya.  Té  per  objecte,  entre  d’altres,
l’execució i la gestió de serveis i activitats socials, assistencials, preventives, docents,
d’investigació i de coordinació en l’àmbit dels serveis socials. Opera sense ànim de
lucre, reinvertint els excedents que genera en més i/o millors serveis socials per assolir
una major eficàcia i eficiència en la gestió dels serveis socials. 
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Vist que SUMAR, és un instrument del món local que dona resposta a les necessitats
socials,  buscant  l’equilibri  entre la rendibilitat  social  i  econòmica.  En base als seus
valors  corporatius,  innovació  social,  rendibilitat  social  i  cultura  del  detall,  aprofita
sinèrgies  i  mancomuna  serveis  entre  les  diferents  administracions.  Desenvolupa
serveis socials de qualitat i proximitat en el món local i ofereix solucions d’innovació,
planificació i gestió als governs locals, establint marcs de cooperació amb les entitats
del tercer sector social i les pròpies administracions locals. 

Vist que SUMAR té la condició de mitjà propi (M.P.) i servei tècnic dels ens públics que
en  són  socis  d’acord  amb  el  que  disposa  l’article  32  de  la  Llei  9/2017,  de  8  de
novembre, de contractes del sector públic, per la que es transposen a l’ordenament
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26
de febrer de 2014 i d’acord amb el que disposa l’article 3 dels seus estatuts socials. De
la condició de mitjà propi i servei tècnic de les Administracions Públiques se’n deriva,
entre d’altres, la prestació i/o gestió de serveis o infraestructures socials, de manera
directa o indirecta. Els ens públics que en són socis tenen un control anàleg sobre
SUMAR,  a  l’igual  que  sobre  els  seus  propis  serveis  a  través  de  la  titularitat  de
participacions socials  de la societat.  Aquest  control  anàleg s’articula a través de la
Junta General de socis, o bé, dels seus representants al Consell d’Administració de la
societat. 

Cal dir que la Diputació de Girona, tot i tenir poc més del 79% de les participacions de
Sumar S.L, aquesta societat limitada no és mitjà propi de la Diputació, ja que aquesta
última no gestiona competències en matèria de serveis socials i, per tant, no les pot
encomanar d’acord amb el que disposa la llei 9/2017 de contractes del sector públic. 

La Diputació és un soci patrimonial, i Sumar S.L està adscrita pressupostàriament a
aquesta. 

Vist  que la  societat  es regeix  pels  seus estatuts,  i  en allò  que no regulin,  per les
disposicions del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel que s’aprova el Text
Refós de la Llei de Societats de Capital i per l’altra normativa que li resulti d’aplicació
atès el seu caràcter mercantil, així com els preceptes de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local;  pel 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, així com
la resta de la normativa de règim local que resulti aplicable a les societats mercantils
de capital íntegrament públic. 

Vist que d’acord amb l’article 85 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local, les entitats locals poden utilitzar qualsevol de les formes de gestió de
serveis que preveu la llei.

Atès  que  aquest  conveni  s’ajusta  amb  el  que  preveu  l’article  307.2  del  Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals, que disposa que en virtut del conveni, una administració pot gestionar
un  servei  de  competència  d’una  altra,  sense  que  aquesta  perdi  la  titularitat,  amb
relació a allò previst a l’article 34 del Decret 284/1996, de 23 de juliol, és voluntat de la
Diputació de Girona, delegar la gestió del Servei d’acolliment i recuperació per a dones
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que pateixen violència masclista i per als seus fills i filles a la comarca del Gironès a la
societat mercantil SUMAR.    

Per tot  l’exposat, vist  l’informe del centre gestor,  es proposa a la Junta de Govern
l’adopció de l’acord següent:

PRIMER.  APROVAR  el  conveni  de  col·laboració  entre  la  Diputació  de  Girona  i
SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, SL, per a la gestió del  Servei
d’acolliment i recuperació per a dones que pateixen violència masclista i per als seus
fills i filles a la comarca del Gironès (CN/4078) (exp. 2020/9428), el contingut del qual
es reprodueix de forma íntegra a continuació:

“CONVENI  DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I  SUMAR,
SERVEIS PÚBLICS D’ACCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, SL PER LA GESTIÓ DEL
SERVEI  D’ACOLLIMENT  I  RECUPERACIÓ  PER  A  DONES  QUE  PATEIXEN
VIOLÈNCIA MASCLISTA I PER ALS SEUS FILLS I FILLES A LA COMARCA DEL
GIRONÈS.
Per la Diputació de Girona,
L’Il·lm. Sr. Miquel Noguer Planas, que intervé en qualitat de president de la Diputació
de Girona, elegit en sessió extraordinària del Ple de 4 de juliol de 2019, en virtut de les
facultats conferides per acord de la Junta de Govern del dia...............,  i  assistit  pel
secretari general, senyor Jordi Batllori i Nouvilas. 
Per SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, SL, 
El Sr. Josep Maria Vidal Vidal, president, que actua en nom i representació de l’entitat,
amb CIF B55023832 i domicili al Parc Científic i Tecnològic de la UdG, Edifici Narcís
Monturiol, BLOC B -tercera planta, Carrer Emili Grahït, núm. 91, 17003-GIRONA, que
actua en nom i representació d’aquesta entitat, en virtut de les facultats que li  són
atribuïdes que li atorga l’article 21 dels Estatuts Socials de SUMAR, SL, modificats i
degudament aprovats per acord de la Junta General en la sessió del 13 de setembre
de 2017.
Les parts es reconeixen mútuament, en la qualitat que intervenen, la capacitat legal
necessària per atorgar aquest conveni i a aquest efecte,
EXPOSEN
I. D’acord amb la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, el sistema públic de
serveis socials està integrat pel conjunt de recursos, prestacions, activitats, programes,
projectes i  equipaments  destinats  a l’atenció  social  de la  població,  de titularitat  de
l’Administració  de  la  Generalitat,  de  les  entitats  locals  i  d’altres  administracions,  i
també els que l’Administració concerti amb les entitats d’iniciativa social o privada. 
Dins aquest conjunt de recursos, cal distingir els que són serveis socials bàsics, - que
inclouen els equips bàsics,  els serveis  d’ajuda a domicili  o de teleassistència  i  els
serveis d’intervenció socioeducativa no residencials per a infants i adolescents, del que
són  serveis  socials  especialitzats,  que  es  presten  per  mitjà  de  centres,  serveis,
programes i recursos dirigits a persones i col·lectius que, en funció de llurs necessitats,
requereixen una atenció específica. 
II. L’article 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, estableix que és
competència dels municipis,  la creació i  gestió dels serveis socials necessaris,  tant
propis com delegats per altres administracions.  
III. Que la Diputació de Girona té, entre les seves funcions, donar suport als municipis
de  les  comarques  de  Girona  amb l’objectiu  que  tots  els  ciutadans  disposin  d’uns
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serveis  públics  de qualitat.  Així  doncs,  la  Diputació  és  una eina  que mitjançant  el
suport  als  ajuntaments  pretén  millorar  la  vida  dels  ciutadans  de  la  demarcació,
especialment la d’aquells més desafavorits.
IV. Que l’article 64 de Llei 5/2008, de 24 d’abril del dret de les dones a eradicar la
violència  masclista  estableix  que  correspon  a  l’Administració  de  la  Generalitat  la
creació, la titularitat, la competència, la programació, la prestació i la gestió de tots els
serveis  detallats  per  l’article  54.2  (Xarxa  d’Atenció  i  recuperació  integral)  en
col·laboració amb els ens locals.
V. Que aquest conveni,  resta exclòs de l’àmbit  de la contractació del sector públic
d’acord amb l’article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.
VI. Que l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic,
estableix que la realització d’activitats de caràcter material o tècnic de la competència
dels òrgans administratius o de les Entitats de Dret Públic es podrà encarregar a altres
òrgans o Entitats de Dret Públic de la mateixa o de diferent administració, sempre que
entre les seves competències hi estiguin aquelles activitats, per raons d’eficàcia o no
disposin  de  mitjans  tècnics  idonis  per  al  seu  desenvolupament.  Tanmateix  les
encomanes de gestió no podran tenir per objecte prestacions pròpies dels contractes
regulats a la legislació de contractes del sector públic. Aquesta encomana no suposa
una cessió de la  titularitat  de la competència ni  dels  elements substantius del  seu
exercici, essent responsabilitat de l’òrgan o entitat encomanant dictar totes els actes o
resolucions de caràcter  jurídic  que donen suport  o en els que s’integri  la  concreta
activitat material objecte de l’encomana. 
VII.SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, SL, en endavant, SUMAR,
és una societat mercantil de responsabilitat limitada, constituïda el 9 de desembre de
2008 per a la prestació de serveis i l’exercici d’activitats econòmiques d’interès públic
en l’àmbit territorial de Catalunya.  
El  seu capital  és  íntegrament  públic.  El  79,18% està  subscrit  per  la  Diputació  de
Girona i la resta, per administracions locals i comarcals de Catalunya.
VIII. SUMAR té la condició de mitjà propi (M.P.) i servei tècnic dels ens públics que en
són socis d’acord amb el que disposa l’article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de  Contractes  del  Sector  Públic,  per  la  que  es  transposen  a  l’ordenament  jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell  2014/23/UE, de 26 de
febrer de 2014. 
Els ens públics que en són socis tenen un control anàleg sobre SUMAR, al igual que
sobre els seus propis serveis a través de la titularitat de participacions socials de la
societat. Aquest control anàleg s’articula a través de la Junta General de socis, o bé,
dels seus representants al Consell d’Administració de la societat. 
La societat es regeix pels seus estatuts, i en allò que no regulin, per les disposicions
del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel que s’aprova el Text Refós de la
Llei de Societats de Capital i per l’altra normativa que li resulti d’aplicació atès el seu
caràcter mercantil, així com els preceptes de la Llei 7/1985, de 3 d’abril, reguladora de
les bases del règim local;  pel 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, així com la resta de la
normativa  de règim local  que resulti  aplicable  a  les  societats  mercantils  de capital
íntegrament públic. 
SUMAR,  té  per  objecte,  entre  d’altres,  l’execució  i  la  gestió  de serveis  i  activitats
socials, assistencials, preventives, docents, d’investigació i de coordinació en l’àmbit
dels serveis socials. Opera sense ànim de lucre, reinvertint els excedents que genera
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en més i/o millors serveis socials per assolir una major eficàcia i eficiència en la gestió
dels serveis socials. 
SUMAR és un instrument del món local que dona resposta a les necessitats socials,
buscant  l’equilibri  entre  la  rendibilitat  social  i  econòmica.  En  base  als  seus valors
corporatius, innovació social, rendibilitat social i cultura del detall, aprofita sinèrgies i
mancomuna serveis entre les diferents administracions. Desenvolupa serveis socials
de qualitat  i  proximitat en el  món local i  ofereix solucions d’innovació,  planificació i
gestió als governs locals,  establint  marcs de cooperació amb les entitats del tercer
sector social i les pròpies administracions locals. 
IX. D’acord amb els articles 85 i 87 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local,  les entitats locals  poden utilitzar  qualsevol  de les formes de
gestió de serveis que preveu la llei.
X.  La Diputació  de Girona és  soci  de  la  societat  mercantil  de  capital  íntegrament
públic, SUMAR que, d’acord amb el que disposa l’article 3 dels seus estatuts socials,
té la condició de mitjà propi i servei tècnic de les Administracions públiques que en són
sòcies. 
XI. De la condició de mitjà propi i servei tècnic de les Administracions Públiques se’n
deriva, entre d’altres, la prestació i/o gestió de serveis o infraestructures socials, de
manera directa o indirecta. 
Atesa la finalitat  social  de SUMAR, que busca l’equilibri  entre la rendibilitat  social  i
econòmica, i opera sense ànim de lucre, reinvertint els excedents que es generen en
més i/o millors serveis socials.
Atès que SUMAR representa i defensa el concepte d’eficiència social que supera la
visió economista sobre l’exclusiu criteri del preu (eficiència econòmica), apostant per la
idea  de  relació  qualitat-preu,  evitant  així  la  mercantilització  dels  serveis  socials  i
atenció a la persona (principi de solidaritat).
Atès  que  aquest  encàrrec  s’ajusta  amb  el  que  preveu  l’article  307.2  del  Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals, que disposa que en virtut del conveni, una administració pot gestionar
un servei de competència d’una altra, sense que aquesta perdi la titularitat, en relació
a allò  previst  a  l’article  34 del  Decret  284/1996,  de 23 de juliol,  és voluntat  de la
Diputació  de Girona,  delegar  la  gestió  del  Servei  d’Acolliment  i  Recuperació  per a
dones que pateixen violència masclista i  per als seus fills  i  filles a la  comarca del
Gironès a la societat mercantil SUMAR.  
XII.  Que en data 30 de novembre de 2018 es va signar un conveni  que estableix
l’encàrrec a mitjà propi de la Diputació de Girona a SUMAR per a la gestió del Servei
d’acolliment  i  recuperació per a dones que pateixen violència masclista i  per a les
seves filles i fills a la comarca del Gironès.
XIII. Que en data 25 d’abril de 2019 es va signar un conveni que estableix l’encàrrec
de  gestió  entre  la  Diputació  de  Girona  i  SUMAR,  SERVEIS  PÚBLICS  D’ACCIÓ
SOCIAL DE CATALUNYA, SL,  per a la gestió del Servei d’acolliment i recuperació per
a dones que pateixen violència masclista i per a les seves filles i fills a la comarca del
Gironès. Posteriorment en data 30 de desembre de 2019 ambdues parts varen acordar
prorrogar la vigència d’aquest conveni fins el dia 31 de desembre de 2020.  
XIV. Que ambdues parts consideren satisfactòria la col·laboració mantinguda i acorden
mantenir-la  i  signar  un  nou  conveni  de  col·laboració  pel  funcionament  del  servei
d’acolliment i recuperació per a dones que pateixen violència masclista i per als seus
fills i filles a la comarca del Gironès, i a tal efecte formalitzar el present conveni de
col·laboració d’acord amb els següents:
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PACTES
Primer. Objecte del conveni
L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de l’encàrrec per part de la Diputació de
Girona i  SUMAR, de la gestió integral del Servei d’Acolliment  i  Recuperació per a
dones que pateixen violència masclista i per als seus fills i filles (en endavant SAR) a
la comarca del Gironès, d’acord amb les condicions tècniques del servei que consten a
l’Annex I d’aquest conveni. 
Aquest  conveni  de  col·laboració  determinarà  la  concreta  activitat  a  prestar  i  els
recursos que s’hi apliquen, d’acord a les característiques del servei que es detallen en
aquest document. 
Segon. Obligacions i drets de la Diputació de Girona 
2.1. La Diputació de Girona es compromet a coordinar amb SUMAR la gestió integral
del SAR, com a servei social especialitzat del que te la competència.
2.2.  La  Diputació  de  Girona  es  compromet  a  coordinar  i  donar  les  directrius  de
prestació  del  servei  que  siguin  necessàries  per  a  la  gestió  del  servei.  També  a
impulsar i aprovar els procediments administratius i a dictar quants actes i resolucions
de caràcter jurídic donin suport a l’activitat material de prestació del servei per part de
SUMAR. 
2.3. Modificar per raons d’interès públic i instat per la Diputació de Girona, titular del
servei  (per  delegació),  les  característiques  del  servei  contractat,  com  també
suspendre’n  l’execució,  indemnitzant,  si  és el  cas,  pels  danys i  perjudicis  causats,
d’acord amb els termes establerts per la legislació vigent. 
2.4. Resoldre, per raons d’interès públic,  i a instància de la Diputació de Girona, el
servei objecte del conveni dins els límits de la legislació de contractes del sector públic
tenint-se a la legislació aplicable. 
2.5.  Exigir  l’adopció  de mesures concretes i  eficaces per  restablir  el  bon ordre  en
l’execució d’allò pactat,  en el  supòsit  que SUMAR incorri  en actes i omissions que
puguin interrompre el normal funcionament del servei o el compliment dels programes
de treball, sens perjudici d’allò establert per la legislació vigent. 
2.6. Exercir la inspecció del servei: controlar i avaluar de forma permanent la gestió del
servei, la qualitat assistencial i els resultats. Avaluar les dades relatives a l’autonomia
dels usuaris/àries.
2.7. Dictar les ordres i les instruccions necessàries per al compliment del conveni.
2.8. Comunicar a SUMAR qualsevol deficiència que observi perquè sigui reparada. 
2.9.  Supervisar  periòdicament  el  compliment  de les obligacions  derivades d’aquest
conveni, mitjançant reunions i altres instruments tècnics de suport.
2.10. Exercir, també, el control sobre les dades relacionades amb la gestió del servei,
en especial, quan aquestes siguin objecte de protecció.
2.11. La Diputació de Girona també pot :
- Interpretar el conveni i resoldre els dubtes que puguin sorgir pel que fa al
seu compliment.
Tercer. Obligacions i drets de SUMAR
3.1. SUMAR gestionarà el servei seguint els criteris tècnics, de qualitat i d’ocupació
d’acord  a  la  normativa  vigent  fixada  pel  Departament  de  Treball,  Afers  Socials  i
Famílies de la Generalitat de Catalunya.
3.2. Gestió del servei. SUMAR es compromet a realitzar i controlar totes les parts que
engloben la gestió integral del servei, segons detall:
a) Gestió econòmica
- Comptabilitat financera
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- Comptabilitat analítica
- Comptabilitat pressupostària 
- Gestió de tresoreria
- Confecció/preparació de cobrament de quotes
- Pla d’inversions
b) Gestió administrativa
- Relacions amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
- Compres i serveis
c) Gestió jurídica
- Suport jurídic integral a la Residència.
- Gestió de totes les contractacions de serveis i proveïdors seguint la LCSP. 
- Implantació dels procediments Compliance a la Residència, com a la resta de serveis
gestionats per SUMAR. 
- Suport i assessorament en matèria de protecció de dades. 
d) Recursos humans
- Gestió Laboral : Nòmina, contractes i seguretat Social
- Selecció i Incorporació
- Plans de formació
- Calendaris laborals i Gestió del Temps de Treball
- Plans de desenvolupament i millora
- Relacions Laborals
- Prevenció de Riscos Laborals i Vigilància de la Salut
e) Coordinació tècnica
- Pla de qualitat.  Compliment de la normativa sectorial  per garantir  uns estàndards
mínims de qualitat: inspeccions, registres, indicadors i enquestes de satisfacció.
- Implementació del programa “Tu decideixes com vols envellir”.
- Revisió de l’oferta de serveis i valorar la possible ampliació dels serveis.
f) Manteniment 
- Gestió de manteniment correctiu i normatiu.
- Disseny de projectes tècnics.
- Suport a tècnics municipals
3.3. SUMAR es compromet a traslladar a la Diputació de Girona, en tot moment, la
informació tècnica i econòmica del servei, que es requereixi. 
3.4. Prevenció de riscos laborals. SUMAR ha de complir amb la Llei 31/1995, de 8 de
novembre, de Prevenció de riscos laborals. Ha de facilitar a tots els treballadors del
servei una avaluació del seu lloc de treball, proporcionar les mesures necessàries per
minimitzar els riscos del lloc de treball i oferir vigilància de salut adequada al lloc de
treball. 
3.5. Despeses del centre. SUMAR es farà càrrec de totes les despeses necessàries
pel  correcte  funcionament  del  servei  que  d’entre  altres  s’inclouen  (subministres
d’aigua,  electricitat,  telèfon,  gas,  servei  de  calefacció,  manteniment  preventiu  i
correctiu ordinari de l’immobilitzat material del local, servei de neteja del local...), així
com de les despeses de telefonia mòbil que puguin necessitar el personal del centre. 
3.5.1. Professionals del centre. Els professionals del servei, a càrrec de SUMAR es
regiran pel conveni col·lectiu del sector que aplica SUMAR i pel que fa al compliment
de ratis i figures professionals, es realitzaran d’acord amb la normativa vigent fixada
pel Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya.
SUMAR  també  vetllarà  i  promocionarà  la  formació  continuada  i  el  reciclatge
professional de tot el personal del servei. 
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3.6. SUMAR es farà càrrec de difondre, gestionar i impartir els  serveis que s’ofereixin
al centre.
Quart. Tractament de dades 
4.1. El tractament de dades de caràcter personal en la prestació de serveis s’haurà de
regir  d’acord  amb l’article  12 de la  Llei  orgànica 15/1999,  de 13 de desembre,  de
protecció de dades de caràcter personal (en endavant LOPD), dels articles 20-22 del
Reglament  de  desplegament  d’aquesta  norma (Reial  Decret  1720/2007,  de  21  de
desembre,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  de  desplegament  de  la  Llei  orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal) i de l’article
28 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD).
S’adjunta com a Annex II les condicions del tractament de dades de caràcter personal
que regiran aquest conveni i les addendes posteriors. 
Cinquè. Gestió administrativa i econòmica del servei
5.1. Gestió administrativa
La Diputació de Girona, abonarà la quantitat màxima de 509.296,55.-€ (IVA exempt)
per la prestació d’aquest servei. 
El càlcul de l’import del servei inclou una part fixa i una part variable.
Finançament fix per activitat. 
La  retribució  per  activitat  fixa  s’abona  a  l’entitat  per  abonar  les  despeses  fixes
mensuals.
S’abonarà  a  SUMAR,  amb  independència  dels  acolliments  de  dones  i  filles  i  fills
efectivament prestats. 
Aquesta  retribució  es  calcula  tenint  en compte un màxim de 3.285 acolliments  de
dones, i un màxim de 4.763 acolliments de fills i filles, a raó de 9 places de dones i
d’1’45 fills/filles per dona, durant els 365 dies de durada màxima anual.
Tarifa per acolliment diari per a dona: 102,38 € (IVA exempt).
Tarifa  per  acolliment  diari  per  a  fill  o  filla:  11,78  €  (iva  exempt)  sobre  la  qual  és
d’aplicació l’IVA que la normativa vigent determini.
Acolliment reservat i no prestat: Es considera acolliment reservat, aquell on la dona es
troba absent per sortides temporals o per ingrés en centres sanitaris, amb una durada
superior  a tres dies i  un màxim de 15 dies.  La tarifa  per  acolliment  reservat,  i  no
ocupat, és la corresponent al concepte de finançament fix, no inclou el variable. 
Finançament variable per activitat.
La retribució variable té per objectiu el pagament de les despeses consumibles.
Aquest import retribueix només els acolliments reals de dones i infants, i es pagarà a
raó de 20,67€ (iva exempt) i 10,28 € (iva exempt) respectivament”.
L’import cert a abonar a SUMAR serà el corresponent al servei efectivament prestat
des de l’1 de gener de 2021, o des de la data de signatura del conveni d’encàrrec de
gestió amb el Departament de Treball,  Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya si fos posterior, i fins al 31 de desembre de 2021.
L’abonament de l’import corresponent es tramitarà a partir de la seva sol·licitud per
part de SUMAR, mitjançant la presentació de les factures corresponents en funció del
servei prestat.
Sisè. Comissió de seguiment
Es crea una comissió de seguiment formada per una persona en representació de
cada part, que es reunirà, com a mínim, un cop al semestre.
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-  El  titular  de la  Subdirecció  General  de Lluita  contra la  Violència  masclista,  de la
Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania o persona en qui delegui
- La Directora Tècnica de SUMAR, la senyora Mariona Rustullet Tallada o persona en
qui delegui. 
Setè. Vigència
La vigència d’ aquest conveni s’iniciarà l’1 de gener de 2021, on el data de signatura
del  conveni  d’encàrrec  de  gestió  amb  el  Departament  de  Treball,  Afers  Socials  i
Famílies de la Generalitat de Catalunya si fos posterior, fins al 31 de desembre de
2021, amb possibilitat de pròrroga de 3 anys més.
Tanmateix en qualsevol moment abans de la finalització del termini, els signants del
conveni podran acordar unànimement la pròrroga anual
Vuitè. Causes de resolució 
Són causes de resolució d’aquest conveni:
- El mutu acord entre les parts.
- L’incompliment dels seus pactes, amb denúncia prèvia amb antelació de tres mesos.
-  L’obstaculització  per  a  la  comprovació  o  inspecció  dels  serveis  per  part  del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
- L’incompliment de qualsevol altra obligació establerta en la legislació vigent.
Novè. Modificacions
Qualsevol modificació que alteri de forma important les estipulacions d’aquest Conveni
haurà  de  formalitzar-se  per  a  la  seva  validesa,  per  mutu  acord  d’ambdues  parts,
mitjançant la corresponent clàusula addicional.
Desè. Normativa aplicable
En tot allò no previst  en aquest Conveni,  i  sense perjudici  de la resolució de mutu
acord entre ambdues parts, s’establirà en allò previst en la normativa aplicable i, en
concret,  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú de  les
administracions públiques, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic,  la  Llei  26/2010,  de  3  d’agost,  de  règim  jurídic  i  de  procediment  de  les
administracions  públiques  de  Catalunya,  el  Reial  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, i la resta d’ordenament administratiu aplicable.
Onzè. Interpretació
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la  interpretació i  compliment d’aquest
conveni  seran resoltes entre les  parts  i,  si  això  no fos possible,  de coneixement  i
competència de l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu.
I en prova de conformitat, signen aquest conveni, 
Sr. Josep Maria Vidal Vidal
President de SUMAR, Serveis Públics d’Acció Socia
Sr. Miquel Noguer i Planas  
President 
Diputació de Girona 
Sr. Jordi Batllori i Nouvilas
Secretari general 

ANNEX 1 - Plec de condicions tècniques Servei d’acolliment i recuperació per a dones
que pateixen violència masclista i per als seus fills i filles a la comarca del Gironès.
I.  OBJECTE  DEL  CONVENI,  DEFINICIÓ  DE  LA  PRESTACIÓ  DEL  SERVEI  I
FONAMENTACIÓ
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L’objecte del conveni és la gestió del Servei d’acolliment i recuperació per a dones en
situació de violència masclista en l’àmbit de la parella, a desenvolupar en la comarca
del Gironès.
Aquest servei s’entén com  un servei especialitzat, residencial i temporal, que ofereix
acolliment i atenció integral per possibilitar el procés de recuperació i reparació, a les
dones i a les seves filles i fills dependents, que requereixen un espai de protecció a
causa de la situació de risc motivada per la violència masclista, tot vetllant per la seva
autonomia.
La prestació  que es  vol  desenvolupar  mitjançant  aquest  conveni  s’emmarca en la
Xarxa d’Atenció  i  Recuperació  Integral  per  a  les  dones en situacions  de violència
masclista, regulada a la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la
violència masclista.
II. OBJECTIU
L’objectiu és l’acolliment de les dones que han estat o estan en situació de violència
masclista en l’àmbit de la parella, així com dels seus fills i filles a càrrec i potenciar els
programes específics i integrals de recuperació. 
III. CONCRECCIÓ D’ACTUACIONS QUE INCLOUEN EL SERVEI
Les actuacions que s’inclouen en la prestació del servei d’acolliment són les següents:
1. Substituir  la llar,  és a dir,  totes aquelles actuacions que fan referència a la vida
quotidiana durant l’estada al SAR
2. Dissenyar, juntament amb la dona, d’un itinerari de recuperació psico-social per a
ella i els seus fills i filles 
3. Oferir una atenció individualitzada i específica que faciliti el treballar amb les dones i
els  seus fills  i  filles  aquells  aspectes vinculats  als  processos de recuperació  de la
situació de maltractament viscuda
4.  Coordinar  les  actuacions  amb  els  diferents  recursos  de  la  xarxa  d’atenció  i
recuperació  integral  i  la  xarxa  de  recursos  comunitària  per  tal  de  garantir
l’acompanyament de la dona en el seu procés cap a l’autonomia personal 
IV. PERSONES DESTINATÀRIES DEL SERVEI D’ ATENCIÓ I ACOLLIMENT
1. Dones que estan o han estat en situació de violència masclista en l’àmbit  de la
parella  i  que  han  abandonat  el  domicili  i  no  disposen  de  recursos  personals  i/o
econòmics per fer front a aquesta situació.
2. Les filles i fills a càrrec d’aquestes dones.
V. UBICACIÓ GEOGRÀFICA I DESCRIPCIÓ DEL SERVEI D’ACOLLIMENT
El servei d’acolliment s’ha de prestar a la comarca del Gironès a l’equipament que, a
aquest efecte es posarà a disposició de la Diputació de Girona.
La casa té capacitat per acollir 9 dones, amb els seus respectius fills i filles, si és el
cas.
VI. CALENDARI I PERIODICITAT DE L’EXECUCIÓ DEL CONVENI
El servei s’ha de prestar el SAR durant tot el termini de durada del conveni les 24
hores del dia, tots els dies de l’any. 
VII. FONTS DE DERIVACIÓ
L’accés de les dones al servei d’atenció i acolliment es produeix exclusivament per
indicació de la Direcció General de Famílies, que emetrà la resolució corresponent.
VIII. RECURSOS HUMANS PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA PRESTACIÓ
Per al funcionament correcte del Servei d’acolliment, l’entitat adjudicatària, en la zona
especificada, ha de comptar, com a mínim, amb el personal següent:
a) Director/a: 
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Nivell  d’estudis:  Llicenciat/da  o  diplomat/da  en  matèria  de  ciències  socials,
preferentment psicologia, pedagogia, treball social o educació social
Anys mínims d’experiència en aquest àmbit i en gestió de centres: 4
Nombre de directors/es: 1 
Funcions:
- Encarregar-se de la gestió i organització del SAR  i del seu equip professional.
- Planificar i supervisar tots els serveis i activitats que es desenvolupen dins el Servei
d’Acolliment.
- Representar el Servei d’Acolliment en les relacions amb els serveis i recursos de la
xarxa integral.
- Garantir unes bones pràctiques professionals en tot el procés d’acompanyament a
les dones i els seus fills i filles.
-  Afavorir  un clima de convivència  i  unes pràctiques de bon tracte tot  garantint  el
compliment de la normativa del Servei d’Acolliment.
-  Planificar,  supervisar  i  avaluar,  d’acord  amb la  resta  de l’equip,  el  pla  de treball
individual de cada dona i els seus fills.
- Realitzar l’avaluació del grau d’assoliment dels objectius inicials i de la programació
anual del Pla Funcional del Servei d’Acolliment.
- Garantir espais de formació interna i externa per a tots els professionals del Servei.
- Representar el SAR davant l’entitat gestora així com davant la DGF.
Modalitat  contractual:  contractació segons les condicions recollides en els convenis
laborals aplicables al sector. Jornada completa.
La seva absència  física ha d’estar  coberta,  en tot  moment,  per  la  persona en qui
delegui.
b) Treballador/a social:
Nivell d’estudis:  diplomat/da en treball social o en assistència social
Anys mínims d’experiència en aquest àmbit: 2 
Funcions:
-  Avaluar  l’impacte  de  la  violència  en  els  diferents  aspectes  socials  de  la  dona  i
acompanyar-la en la presa de decisions i en el procés de resolució dels aspectes que
s’hagin acordat.
- Elaborar, d’acord amb la dona, l’àmbit social del pla de treball individual i fer-ne el
seguiment.
- Facilitar la informació i acompanyar, si s’escau, als recursos de la xarxa integral.
-  Establir  els  contactes  i  les  coordinacions  necessàries  amb  la  xarxa  integral  del
territori.
Nombre de professionals: 1
Modalitat  contractual:  contractació segons les condicions recollides en els convenis
laborals aplicables al sector. Jornada completa.
c) Educador/a social:
Nivell  d’estudis:  diplomatura  en  educació  social,  o  habilitació  en  educació  social;
llicenciatura en psicologia, diplomatura en treball social
Anys mínims d’experiència en aquest àmbit: 2 , o bé disposar de Formació específica
en aquest àmbit equivalent als anys mínims d’experiència exigida. 
Funcions:
- Acompanyar la dona en els seus processos de recuperació per la violència viscuda.
- Abordar les conseqüències de la violència masclista en la relació mare-filla/fill.
- Elaborar, d’acord amb la dona, l’àmbit educatiu del pla de treball individual i fer-ne el
seguiment.
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- Fer-se càrrec de l’atenció als fills i filles en aquells moments en  que la mare no ho
pot fer per motius de formació, treball o gestions.
- Acompanyar la dona i els seus fills, si s’escau, als recursos de la xarxa integral.
- Organitzar les activitats lúdiques del SAR.
Nombre mínim de professionals:
Un mínim de 6 educadors/es, a jornada completa, per cobrir tots els torns: matí, tarda,
nit, caps de setmana i festius. 
Modalitat  contractual:  contractació segons les condicions recollides en els convenis
laborals aplicables al sector.
Horari : el personal educatiu ha de donar cobertura al servei les 24 hores del dia, tots
els dies de l’any.
d) Treballador/a familiars/Tècnic/a Integració social/monitor/a de lleure:
Nivell d’estudis: la corresponent per aquest àmbit. 
Anys mínims d’experiència: 2 
Funcions:
- Col·laborar en les tasques complementaries del Servei d’Acolliment d’acord amb els
plans de treball establerts.
- Funció de recolzament a la realització d’aquelles tasques més immediates d’atenció
personal i masclista necessàries per al desenvolupament de la vida quotidiana.
Nombre mínim de professionals:  un mínim de 2, 1 a jornada completa i 1 amb una
jornada de 25 hores. 
Modalitat  contractual:  contractació segons les condicions recollides en els convenis
laborals aplicables al sector.
e) Psicòleg/a
Nivell d’estudis: llicenciat/da en psicologia, amb formació clínica, i amb experiència en
el camp dels maltractaments i la violència masclista. 
Nivell  d’estudis:  Llicenciatura  en Psicologia,  amb formació  clínica  i  amb formació  i
experiència en l’àmbit de la violència masclista i dels maltractaments. 
Anys mínims d’experiència: 3 
Funcions:
- Oferir un espai de suport psicològic per a les dones que ho sol·licitin.
- Suport psicològic als nens i nenes en el context del Servei d’Acolliment.
- Oferir un espai de suport psicològic per abordar les conseqüències de la violència en
la relació mare-filla/fill.
- Suport a l’equip del Servei d’Acolliment.
- Derivació al Centre d’Intervenció Especialitzada, en aquells casos en què es valori la
necessitat d’una atenció terapèutica per la situació de violència viscuda.
-  Establir  els  contactes  i  les  coordinacions  necessàries  amb  la  xarxa  integral
especialitzada.
Nombre mínim professionals: 1
Modalitat  contractual:  contractació segons les condicions recollides en els convenis
laborals aplicables al sector.
Horari laboral: 20 hores setmanals
ANNEX II-  PROTECCIÓ DE DADES 
Primer.- Obligacions de SUMAR:
SUMAR s’obliga a: 
Utilitzar les dades personals objecte de tractament només per a la finalitat descrites en
el Conveni i posteriors addendes. En cap cas podrà utilitzar les dades per a finalitats
diferents. 
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Tractar les dades d’acord amb les instruccions complementàries de les que figuren en
aquest document que li  pugui donar la Diputació de Girona, en endavant DDGi. Si
SUMAR considera que alguna de les instruccions rebudes és contrària a una norma
legal, n’informarà immediatament a la DDGi. 
Registrar documental els tractaments de dades que porta a terme, amb els continguts
exigits per l’article 30 del RGPD. 
Disposar  d’una  descripció  general  de  les  mesures  tècniques  i  organitzatives  de
seguretat que ha adoptat i aplicarà a les dades.
No comunicar les dades a terceres persones, excepte amb l’autorització expressa de
la DDGi o en els supòsits legalment admissibles i en consonància amb les finalitats
pròpies del desenvolupament del Conveni.
Comunicar les dades a altres encarregats del tractament d’acord amb les instruccions
que li pugui donar la DDGi. En aquest cas, la DDGi haurà d’identificar, prèviament i per
escrit,  a  qui  s’han de comunicar  les  dades,  així  com les  dades a  comunicar  i  les
mesures de seguretat que cal aplicar per procedir a la comunicació.
Quan per complir  l’encàrrec rebut,  hagués de transferir  dades a un país tercer (no
membre de la Unió Europea), informar-ne a la DDGi de manera prèvia.
Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a les quals
hagi tingut accés en virtut d’aquest encàrrec, sense límit temporal i fins i tot després
que finalitzi la vigència del Conveni.
Garantir que les persones autoritzades a tractar dades personals es comprometen, de
forma expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat i a complir les mesures de
seguretat  corresponents,  obligacions  de  les  quals  cal  informar  convenientment.
Garantir la formació d’aquestes persones en matèria de protecció de dades. Mantenir
a disposició de la DDGi la documentació que acredita que es compleixen aquestes
obligacions.
Col·laborar amb la DDGi si ha d’efectuar avaluacions d’impacte relatives a la protecció
de dades i en les consultes prèvies a l’autoritat de control si escau realitzar-les.
Posar a disposició de la DDGi la informació necessària per demostrar que compleix les
seves obligacions, així com per realitzar les auditories o les inspeccions que efectuïn el
responsable o un altre auditor autoritzat pel responsable.
Implantar les mesures de seguretat suficients per garantir la seguretat, disponibilitat i
confidencialitat de les dades.  En tot cas implantarà mecanismes per: 
•  Garantir  la  confidencialitat,  integritat,  disponibilitat  i  resiliència  permanents  dels
sistemes i serveis de tractament.
• Garantir la restauració de la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma
ràpida, en cas d’incident. 
• Operar, quan sigui possible i necessari, amb les dades xifrades o seudonimitzades.
•  Efectuar la  verificació,  avaluació  i  valoració regulars de l’eficàcia  de les mesures
tècniques i organitzatives que garanteixen l’eficàcia del tractament. 
• Disposar d’un document de seguretat amb indicació de les mesures de seguretat de
nivell alt, en el qual hi constaran les mesures de seguretat i els procediments tècnic-
administratius  que  s'implementaran  per  garantir  la  seguretat  de  les  dades  i  els
sistemes en què es continguin.
•  Disposar  d'una  relació  de  persones  autoritzades  a  accedir  a  la  informació  amb
indicació  del  nivell  d'accés  autoritzat  i  d'un  procediment  que  permeti  registrar  els
accessos a la informació, amb indicació de l'usuari,  la data i hora d'accés, el tipus
d'accés i els registres als quals s'ha accedit.
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• Habilitar els mecanismes de seguretat necessaris en les comunicacions en allò que
es refereix a l'intercanvi de dades a través de xarxes públiques (Internet) de tal manera
que es garanteixi la privacitat i la integritat de les dades transmeses.
La  DDGi  vetllarà  perquè  SUMAR,  compleixi  les  seves  obligacions.  Per  tal  de
supervisar  el  tractament,  podrà  demanarà  a  SUMAR  la  informació  que  consideri
necessària.
En el grau i mesura que el servei encarregat a SUMAR s’externalitzi, d’acord amb el
pacte cinquè,  les  mesures  descrites  en aquest  pacte  hauran de ser  aplicades  pel
tercer adjudicatari de l’encàrrec.
Segon.- Interlocutors
Als efectes del bon compliment de les relacions contractuals entre les parts en relació
al tractament de les dades personals, la persona que per part de SUMAR actuarà com
a interlocutora amb el Consell serà la senyora Helena Hugas i Garriga, Responsable
de l’Àrea Jurídica de SUMAR. Així mateix l’interlocutor per part de la DDGi serà la
persona designada a tal efecte.
Tercer.- Violacions de seguretat
SUMAR ha d’informar  a la DDGi,  sense dilació indeguda i  en qualsevol  cas en el
termini màxim de 24 hores d’ençà que en tingui coneixement, de les violacions de la
seguretat que afectin les dades personals objecte del tractament, juntament amb la
informació  rellevant  per  documentar  i  comunicar  la  incidència.  Si  no  és  possible
facilitar tota la informació de manera immediata, la informació s’haurà de facilitar de
manera gradual però sense dilació. La informació es proporcionarà per mitjà de correu
electrònic i haurà d’incloure almenys la informació següent: 
1.  Descripció  de  la  naturalesa  de  la  violació  de  la  seguretat  incloses,  quan  sigui
possible, les categories i el nombre aproximat d'interessats afectats, i les categories i
el nombre aproximat de registres de dades personals afectats.
2. Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat.
3.  Descripció  de  les  mesures  adoptades  o  proposades  incloses,  si  escau,  les
adoptades per limitar els possibles efectes negatius.
Quart.- Subcontractació.
1. La DDGi autoritza a SUMAR a contractar amb tercers la utilització de plataformes
informàtiques,  serveis  d’allotjament  de  dades  i  altres  serveis  o  recursos
complementaris a fi i efecte d’aconseguir un òptim desenvolupament del Conveni i la
millor consecució de les seves finalitats. Atès que es tracta de serveis d’alt valor afegit
i molt especialitzats, SUMAR queda autoritzat a optar pels proveïdors que ofereixin
millors  garanties  i  prestacions.  La  contractació  d’aquests  serveis  s’efectuarà  per
compte i sota la responsabilitat de SUMAR. 
2.  La contractació per part  de SUMAR dels serveis  indicats  en el  punt  anterior  es
comunicarà al Consell per escrit i amb una antelació mínima de quinze dies naturals
abans  de  l’inici  dels  treballs  per  part  del  tercer  que  prestarà  el  servei.  SUMAR
informarà de les dades de l’empresa subcontractista i de l’abast precís dels serveis
encarregats. 
3. El subcontractista assumirà la condició d’encarregat del tractament per compte de
SUMAR.  Estarà  obligat  a  complir  almenys  les  obligacions  que  aquest  document
estableix  per  a SUMAR en matèria de confidencialitat,  seguretat  i  aplicació  de les
dades exclusivament al compliment de les finalitats de l’encomana. Correspondrà a
SUMAR formalitzar la nova relació amb el tercer, de manera que quedi subjecte a les
mateixes condicions (instruccions, obligacions, mesures de seguretat), en els mateixos
termes i garanties per als drets de les persones afectades. A aquest efecte signarà
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amb el tercer un document on figuraran les seves obligacions i responsabilitats, així
com  els  procediments  i  protocols  per  a  verificar-ne  el  compliment.  Si  l’empresa
contractada per SUMAR incomplís les seves obligacions SUMAR continuarà essent
plenament responsable davant la DDGi pel que fa als perjudicis que es puguin causar.
Cinquè.- Exercici dels drets per part dels interessats
1.  L’atenció  a  l’exercici  dels  seus  drets  per  part  de  les  persones  afectades
correspondrà exclusivament a la DDGi.
2.  Si  les  persones afectades s’adrecessin  a la  DDGi  per  a exercir  els  seus drets,
SUMAR  ho  comunicarà  a  la  DDGi  per  escrit  en  el  termini  màxim  d’un  dia  (dies
laborables) a partir del moment en el que s’hagi rebut la sol·licitud. Li lliurarà també
tota la informació que pugui ser rellevant per resoldre la sol·licitud.
Sisè.- Resolució de l’encàrrec i destí de les dades
1.  Amb  la  resolució  de  la  relació  contractual  SUMAR  lliurarà  al  responsable  del
tractament  les  dades  de caràcter  personal  i,  si  escau,  els  suports  on  constin.  No
obstant, si la DDGi ho determinés, SUMAR lliurarà les dades a un nou encarregat que
la DDGi designi per escrit.
2.  En qualsevol  cas, amb la resolució de la relació contractual SUMAR deixarà de
tractar  les  dades.  No  obstant  això,  podrà  conservar-ne  una  còpia,  amb les  dades
degudament bloquejades i  sense que puguin ser objecte de tractament,  mentre es
puguin derivar responsabilitats de l’execució de la prestació.
3. SUMAR podrà conservar un subconjunt de dades dissociades per a la realització
d'estudis o estadístiques. En qualsevol cas les dades objecte de tractament estaran
despersonalitzades i es garantirà la seva total confidencialitat”

SEGON.  Autoritzar  i  disposar  la  despesa  per  un  import  de  509.296,55  euros,  a
SUMAR,  Serveis  Públics  d’Acció  Social  de  Catalunya,  SL,  (NIF  B55023832),  amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 100/2311/22706 (Servei acolliment i recup. dones
violència  masclista  Gironès)  del  pressupost  de  l’exercici  2021,  condicionada  a
l’existència de crèdit adequat i suficient.

TERCER.  Condicionar  suspensivament  l’acord  anterior  a  la  formalització  de  la
delegació mitjançant la signatura del conveni amb el Departament de Treball,  Afers
Socials i  Famílies de la Generalitat  de Catalunya,  relatiu a l’encàrrec de gestió del
Servei d’acolliment i recuperació per a dones que pateixen violència masclista i per als
seus fills i filles a la comarca del Gironès (exp. 2020/6994, CN/4059).

QUART.  Sol·licitar  la  creació  del  projecte  de  despesa  amb  finançament  afectat
condicionat a la signatura del conveni amb el Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  relatiu  a  l’encàrrec  de  gestió  del  Servei
d’acolliment i recuperació per a dones que pateixen violència masclista i per als seus
fills i filles a la comarca del Gironès (exp. 2020/6994, CN/4059)

CINQUÈ. Facultar àmpliament el president de la Diputació per a la signatura d’aquest
conveni,  dels  documents  necessaris  per  a  la  seva  execució  i  per  a  l’adopció  de
qualsevol resolució respecte a l’encàrrec esmentat (entre d’altres la correcció puntual a
l’alça o a la baixa del preu en funció dels dies de còmput anual), amb excepció de
qüestions que per Llei siguin indelegables, a l’empara de la funció representativa que li
atribueix l’article 34.1.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,  de les bases de règim local i
normativa concordant.
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SISÈ.  Publicar  el  present  conveni  al  Diari  Oficial  de  la  Generalitat  de  Catalunya  i
incloure’l al Registre de Convenis de col·laboració de la Generalitat, als efectes de fer-
lo accessible al portal de transparència, de conformitat amb l’article 110.3 de la Llei
26/2010,  del  3  d’agost,  de  règim  jurídic  i  de  procediment  de  les  administracions
públiques de Catalunya, en la seva versió donada segons la Llei 16/2015, del 21 de
juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i
dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.

SETÈ. Publicar el present acord al portal de transparència de la Diputació de Girona.

VUITÈ. Notificar el present acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
(DTSF)  de la Generalitat de Catalunya i a SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de
Catalunya, SL.” 

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres amb el següent resultat: 10 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts
per  Catalunya  i  Grup  d'Esquerra  Republicana  de  Catalunya.  No  s'han  produït
abstencions. No hi ha vots en contra. 

38.5. Aprovació conveni col·laboració entre la Diputació de Girona i SUMAR per
la  gestió  del  Servei  intervenció  especialitzada  per  dones que pateixen
violència masclista i per a les seves filles i fills a la comarca del Gironès,
CN/407  (exp.  2020/9429)

En data 30 de desembre de 2019 es va signar l’addenda de pròrroga del  conveni
d’encàrrec a mitjà propi de la Diputació de Girona a SUMAR, Serveis Públics d’Acció
Social de Catalunya, SL, per a la gestió del Servei d’intervenció especialitzada per a
dones que pateixen violència masclista  i per a les seves filles i fills a la comarca del
Gironès, CN/3896 (exp. 2019/7101). La vigència de l’addenda es va iniciar l’1 de gener
de 2020 i finalitza el 31 de desembre de 2020.

Vist que el Ple de la Diputació de Girona, en sessió de 24 de novembre de 2020, ha
aprovat un nou conveni d’encàrrec de gestió entre el Departament de Treball,  Afers
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona del Servei
d’intervenció especialitzada per a dones que pateixen violència masclista  i per a les
seves filles i  fills  a la comarca del Gironès, CN/4060 (exp. 2020/6997), per a l’any
2021.

Atès  que  la  Diputació  de  Girona  s’encarregaria  de  la  gestió  del  servei  referit
anteriorment  a  través  del  seu  mitjà  instrumental,  SUMAR,  Serveis  Públics  d’Acció
Social de Catalunya, SL (en endavant SUMAR) del qual ostenta la majoria del capital
social, 100% públic local. En concret ostenta el 79,18% i té dos representants en el
Consell d’Administració, el qual fixa les decisions estratègiques i els objectius troncals
de la mercantil.
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Vist que d’acord amb la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials,  el sistema
públic de serveis socials està integrat pel conjunt de recursos, prestacions, activitats,
programes,  projectes  i  equipaments  destinats  a  l’atenció  social  de  la  població,  de
titularitat  de  l’Administració  de  la  Generalitat,  de  les  entitats  locals  i  d’altres
administracions, i també els que l’Administració concerti amb les entitats d’iniciativa
social o privada. 

Vist que l’article 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, estableix que
és competència dels municipis, la creació i gestió dels serveis socials necessaris, tant
propis com delegats per altres administracions.  

Vist que la Diputació de Girona té, entre les seves funcions, donar suport als municipis
de  les  comarques  de  Girona  amb l’objectiu  que  tots  els  ciutadans  disposin  d’uns
serveis  públics  de qualitat.  Així  doncs,  la  Diputació  és  una eina  que mitjançant  el
suport  als  ajuntaments  pretén  millorar  la  vida  dels  ciutadans  de  la  demarcació,
especialment la d’aquells més desafavorits.

Vist que aquest conveni, resta exclòs de l’àmbit de la contractació del sector públic
d’acord amb l’article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic.

Vist que SUMAR és una societat mercantil de responsabilitat limitada, constituïda el 9
de desembre de 2008 per a la prestació de serveis i l’exercici d’activitats econòmiques
d’interès  públic  en  l’àmbit  territorial  de  Catalunya.  Té  per  objecte,  entre  d’altres,
l’execució i la gestió de serveis i activitats socials, assistencials, preventives, docents,
d’investigació i de coordinació en l’àmbit dels serveis socials. Opera sense ànim de
lucre, reinvertint els excedents que genera en més i/o millors serveis socials per assolir
una major eficàcia i eficiència en la gestió dels serveis socials. 

Vist que SUMAR, és un instrument del món local que dona resposta a les necessitats
socials,  buscant  l’equilibri  entre la rendibilitat  social  i  econòmica.  En base als seus
valors  corporatius,  innovació  social,  rendibilitat  social  i  cultura  del  detall,  aprofita
sinèrgies  i  mancomuna  serveis  entre  les  diferents  administracions.  Desenvolupa
serveis socials de qualitat i proximitat en el món local i ofereix solucions d’innovació,
planificació i gestió als governs locals, establint marcs de cooperació amb les entitats
del tercer sector social i les pròpies administracions locals. 

Vist que SUMAR té la condició de mitjà propi (M.P.) i servei tècnic dels ens públics que
en  són  socis  d’acord  amb  el  que  disposa  l’article  32  de  la  Llei  9/2017,  de  8  de
novembre, de contractes del sector públic, per la que es transposen a l’ordenament
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26
de febrer de 2014 i d’acord amb el que disposa l’article 3 dels seus estatuts socials. De
la condició de mitjà propi i servei tècnic de les Administracions Públiques se’n deriva,
entre d’altres, la prestació i/o gestió de serveis o infraestructures socials, de manera
directa o indirecta. Els ens públics que en són socis tenen un control anàleg sobre
SUMAR,  a  l’igual  que  sobre  els  seus  propis  serveis  a  través  de  la  titularitat  de
participacions socials  de la societat.  Aquest  control  anàleg s’articula a través de la
Junta General de socis, o bé, dels seus representants al Consell d’Administració de la
societat. 
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Cal dir que la Diputació de Girona, tot i tenir poc més del 79% de les participacions de
Sumar S.L, aquesta societat limitada no és mitjà propi de la Diputació, ja que aquesta
última no gestiona competències en matèria de serveis socials i per tant, no les pot
encomanar d’acord amb el que disposa la llei 9/2017 de contractes del sector públic. 

La Diputació és un soci patrimonial, i Sumar S.L està adscrita pressupostàriament a
aquesta. 

Vist  que la  societat  es regeix  pels  seus estatuts,  i  en allò  que no regulin,  per les
disposicions del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel que s’aprova el Text
Refós de la Llei de Societats de Capital i per l’altra normativa que li resulti d’aplicació
atès el seu caràcter mercantil, així com els preceptes de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local;  pel 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, així com
la resta de la normativa de règim local que resulti aplicable a les societats mercantils
de capital íntegrament públic. 

Vist que d’acord amb l’article 85 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local, les entitats locals poden utilitzar qualsevol de les formes de gestió de
serveis que preveu la llei.

Atès  que  aquest  encàrrec  s’ajusta  amb  el  que  preveu  l’article  307.2  del  Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals, que disposa que en virtut del conveni, una administració pot gestionar
un servei  de competència d’una altra,  sense que aquesta perdi  la  titularitat,  i  amb
relació a allò previst a l’article 34 del Decret 284/1996, de 23 de juliol, és voluntat de la
Diputació de Girona,  delegar  la gestió del Servei d’intervenció especialitzada per a
dones que pateixen violència masclista i per a les seves filles i fills a la comarca del
Gironès a la societat mercantil SUMAR.

Per tot l’exposat,  vist  l’informe del centre gestor,  es proposa a la Junta de Govern
l’adopció de l’acord següent:

PRIMER.  APROVAR  el  conveni  de  col·laboració  entre  la  Diputació  de  Girona  i
SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, SL, per a la gestió del  Servei
d’intervenció especialitzada per a dones que pateixen violència masclista i per a les
seves filles i fills a la comarca del Gironès (CN/4079) (Exp. 2020/9429), el contingut del
qual es reprodueix de forma íntegra a continuació:

“CONVENI  DE COL·LABORACIÓ ENRTE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I  SUMAR,
SERVEIS PÚBLICS D’ACCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, SL PER LA GESTIÓ DEL
SERVEI  D’INTERVENCIÓ  ESPECIALITZADA  PER  A  DONES  QUE  PATEIXEN
VIOLÈNCIA MASCLISTA I PER A LES SEVES FILLES I FILLS A LA COMARCA DEL
GIRONÈS.
Per la Diputació de Girona,
L’Il·lm. Sr. Miquel Noguer Planas, que intervé en qualitat de president de la Diputació
de Girona, elegit en sessió extraordinària del Ple de 4 de juliol de 2019, en virtut de les
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facultats  conferides  per  acord  de  la  Junta  de  Govern  del  dia..........,  i  assistit  pel
secretari general, senyor Jordi Batllori i Nouvilas. 
Per SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, SL, 
El Sr. Josep Maria Vidal Vidal, president, que actua en nom i representació de l’entitat,
amb CIF B55023832 i domicili al Parc Científic i Tecnològic de la UdG, Edifici Narcís
Monturiol, BLOC B -tercera planta, Carrer Emili Grahït, núm. 91, 17003-GIRONA, que
actua en nom i representació d’aquesta entitat, en virtut de les facultats que li  són
atribuïdes que li atorga l’article 21 dels Estatuts Socials de SUMAR, SL, modificats i
degudament aprovats per acord de la Junta General en la sessió del 13 de setembre
de 2017.
Les parts es reconeixen mútuament, en la qualitat que intervenen, la capacitat legal
necessària per atorgar aquest conveni i a aquest efecte,
EXPOSEN
I. D’acord amb la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, el sistema públic de
serveis socials està integrat pel conjunt de recursos, prestacions, activitats, programes,
projectes i  equipaments  destinats  a l’atenció  social  de la  població,  de titularitat  de
l’Administració  de  la  Generalitat,  de  les  entitats  locals  i  d’altres  administracions,  i
també els que l’Administració concerti amb les entitats d’iniciativa social o privada. 
Dins aquest conjunt de recursos, cal distingir els que són serveis socials bàsics, - que
inclouen els equips bàsics,  els serveis  d’ajuda a domicili  o de teleassistència  i  els
serveis d’intervenció socioeducativa no residencials per a infants i adolescents, del que
són  serveis  socials  especialitzats,  que  es  presten  per  mitjà  de  centres,  serveis,
programes i recursos dirigits a persones i col·lectius que, en funció de llurs necessitats,
requereixen una atenció específica. 
II. L’article 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, estableix que és
competència dels municipis,  la creació i  gestió dels serveis socials necessaris,  tant
propis com delegats per altres administracions.  
III. Que la Diputació de Girona té, entre les seves funcions, donar suport als municipis
de  les  comarques  de  Girona  amb l’objectiu  que  tots  els  ciutadans  disposin  d’uns
serveis  públics  de qualitat.  Així  doncs,  la  Diputació  és  una eina  que mitjançant  el
suport  als  ajuntaments  pretén  millorar  la  vida  dels  ciutadans  de  la  demarcació,
especialment la d’aquells més desafavorits.
IV. Que l’article 64 de Llei 5/2008, de 24 d’abril del dret de les dones a eradicar la
violència  masclista  estableix  que  correspon  a  l’Administració  de  la  Generalitat  la
creació, la titularitat, la competència, la programació, la prestació i la gestió de tots els
serveis  detallats  per  l’article  54.2  (Xarxa  d’Atenció  i  recuperació  integral)  en
col·laboració amb els ens locals.
V. Que aquest conveni,  resta exclòs de l’àmbit  de la contractació del sector públic
d’acord amb l’article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic.
VI. Que l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic,
estableix que la realització d’activitats de caràcter material o tècnic de la competència
dels òrgans administratius o de les Entitats de Dret Públic es podrà encarregar a altres
òrgans o Entitats de Dret Públic de la mateixa o de diferent administració, sempre que
entre les seves competències hi estiguin aquelles activitats, per raons d’eficàcia o no
disposin  de  mitjans  tècnics  idonis  per  al  seu  desenvolupament.  Tanmateix  les
encomanes de gestió no podran tenir per objecte prestacions pròpies dels contractes
regulats a la legislació de contractes del sector públic. Aquesta encomana no suposa
una cessió de la  titularitat  de la competència ni  dels  elements substantius del  seu
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exercici, essent responsabilitat de l’òrgan o entitat encomanant dictar totes els actes o
resolucions de caràcter  jurídic  que donen suport  o en els que s’integri  la  concreta
activitat material objecte de l’encomana. 
VII. SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, SL, en endavant, SUMAR,
és una societat mercantil de responsabilitat limitada, constituïda el 9 de desembre de
2008 per a la prestació de serveis i l’exercici d’activitats econòmiques d’interès públic
en l’àmbit territorial de Catalunya.  
El  seu capital  és  íntegrament  públic.  El  79,18% està  subscrit  per  la  Diputació  de
Girona i la resta, per administracions locals i comarcals de Catalunya. 
VIII. SUMAR té la condició de mitjà propi (M.P.) i servei tècnic dels ens públics que en
són socis d’acord amb el que disposa l’article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de  contractes  del  sector  públic,  per  la  que  es  transposen  a  l’ordenament  jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell  2014/23/UE, de 26 de
febrer de 2014. 
Els ens públics que en són socis tenen un control anàleg sobre SUMAR, al igual que
sobre els seus propis serveis a través de la titularitat de participacions socials de la
societat. Aquest control anàleg s’articula a través de la Junta General de socis, o bé,
dels seus representants al Consell d’Administració de la societat. 
La societat es regeix pels seus estatuts, i en allò que no regulin, per les disposicions
del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel que s’aprova el Text Refós de la
Llei de Societats de Capital i per l’altra normativa que li resulti d’aplicació atès el seu
caràcter mercantil, així com els preceptes de la Llei 7/1985, de 3 d’abril, reguladora de
les bases del règim local;  pel 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, així com la resta de la
normativa  de règim local  que resulti  aplicable  a  les  societats  mercantils  de capital
íntegrament públic. 
SUMAR,  té  per  objecte,  entre  d’altres,  l’execució  i  la  gestió  de serveis  i  activitats
socials, assistencials, preventives, docents, d’investigació i de coordinació en l’àmbit
dels serveis socials. Opera sense ànim de lucre, reinvertint els excedents que genera
en més i/o millors serveis socials per assolir una major eficàcia i eficiència en la gestió
dels serveis socials. 
SUMAR és un instrument del món local que dona resposta a les necessitats socials,
buscant  l’equilibri  entre  la  rendibilitat  social  i  econòmica.  En  base  als  seus valors
corporatius, innovació social, rendibilitat social i cultura del detall, aprofita sinèrgies i
mancomuna serveis entre les diferents administracions. Desenvolupa serveis socials
de qualitat  i  proximitat en el  món local i  ofereix solucions d’innovació,  planificació i
gestió als governs locals,  establint  marcs de cooperació amb les entitats del tercer
sector social i les pròpies administracions locals.
IX. D’acord amb l’article 85 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local,  les entitats locals  poden utilitzar  qualsevol  de les formes de gestió  de
serveis que preveu la llei.
X.  La Diputació  de Girona és  soci  de  la  societat  mercantil  de  capital  íntegrament
públic, SUMAR que, d’acord amb el que disposa l’article 3 dels seus estatuts socials,
té la condició de mitjà propi i servei tècnic de les Administracions públiques que en són
sòcies. 
XI. De la condició de mitjà propi i servei tècnic de les Administracions Públiques se’n
deriva, entre d’altres, la prestació i/o gestió de serveis o infraestructures socials, de
manera directa o indirecta. 
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Atesa la finalitat  social  de SUMAR, que busca l’equilibri  entre la rendibilitat  social  i
econòmica, i opera sense ànim de lucre, reinvertint els excedents que es generen en
més i/o millors serveis socials.
Atès que SUMAR representa i defensa el concepte d’eficiència social que supera la
visió economista sobre l’exclusiu criteri del preu (eficiència econòmica), apostant per la
idea  de  relació  qualitat-preu,  evitant  així  la  mercantilització  dels  serveis  socials  i
atenció a la persona (principi de solidaritat).
Atès  que  aquest  encàrrec  s’ajusta  amb  el  que  preveu  l’article  307.2  del  Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals, que disposa que en virtut del conveni, una administració pot gestionar
un servei de competència d’una altra, sense que aquesta perdi la titularitat, en relació
a allò  previst  a  l’article  34 del  Decret  284/1996,  de 23 de juliol,  és voluntat  de la
Diputació de Girona, delegar la gestió del Servei d’Intervenció Especialitzada per a
dones que pateixen violència masclista i per a les seves filles i fills a la comarca del
Gironès a la societat mercantil SUMAR.
XII.  Que en data 30 de novembre de 2018 es va signar un conveni  que estableix
l’encàrrec  a  mitjà  propi  de  la  Diputació  de  Girona  a  SUMAR per  la  gestió  Servei
d’Intervenció Especialitzada per a dones que pateixen violència masclista i per a les
seves filles i fills a la comarca del Gironès.
XIII. Que en data 25 d’abril de 2019 es va signar un conveni que estableix l’encàrrec
de  gestió  entre  la  Diputació  de  Girona  i  SUMAR,  SERVEIS  PÚBLICS  D’ACCIÓ
SOCIAL DE CATALUNYA, SL,  per a la gestió del d’Intervenció Especialitzada per a
dones que pateixen violència masclista i per a les seves filles i fills a la comarca del
Gironès. Posteriorment en data 30 de desembre de 2019 ambdues parts varen acordar
prorrogar la vigència d’aquest conveni fins el dia 31 de desembre de 2020.  
XIV. Que ambdues parts consideren satisfactòria la col·laboració mantinguda i acorden
mantenir-la  i  signar  un  nou  conveni  de  col·laboració  pel  funcionament  del  Servei
d’Intervenció Especialitzada per a dones que pateixen violència masclista i per a les
seves filles i fills a la comarca del Gironès, i a tal efecte formalitzar el present conveni
de col·laboració d’acord amb els següents:
PACTES
Primer. Objecte del conveni
L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de l’encàrrec per part de la Diputació de
Girona i SUMAR, de la gestió integral del Servei d’Intervenció Especialitzada per a
dones que pateixen violència masclista i per a les seves filles i fills a la comarca del
Gironès,  en  endavant  SIE,  d’acord  amb  les  condicions  tècniques  del  servei  que
consten a l’Annex I d’aquest conveni. 
Aquest  conveni  determinarà  la  concreta  activitat  a  prestar  i  els  recursos  que  s’hi
apliquen, d’acord a les característiques del servei que es detallen en aquest document.
Segon. Obligacions i drets de la Diputació de Girona 
2.1. La Diputació de Girona es compromet a coordinar amb SUMAR la gestió integral
del SIE, com a servei social especialitzat del que te la competència.
2.2.  La  Diputació  de  Girona  es  compromet  a  coordinar  i  donar  les  directrius  de
prestació  del  servei  que  siguin  necessàries  per  a  la  gestió  del  servei.  També  a
impulsar i aprovar els procediments administratius i a dictar quants actes i resolucions
de caràcter jurídic donin suport a l’activitat material de prestació del servei per part de
SUMAR. 
2.3. Modificar per raons d’interès públic i instat per la Diputació de Girona, titular del
servei  (per  delegació),  les  característiques  del  servei  contractat,  com  també
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suspendre’n  l’execució,  indemnitzant,  si  és el  cas,  pels  danys i  perjudicis  causats,
d’acord amb els termes establerts per la legislació vigent. 
2.4. Resoldre, per raons d’interès públic,  i a instància de la Diputació de Girona, el
servei objecte del conveni dins els límits de la legislació de contractes del sector públic
tenint-se a la legislació aplicable. 
2.5.  Exigir  l’adopció  de mesures concretes i  eficaces per  restablir  el  bon ordre  en
l’execució d’allò pactat,  en el  supòsit  que SUMAR incorri  en actes i omissions que
puguin interrompre el normal funcionament del servei o el compliment dels programes
de treball, sens perjudici d’allò establert per la legislació vigent. 
2.6. Exercir la inspecció del servei: controlar i avaluar de forma permanent la gestió del
servei, la qualitat assistencial i els resultats. Avaluar les dades relatives a l’autonomia
dels usuaris/àries.
2.7. Dictar les ordres i les instruccions necessàries per al compliment del conveni.
2.8. Comunicar a SUMAR qualsevol deficiència que observi perquè sigui reparada. 
2.9.  Supervisar  periòdicament  el  compliment  de les obligacions  derivades d’aquest
conveni, mitjançant reunions i altres instruments tècnics de suport.
2.10. Exercir, també, el control sobre les dades relacionades amb la gestió del servei,
en especial, quan aquestes siguin objecte de protecció.
2.11. La Diputació de Girona també pot :
-  Interpretar  el  conveni  i  resoldre  els  dubtes  que  puguin  sorgir  pel  que  fa  al  seu
compliment.
Tercer. Obligacions i drets de SUMAR
3.1. SUMAR gestionarà el servei seguint els criteris tècnics, de qualitat i d’ocupació
d’acord  a  la  normativa  vigent  fixada  pel  Departament  de  Treball,  Afers  Socials  i
Famílies de la Generalitat de Catalunya.
3.2. Gestió del servei. SUMAR es compromet a realitzar i controlar totes les parts que
engloben la gestió integral del servei, segons detall:
a) Gestió econòmica
- Comptabilitat financera
- Comptabilitat analítica
- Comptabilitat pressupostària 
- Gestió de tresoreria
- Confecció/preparació de cobrament de quotes
- Pla d’inversions
b)Gestió administrativa
- Relacions amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
- Compres i serveis
c) Gestió jurídica
- Suport jurídic integral a la Residència.
- Gestió de totes les contractacions de serveis i proveïdors seguint la LCSP. 
- Implantació dels procediments Compliance a la Residència, com a la resta de serveis
gestionats per SUMAR. 
- Suport i assessorament en matèria de protecció de dades. 
d) Recursos humans
- Gestió Laboral : Nòmina, contractes i seguretat Social
- Selecció i Incorporació
- Plans de formació
- Calendaris laborals i Gestió del Temps de Treball
- Plans de desenvolupament i millora
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- Relacions Laborals
- Prevenció de Riscos Laborals i Vigilància de la Salut
e) Coordinació tècnica
- Pla de qualitat.  Compliment de la normativa sectorial  per garantir  uns estàndards
mínims de qualitat: inspeccions, registres, indicadors i enquestes de satisfacció.
- Implementació del programa “Tu decideixes com vols envellir”.
- Revisió de l’oferta de serveis i valorar la possible ampliació dels serveis.
f) Manteniment 
- Gestió de manteniment correctiu i normatiu.
- Disseny de projectes tècnics.
- Suport a tècnics municipals
3.3. SUMAR es compromet a traslladar a la Diputació de Girona, en tot moment, la
informació tècnica i econòmica del servei, que es requereixi. 
3.4. Prevenció de riscos laborals. SUMAR ha de complir amb la Llei 31/1995, de 8 de
novembre, de Prevenció de riscos laborals. Ha de facilitar a tots els treballadors del
servei una avaluació del seu lloc de treball, proporcionar les mesures necessàries per
minimitzar els riscos del lloc de treball i oferir vigilància de salut adequada al lloc de
treball. 
3.5. Despeses del centre. SUMAR es farà càrrec de totes les despeses necessàries
pel  correcte  funcionament  del  servei  que  d’entre  altres  s’inclouen  (subministres
d’aigua,  electricitat,  telèfon,  gas,  servei  de  calefacció,  manteniment  preventiu  i
correctiu ordinari de l’immobilitzat material del local, servei de neteja del local...), així
com de les despeses de telefonia mòbil que puguin necessitar el personal del centre. 
3.5.1. Professionals del centre. Els professionals del servei, a càrrec de SUMAR es
regiran pel conveni col·lectiu del sector que aplica SUMAR i pel que fa al compliment
de ratis i figures professionals, es realitzaran d’acord amb la normativa vigent fixada
pel Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya.
SUMAR  també  vetllarà  i  promocionarà  la  formació  continuada  i  el  reciclatge
professional de tot el personal del servei. 
3.6. SUMAR es farà càrrec de difondre, gestionar i impartir els  serveis que s’ofereixin
al centre.
Quart. Tractament de dades 
4.1. El tractament de dades de caràcter personal en la prestació de serveis s’haurà de
regir  d’acord  amb l’article  12 de la  Llei  orgànica 15/1999,  de 13 de desembre,  de
protecció de dades de caràcter personal (en endavant LOPD), dels articles 20-22 del
Reglament  de  desplegament  d’aquesta  norma (Reial  Decret  1720/2007,  de  21  de
desembre,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  de  desplegament  de  la  Llei  orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal) i de l’article
28 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD).
S’adjunta com a Annex II les condicions del tractament de dades de caràcter personal
que regiran aquest conveni i les addendes posteriors. 
Cinquè. Gestió administrativa i econòmica del servei
5.1. Gestió administrativa
La Diputació de Girona, abonarà la quantitat de 312.205,25 € anuals (IVA exempt) per
la prestació d’aquest servei.
L’import cert a abonar a SUMAR serà el corresponent al servei efectivament prestat
des de l’1 de gener de 2021, o des de la data de signatura del conveni d’encàrrec de
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gestió amb el Departament de Treball,  Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya si fos posterior, i fins al 31 de desembre de 2021.
L’abonament de l’import corresponent es tramitarà a partir de la seva sol·licitud per
part de SUMAR, mitjançant la presentació de les factures corresponents en funció del
servei prestat.
Sisè. Comissió de seguiment
Es crea una comissió de seguiment formada per una persona en representació de
cada part, que es reunirà, com a mínim, un cop al semestre.
-  El  titular  de la  Subdirecció  General  de Lluita  contra la  Violència  masclista,  de la
Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania o persona en qui delegui
- La Directora Tècnica de SUMAR, la senyora Mariona Rustullet Tallada o persona en
qui delegui. 
Setè. Vigència
La vigència d’ aquest conveni s’iniciarà l’1 de gener de 2021, on el data de signatura
del  conveni  d’encàrrec  de  gestió  amb  el  Departament  de  Treball,  Afers  Socials  i
Famílies de la Generalitat de Catalunya si fos posterior, fins al 31 de desembre de
2021, amb possibilitat de pròrroga de 3 anys més.
Tanmateix en qualsevol moment abans de la finalització del termini, els signants del
conveni podran acordar unànimement la pròrroga anual
Vuitè. Causes de resolució 
Són causes de resolució d’aquest conveni:
- El mutu acord entre les parts.
- L’incompliment dels seus pactes, amb denúncia prèvia amb antelació de tres mesos.
-  L’obstaculització  per  a  la  comprovació  o  inspecció  dels  serveis  per  part  del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
- L’incompliment de qualsevol altra obligació establerta en la legislació vigent.
Novè. Modificacions
Qualsevol modificació que alteri de forma important les estipulacions d’aquest Conveni
haurà  de  formalitzar-se  per  a  la  seva  validesa,  per  mutu  acord  d’ambdues  parts,
mitjançant la corresponent clàusula addicional.
Desè. Normativa aplicable
En tot allò no previst  en aquest Conveni,  i  sense perjudici  de la resolució de mutu
acord entre ambdues parts, s’establirà en allò previst en la normativa aplicable i, en
concret,  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú de  les
administracions públiques, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic,  la  Llei  26/2010,  de  3  d’agost,  de  règim  jurídic  i  de  procediment  de  les
administracions  públiques  de  Catalunya,  el  Reial  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, i la resta d’ordenament administratiu aplicable.
Onzè. Interpretació
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la  interpretació i  compliment d’aquest
conveni  seran resoltes entre les  parts  i,  si  això  no fos possible,  de coneixement  i
competència de l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu.
I en prova de conformitat, signen aquest conveni, 
Sr. Miquel Noguer i Planas  Sr. Josep Maria Vidal Vidal
President President  de  SUMAR,
Serveis Públics
Diputació de Girona d’Acció Social de Catalunya,
SL
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Sr. Jordi Batllori i Nouvilas
Secretari general
 
ANNEX I  –  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES DEL  SERVEI  D’INTERVENCIÓ
ESPECIALITZADA PER A DONES QUE PATEIXEN VIOLÈNCIA I PER A LES SEVES
FILLES I FILLS A LA COMARCA DEL GIRONÈS.
I.  OBJECTE  DEL  CONVENI,  DEFINICIÓ  DE  LA  PRESTACIÓ  DEL  SERVEI  I
FONAMENTACIÓ
L’objecte del conveni és la gestió del Servei d’Intervenció Especialitzada per a dones
que pateixen violència masclista i per a les seves filles i fills a la comarca del Gironès,
entès com a servei públic especialitzat de caràcter supramunicipal que ofereix atenció
integral i recursos en el procés de recuperació oi reparació a les dones que han patit o
pateixen  situació  de violència,  i  també a  llurs  fills  i  filles  a  càrrec.  Així  mateix  ha
d’incidir en la prevenció, la sensibilització i la implicació comunitària. 
La  prestació  que es  vol  desenvolupar  mitjançant  aquest  conveni  s’emmarca en la
Xarxa d’Atenció  i  Recuperació  Integral  per  a  les  dones en situacions  de violència
masclista, regulada a la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la
violència masclista, així com de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies,
que estableix que les víctimes de violència familiar tenen dret a accedir a un servei de
residència  temporal  fora  del  domicili  habitual  i  que  les  polítiques  de  suport  a  les
famílies  han  d’integrar  la  perspectiva  dels  infants  i  han  de  garantir  el  seu interès
superior  i  que han de ser objecte d’atenció especial  i  personalitzada les situacions
familiars especials que poden agreujar la vulnerabilitat dels infants.
I. OBJECTIUS 
L’objectiu és oferir informació, atenció i recuperació a les dones que han estat o estan
en processos de violència masclista així com dels seus fills i filles a càrrec i potenciar
els programes específics i integrals de prevenció, assistència i reparació. 
En concret, els objectius específics són:
- Proporcionar una atenció social i terapèutica especialitzada i continuada en relació al
procés de violència viscut. 
- Adequar el model d’intervenció social, legal i terapèutic al procés de les dones que
han patit o pateixen violència. 
-  Treballar  coordinadament  amb  serveis  externs,  atenent  el  procés  específic  de
cadascuna de les dones. 
II. CONCRECIÓ D’ACTUACIONS QUE INCLOUEN EL SERVEI
Les activitats que s’inclouen en la prestació del servei d’intervenció especialitzada són
les següents:
- Atendre les demandes que presentin les dones amb la finalitat d’acompanyar-les en
la  presa  de  decisions  i  en  l’inici  d’un  procés  de  recuperació,  així  com  decidir  la
conveniència,  o  no,  de  l’accés  a  d’altres  recursos  (acolliment,  sanitaris,  d’inserció
laboral, etc.) 
- Dur a terme programes de recuperació bio-psico-social de llarga durada, per tal de
poder  reparar  els  danys  ocasionats  per  les  diverses  situacions  de  violència  que
contemplin l’atenció individual i grupal.
- Oferir als fills i filles de les dones que es troben en processos de recuperació, un
espai  terapèutic  amb l’objectiu  de  minvar  l’impacte  del  dany  patit,  tot  prevenint  la
transgeneracionalitat de la violència.
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-  Establir  les  coordinacions  precises  amb  tots  els  serveis  i  recursos  de  la  xarxa
d’atenció i recuperació per a les dones en situació de violència per tal de garantir el
procés de recuperació de cada dona, oferint col·laboració, informació i assessorament.
-  Realitzar  un  seguiment  individualitzat  de  tots  els  casos  que  requereixin  de
derivacions específiques.
- Participar i col·laborar en iniciatives comunitàries de prevenció i sensibilització de les
violències envers les dones.
- Desplaçar-se pel territori de la comarca per tal de realitzar les actuacions descrites en
col·laboració amb el mon local. 
-  Realitzar  les  intervencions  professionals  específiques  en  els  serveis  d’atenció  i
acolliment d’urgències.
- Proposar l’accés de les dones i els seus fills i filles a càrrec als diferents serveis de la
xarxa  específica  d’atenció  i  recuperació  dependents  de  la  Secretaria  d’Igualtat,
Migracions i Ciutadania en aquells casos en que la normativa ho permeti.
- Tramitar,  si escau, els ajuts i  prestacions econòmiques dirigides específicament a
dones en situació de violència.
III. PERSONES DESTINATÀRIES DEL SERVEI D’INTERVENCIÓ ESPECIALITZADA
1. Dones que han estat o estan en situacions de violència masclista.
2. Les filles i fills a càrrec d’aquestes dones.
IV.  UBICACIÓ  GEOGRÀFICA  I  DESCRIPCIÓ  DEL  SERVEI  D’INTERVENCIÓ
ESPECIALITZADA
El servei d’intervenció especialitzada s’ha de prestar a la comarca del Gironès en el
local que, a tal efecte, es posarà a disposició de la Diputació de Girona.
V. CALENDARI I PERIODICITAT DE L’EXECUCIÓ DEL CONVENI
El Servei d’Intervenció Especialitzada es presta de dilluns a divendres, amb horari de 9
h a 14 h i de 16h a 19h. 
VI. FONTS DE DERIVACIÓ
 Les demandes per utilitzar el servei poden provenir:
a. Les pròpies dones, quan reglamentàriament s’estableixi.
b. La xarxa d’atenció i recuperació integral per a dones en situació de violència.
c. Els serveis de salut d’atenció primària.
d. Els serveis socials d’atenció primària.
e. Associacions de dones, quan reglamentàriament s’estableixi.
f. altres unitats que des de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania es pugui
determinar.
VII. RECURSOS HUMANS PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA PRESTACIÓ
Per  al  funcionament  correcte  del  Servei  d’Intervenció  Especialitzada,  ha  de  poder
comptar, com a mínim, amb el personal següent:
a) Director/a: 
Nivell  d’estudis:  Llicenciat/da  o  diplomat/da  en  matèria  de  ciències  socials,
preferentment psicologia, pedagogia, treball social o educació social.
Anys mínims d’experiència en aquest àmbit: 4                
Funcions:  representació,  coordinació  i  planificació,  tant  respecte  a  la  gestió  i
organització del servei, com de l’equip i de les usuàries i els seus fills i filles.
La funció de coordinació inclourà la del servei d’acolliment d’urgències, i la dels serveis
d’acolliment substitutoris de la llar, quan des de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i
Ciutadania així es determini.
Nombre mínim de directors/es: 1 jornada completa
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Modalitat  contractual:  contractació segons les condicions recollides en els convenis
laborals aplicables al sector. 
La seva absència  física ha d’estar  coberta,  en tot  moment,  per  la  persona en qui
delegui.
b) Treballador/a social: 
Nivell d’estudis: Diplomat/da en treball social o en assistència social.
Anys mínims d’experiència en aquest àmbit: 2
Funcions: S’encarregarà de:
- Atendre presencialment les dones, i/ o les filles i fills, per tal de conèixer la història
abusiva (episodis de violència, freqüència, cronicitat i situació de risc).
- Avaluar l’impacte de la violència en els diferents aspectes socials.
-  Avaluar la situació de risc tant  de la dona com, si  s’escau,  dels  i  les menors en
aquesta situació. 
- Treballar amb la dona les necessitats socials més urgents, ajudar-la en la recerca, i
tramitar, si s’escau, els ajuts corresponents.
- Acompanyar la dona en el procés de resolució dels aspectes socials que s’hagin
acordat. 
-  Realitzar  informes  integrals  que  recullin  els  àmbits  afectats  per  la  violència,  si
s’escau. 
- Establir els contactes i les coordinacions necessàries amb la xarxa pública o privada.
- En cas de dones migrades, acompanyar-les en el procés de coneixement del nou
entorn.
- Actuar com a pont entre la dona i la comunitat (pròpia o d’acollida).
-  Actuar,  dins  de l’horari  de  treball  en  aquelles  situacions  d’urgència  que li  siguin
atribuïdes.
- Atendre situacions d’urgència, dins de l’horari habitual, en el propi centre o, en el
servei d’acolliment d’urgències, en cas que des de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i
Ciutadania així es determini.
Nombre mínim de professionals: 1 jornada completa
Modalitat  contractual:  contractació segons les condicions recollides en els convenis
laborals aplicables al sector
c) Personal de suport: 
Nivell d’estudis: a proposar per l’entitat.
Funcions:
- Proporcionar suport administratiu.
Nombre mínim de professionals: 1, a jornada completa
Modalitat  contractual:  contractació segons les condicions recollides en els convenis
laborals aplicables al sector.
 d) Personal d’atenció psicològica per a les dones: 
Nivell d’estudis: Llicenciat/da en psicologia, amb formació clínica, i amb experiència en
el camp dels maltractaments i la violència masclista.
Anys mínims d’experiència: 3 
Funcions: 
- Atendre presencialment les dones, les filles i fills que ho requereixin a nivell individual
i de grup. 
-  Realitzar  un  acompanyament  terapèutic  a  les  dones  en  la  identificació  de  les
relacions abusives i les possibles situacions de risc, tant per ella com per les filles i
fills.

114

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



- Acordar amb la dona els aspectes a treballar en el procés de recuperació seguretat,
autoconfiança, culpabilitat, relació amb les filles i fills, relacions interpersonals. 
- Compartir i coordinar-se amb l’equip en relació als casos atesos. 
- Coordinar-se amb la xarxa social externa, pública i o privada.
- Organitzar i dinamitzar les sessions grupals.
- Atendre situacions d’urgència que precisen de contenció, dins de l’horari habitual, en
el propi centre o en el servei d’acolliment d’urgències, en cas que des de la Secretaria
d’Igualtat, Migracions i Ciutadania així es determini.
Nombre mínim professionals: 2 a jornada completa
Modalitat  contractual:  contractació segons les condicions recollides en els convenis
laborals aplicables al sector.
f) Personal d’atenció psicològica per als nens i nenes: 
Nivell d’estudis: llicenciat/da en psicologia, amb formació clínica i amb experiència en
el  psicodiagnòstic  i  tractament  d’infants  i  adolescents,  així  com  en  el  camp  dels
maltractaments i les violències familiar i masclista.
Anys mínims d’experiència: 2
Funcions: 
-  Atenció  i  supervisió  psicològica  als  nens  i  nenes  en  el  context  del  servei  i  el
maltractament.
-  Suport  i  tractament  psicològic  dels  i  les  menors  per  a  la  superació  del  trauma
ocasionat per la convivència amb el maltractament.
- Derivació dels casos a altres serveis d’atenció psicològica quan sigui necessari.
- Supervisió de casos en l’equip interdisciplinari.
- Coordinació amb altres centres d’educació i salut infantil: CSMIJ, CAP. (pediatra), pel
tractament i seguiment de casos específics.
- Altres que puguin sorgir dins l’àmbit d’actuació del servei.
- Atendre situacions d’urgència que precisen de contenció, dins de l’horari habitual, en
el propi centre o en el servei d’acolliment d’urgències, en cas que des de la Secretaria
d’Igualtat, Migracions i Ciutadania així es determini
Nombre mínim professionals: 1 a jornada completa.
Modalitat  contractual:  contractació segons les condicions recollides en els convenis
laborals aplicables al sector.
g) Jurista
Nivell d’estudis: Llicenciat/da en dret amb experiència en dret de família, especialment
en el camp matrimonial, i penal, i amb el treball amb dones.
Anys mínims d’experiència: 3
Funcions: 
-  Assessorar  a  les  dones  en  tots  els  temes  legals  que  li  afectin  (denúncies  per
maltractaments, processos de separació, guarda i custòdia dels fills i filles, mesures
cautelars o provisionals, ...)
- Facilitar que la dona tingui la representació legal i/o l’assessorament que requereixi
en els procediments judicials.
- Realitzar l’acompanyament de les dones i seguiment dels processos judicials. 
- Assessorar a l’equip professional del servei.
- Seguiment dels processos de les dones mitjançant professionals de l’advocacia que
corresponguin.
- Participació en els processos de treball de l’equip.
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-Atendre situacions d’urgència,  dins de l’horari  habitual,  en el  propi  centre o en el
servei d’acolliment d’urgències, en cas que des de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i
Ciutadania així es determini.
Nombre mínim professionals: 1 a jornada completa
Modalitat  contractual:  contractació segons les condicions recollides en els convenis
laborals aplicables al sector
i) Educador/a social: 
Nivell d’estudis: diplomatura en educació social, o habilitació en educació social.
Anys mínims d’experiència en aquest àmbit: 3
Funcions: 
-Encarregar-se de l’àrea educativa del  servei i  de l’organització del  temps i  de les
activitats.
- Acompanyar i donar suport als i les menors que estan involucrats amb situacions de
violència. 
- Realitzar programes educatius individualitzats, quan sigui necessari.
-Establir els contactes i les coordinacions necessàries amb la xarxa pública o privada.
- En cas de dones migrades, acompanyar-les en el procés de coneixement del nou
entorn.
- Actuar com a pont entre la dona i la comunitat (pròpia o d’acollida).
- Atendre situacions d’urgència i fer l’acompanyament de les dones, en el propi centre
o en el  servei  d’acolliment  d’urgències,  en cas que des de la Secretaria d’Igualtat,
Migracions i Ciutadania així es determini.
Nombre mínim de professionals: Un mínim de 2 educadors/es, a jornada completa. 
Modalitat  contractual:  contractació segons les condicions recollides en els convenis
laborals aplicables al sector.
 
ANNEX II-  PROTECCIÓ DE DADES 
Primer.- Obligacions de SUMAR:
SUMAR s’obliga a: 
Utilitzar les dades personals objecte de tractament només per a la finalitat descrites en
el Conveni i posteriors addendes. En cap cas podrà utilitzar les dades per a finalitats
diferents. 
Tractar les dades d’acord amb les instruccions complementàries de les que figuren en
aquest document que li  pugui donar la Diputació de Girona, en endavant DDGi. Si
SUMAR considera que alguna de les instruccions rebudes és contrària a una norma
legal, n’informarà immediatament a la DDGi. 
Registrar documental els tractaments de dades que porta a terme, amb els continguts
exigits per l’article 30 del RGPD. 
Disposar  d’una  descripció  general  de  les  mesures  tècniques  i  organitzatives  de
seguretat que ha adoptat i aplicarà a les dades.
No comunicar les dades a terceres persones, excepte amb l’autorització expressa de
la DDGi o en els supòsits legalment admissibles i en consonància amb les finalitats
pròpies del desenvolupament del Conveni.
Comunicar les dades a altres encarregats del tractament d’acord amb les instruccions
que li pugui donar la DDGi. En aquest cas, la DDGi haurà d’identificar, prèviament i per
escrit,  a  qui  s’han de comunicar  les  dades,  així  com les  dades a  comunicar  i  les
mesures de seguretat que cal aplicar per procedir a la comunicació.
Quan per complir  l’encàrrec rebut,  hagués de transferir  dades a un país tercer (no
membre de la Unió Europea), informar-ne a la DDGi de manera prèvia.
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Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a les quals
hagi tingut accés en virtut d’aquest encàrrec, sense límit temporal i fins i tot després
que finalitzi la vigència del Conveni.
Garantir que les persones autoritzades a tractar dades personals es comprometen, de
forma expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat i a complir les mesures de
seguretat  corresponents,  obligacions  de  les  quals  cal  informar  convenientment.
Garantir la formació d’aquestes persones en matèria de protecció de dades. Mantenir
a disposició de la DDGi la documentació que acredita que es compleixen aquestes
obligacions.
Col·laborar amb la DDGi si ha d’efectuar avaluacions d’impacte relatives a la protecció
de dades i en les consultes prèvies a l’autoritat de control si escau realitzar-les.
Posar a disposició de la DDGi la informació necessària per demostrar que compleix les
seves obligacions, així com per realitzar les auditories o les inspeccions que efectuïn el
responsable o un altre auditor autoritzat pel responsable.
Implantar les mesures de seguretat suficients per garantir la seguretat, disponibilitat i
confidencialitat de les dades.  En tot cas implantarà mecanismes per: 
•  Garantir  la  confidencialitat,  integritat,  disponibilitat  i  resiliència  permanents  dels
sistemes i serveis de tractament.
• Garantir la restauració de la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma
ràpida, en cas d’incident. 
• Operar, quan sigui possible i necessari, amb les dades xifrades o seudonimitzades.
•  Efectuar la  verificació,  avaluació  i  valoració regulars de l’eficàcia  de les mesures
tècniques i organitzatives que garanteixen l’eficàcia del tractament. 
• Disposar d’un document de seguretat amb indicació de les mesures de seguretat de
nivell alt, en el qual hi constaran les mesures de seguretat i els procediments tècnic-
administratius  que  s'implementaran  per  garantir  la  seguretat  de  les  dades  i  els
sistemes en què es continguin.
•  Disposar  d'una  relació  de  persones  autoritzades  a  accedir  a  la  informació  amb
indicació  del  nivell  d'accés  autoritzat  i  d'un  procediment  que  permeti  registrar  els
accessos a la informació, amb indicació de l'usuari,  la data i hora d'accés, el tipus
d'accés i els registres als quals s'ha accedit.
• Habilitar els mecanismes de seguretat necessaris en les comunicacions en allò que
es refereix a l'intercanvi de dades a través de xarxes públiques (Internet) de tal manera
que es garanteixi la privacitat i la integritat de les dades transmeses.
La  DDGi  vetllarà  perquè  SUMAR,  compleixi  les  seves  obligacions.  Per  tal  de
supervisar  el  tractament,  podrà  demanarà  a  SUMAR  la  informació  que  consideri
necessària.
En el grau i mesura que el servei encarregat a SUMAR s’externalitzi, d’acord amb el
pacte cinquè,  les  mesures  descrites  en aquest  pacte  hauran de ser  aplicades  pel
tercer adjudicatari de l’encàrrec.
Segon.- Interlocutors
Als efectes del bon compliment de les relacions contractuals entre les parts en relació
al tractament de les dades personals, la persona que per part de SUMAR actuarà com
a interlocutora amb el Consell serà la senyora Helena Hugas i Garriga, Responsable
de l’Àrea Jurídica de SUMAR. Així mateix l’interlocutor per part de la DDGi serà la
persona designada a tal efecte.
Tercer.- Violacions de seguretat
SUMAR ha d’informar  a la DDGi,  sense dilació indeguda i  en qualsevol  cas en el
termini màxim de 24 hores d’ençà que en tingui coneixement, de les violacions de la
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seguretat que afectin les dades personals objecte del tractament, juntament amb la
informació  rellevant  per  documentar  i  comunicar  la  incidència.  Si  no  és  possible
facilitar tota la informació de manera immediata, la informació s’haurà de facilitar de
manera gradual però sense dilació. La informació es proporcionarà per mitjà de correu
electrònic i haurà d’incloure almenys la informació següent: 
1.  Descripció  de  la  naturalesa  de  la  violació  de  la  seguretat  incloses,  quan  sigui
possible, les categories i el nombre aproximat d'interessats afectats, i les categories i
el nombre aproximat de registres de dades personals afectats.
2. Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat.
3.  Descripció  de  les  mesures  adoptades  o  proposades  incloses,  si  escau,  les
adoptades per limitar els possibles efectes negatius.
Quart.- Subcontractació.
1. La DDGi autoritza a SUMAR a contractar amb tercers la utilització de plataformes
informàtiques,  serveis  d’allotjament  de  dades  i  altres  serveis  o  recursos
complementaris a fi i efecte d’aconseguir un òptim desenvolupament del Conveni i la
millor consecució de les seves finalitats. Atès que es tracta de serveis d’alt valor afegit
i molt especialitzats, SUMAR queda autoritzat a optar pels proveïdors que ofereixin
millors  garanties  i  prestacions.  La  contractació  d’aquests  serveis  s’efectuarà  per
compte i sota la responsabilitat de SUMAR. 
2.  La contractació per part  de SUMAR dels serveis  indicats  en el  punt  anterior  es
comunicarà al Consell per escrit i amb una antelació mínima de quinze dies naturals
abans  de  l’inici  dels  treballs  per  part  del  tercer  que  prestarà  el  servei.  SUMAR
informarà de les dades de l’empresa subcontractista i de l’abast precís dels serveis
encarregats. 
3. El subcontractista assumirà la condició d’encarregat del tractament per compte de
SUMAR.  Estarà  obligat  a  complir  almenys  les  obligacions  que  aquest  document
estableix  per  a SUMAR en matèria de confidencialitat,  seguretat  i  aplicació  de les
dades exclusivament al compliment de les finalitats de l’encomana. Correspondrà a
SUMAR formalitzar la nova relació amb el tercer, de manera que quedi subjecte a les
mateixes condicions (instruccions, obligacions, mesures de seguretat), en els mateixos
termes i garanties per als drets de les persones afectades. A aquest efecte signarà
amb el tercer un document on figuraran les seves obligacions i responsabilitats, així
com  els  procediments  i  protocols  per  a  verificar-ne  el  compliment.  Si  l’empresa
contractada per SUMAR incomplís les seves obligacions SUMAR continuarà essent
plenament responsable davant la DDGi pel que fa als perjudicis que es puguin causar.
Cinquè.- Exercici dels drets per part dels interessats
1.  L’atenció  a  l’exercici  dels  seus  drets  per  part  de  les  persones  afectades
correspondrà exclusivament a la DDGi.
2.  Si  les  persones afectades s’adrecessin  a la  DDGi  per  a exercir  els  seus drets,
SUMAR  ho  comunicarà  a  la  DDGi  per  escrit  en  el  termini  màxim  d’un  dia  (dies
laborables) a partir del moment en el que s’hagi rebut la sol·licitud. Li lliurarà també
tota la informació que pugui ser rellevant per resoldre la sol·licitud.
Sisè.- Resolució de l’encàrrec i destí de les dades
1.  Amb  la  resolució  de  la  relació  contractual  SUMAR  lliurarà  al  responsable  del
tractament  les  dades  de caràcter  personal  i,  si  escau,  els  suports  on  constin.  No
obstant, si la DDGi ho determinés, SUMAR lliurarà les dades a un nou encarregat que
la DDGi designi per escrit.
2.  En qualsevol  cas, amb la resolució de la relació contractual SUMAR deixarà de
tractar  les  dades.  No  obstant  això,  podrà  conservar-ne  una  còpia,  amb les  dades
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degudament bloquejades i  sense que puguin ser objecte de tractament,  mentre es
puguin derivar responsabilitats de l’execució de la prestació.
3. SUMAR podrà conservar un subconjunt de dades dissociades per a la realització
d'estudis o estadístiques. En qualsevol cas les dades objecte de tractament estaran
despersonalitzades i es garantirà la seva total confidencialitat”.

SEGON.  Autoritzar  i  disposar  la  despesa  per  un  import  de  312.205,25  euros,  a
SUMAR,  Serveis  Públics  d’Acció  Social  de  Catalunya,  SL,  (NIF  B55023832),  amb
càrrec  a  l’aplicació  pressupostària  100/2310/22706  (Servei  intervenció  esp.  dones
violència  masclista  Gironès)  del  pressupost  de  l’exercici  2021,  condicionada  a
l’existència de crèdit adequat i suficient.

TERCER.  Condicionar  suspensivament  l’acord  anterior  a  la  formalització  de  la
delegació mitjançant la signatura del conveni amb el Departament de Treball,  Afers
Socials i  Famílies de la Generalitat  de Catalunya,  relatiu a l’encàrrec de gestió del
Servei d’intervenció especialitzada per a dones que pateixen violència masclista i per a
les seves filles i fills a la comarca del Gironès (exp. 2020/6997, CN/4060).

QUART.  Sol·licitar  la  creació  del  projecte  de  despesa  amb  finançament  afectat
condicionat a la signatura del conveni amb el Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  relatiu  a  l’encàrrec  de  gestió  del  Servei
d’intervenció especialitzada per a dones que pateixen violència masclista i per a les
seves filles i fills a la comarca del Gironès (exp. 2020/6997, CN/4060).

CINQUÈ. Facultar àmpliament el president de la Diputació per a la signatura d’aquest
conveni,  dels  documents  necessaris  per  a  la  seva  execució  i  per  a  l’adopció  de
qualsevol resolució respecte a l’encàrrec esmentat, amb excepció de qüestions que
per  Llei  siguin  indelegables,  a l’empara de la  funció  representativa que li  atribueix
l’article 34.1.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de les bases de règim local i normativa
concordant.

SISÈ.  Publicar  el  present  conveni  al  Diari  Oficial  de  la  Generalitat  de  Catalunya  i
incloure’l al Registre de Convenis de col·laboració de la Generalitat, als efectes de fer-
lo accessible al portal de transparència, de conformitat amb l’article 110.3 de la Llei
26/2010,  del  3  d’agost,  de  règim  jurídic  i  de  procediment  de  les  administracions
públiques de Catalunya, en la seva versió donada segons la Llei 16/2015, del 21 de
juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i
dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.

SETÈ. Publicar el present acord al portal de transparència de la Diputació de Girona.

VUITÈ. Notificar el present acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
(DTSF)  de la Generalitat de Catalunya i a SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de
Catalunya, SL.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres amb el següent resultat: 10 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts 
per Catalunya i Grup d'Esquerra Republicana de Catalunya. No s'han produït 
abstencions. No hi ha vots en contra. 
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38.6. Aprovació conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i SUMAR 
per la gestió del Servei tècnic punt de trobada comarca Gironès, CN/4082 
(exp. 2020/9430)

En data 30 de desembre de 2019 es va signar l’addenda de pròrroga del  conveni
d’encàrrec a mitjà propi de la Diputació de Girona a SUMAR, Serveis Públics d’Acció
Social  de Catalunya,  SL, per a la gestió del Servei tècnic de punt de trobada a la
comarca del Gironès, CN/3897 (exp.2019/7102). La vigència de l’addenda es va iniciar
l’1 de gener de 2020 i finalitza el 31 de desembre de 2020.

Vist que el Ple de la Diputació de Girona, en sessió de 24 de novembre de 2020, ha
aprovat un nou conveni d’encàrrec de gestió entre el Departament de Treball,  Afers
Socials i  Famílies de la Generalitat  de Catalunya i la Diputació de Girona per a la
gestió del Servei tècnic de punt de trobada a la comarca del Gironès, CN/4062 (exp.
2020/7000), per a l’any 2021.

Atès  que  la  Diputació  de  Girona  s’encarregaria  de  la  gestió  del  servei  referit
anteriorment  a  través  del  seu  mitjà  instrumental,  SUMAR,  Serveis  Públics  d’Acció
Social de Catalunya, SL (en endavant SUMAR) del qual ostenta la majoria del capital
social, 100% públic local. En concret ostenta el 79,18% i té dos representants en el
Consell d’Administració, el qual fixa les decisions estratègiques i els objectius troncals
de la mercantil.

Vist que d’acord amb la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials,  el sistema
públic de serveis socials està integrat pel conjunt de recursos, prestacions, activitats,
programes,  projectes  i  equipaments  destinats  a  l’atenció  social  de  la  població,  de
titularitat  de  l’Administració  de  la  Generalitat,  de  les  entitats  locals  i  d’altres
administracions, i també els que l’Administració concerti amb les entitats d’iniciativa
social o privada. 

Vist que l’article 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, estableix que
és competència dels municipis, la creació i gestió dels serveis socials necessaris, tant
propis com delegats per altres administracions.  

Vist que la Diputació de Girona té, entre les seves funcions, donar suport als municipis
de  les  comarques  de  Girona  amb l’objectiu  que  tots  els  ciutadans  disposin  d’uns
serveis  públics  de qualitat.  Així  doncs,  la  Diputació  és  una eina  que mitjançant  el
suport  als  ajuntaments  pretén  millorar  la  vida  dels  ciutadans  de  la  demarcació,
especialment la d’aquells més desafavorits. 

Vist que aquest conveni, resta exclòs de l’àmbit de la contractació del sector públic
d’acord amb l’article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic.

Vist que SUMAR és una societat mercantil de responsabilitat limitada, constituïda el 9
de desembre de 2008 per a la prestació de serveis i l’exercici d’activitats econòmiques
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d’interès  públic  en  l’àmbit  territorial  de  Catalunya.  Té  per  objecte,  entre  d’altres,
l’execució i la gestió de serveis i activitats socials, assistencials, preventives, docents,
d’investigació i de coordinació en l’àmbit dels serveis socials. Opera sense ànim de
lucre, reinvertint els excedents que genera en més i/o millors serveis socials per assolir
una major eficàcia i eficiència en la gestió dels serveis socials. 

Vist que SUMAR, és un instrument del món local que dona resposta a les necessitats
socials,  buscant  l’equilibri  entre la rendibilitat  social  i  econòmica.  En base als seus
valors  corporatius,  innovació  social,  rendibilitat  social  i  cultura  del  detall,  aprofita
sinèrgies  i  mancomuna  serveis  entre  les  diferents  administracions.  Desenvolupa
serveis socials de qualitat i proximitat en el món local i ofereix solucions d’innovació,
planificació i gestió als governs locals, establint marcs de cooperació amb les entitats
del tercer sector social i les pròpies administracions locals. 

Vist que SUMAR té la condició de mitjà propi (M.P.) i servei tècnic dels ens públics que
en  són  socis  d’acord  amb  el  que  disposa  l’article  32  de  la  Llei  9/2017,  de  8  de
novembre, de contractes del sector públic, per la que es transposen a l’ordenament
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26
de febrer de 2014 i d’acord amb el que disposa l’article 3 dels seus estatuts socials. De
la condició de mitjà propi i servei tècnic de les Administracions Públiques se’n deriva,
entre d’altres, la prestació i/o gestió de serveis o infraestructures socials, de manera
directa o indirecta. Els ens públics que en són socis tenen un control anàleg sobre
SUMAR,  a  l’igual  que  sobre  els  seus  propis  serveis  a  través  de  la  titularitat  de
participacions socials  de la societat.  Aquest  control  anàleg s’articula a través de la
Junta General de socis, o bé, dels seus representants al Consell d’Administració de la
societat. 

Cal dir que la Diputació de Girona, tot i tenir poc més del 79% de les participacions de
Sumar S.L, aquesta societat limitada no és mitjà propi de la Diputació, ja que aquesta
última no gestiona competències en matèria de serveis socials i per tant, no les pot
encomanar d’acord amb el que disposa la llei 9/2017 de contractes del sector públic. 

La Diputació és un soci patrimonial, i Sumar S.L està adscrita pressupostàriament a
aquesta. 

Vist  que la  societat  es regeix  pels  seus estatuts,  i  en allò  que no regulin,  per les
disposicions del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel que s’aprova el Text
Refós de la Llei de Societats de Capital i per l’altra normativa que li resulti d’aplicació
atès el seu caràcter mercantil, així com els preceptes de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local;  pel 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, així com
la resta de la normativa de règim local que resulti aplicable a les societats mercantils
de capital íntegrament públic. 

Vist que d’acord amb l’article 85 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local, les entitats locals poden utilitzar qualsevol de les formes de gestió de
serveis que preveu la llei.
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Atès  que  aquest  encàrrec  s’ajusta  amb  el  que  preveu  l’article  307.2  del  Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals, que disposa que en virtut del conveni, una administració pot gestionar
un servei  de competència d’una altra,  sense que aquesta perdi  la  titularitat,  i  amb
relació a allò previst a l’article 34 del Decret 284/1996, de 23 de juliol, és voluntat de la
Diputació  de  Girona,  delegar  la  gestió  del  Servei  tècnic  de  punt  de  trobada  a  la
comarca del Gironès a la societat mercantil SUMAR.    

Per tot  l’exposat, vist  l’informe del centre gestor,  es proposa a la Junta de Govern
l’adopció de l’acord següent:

PRIMER.  APROVAR  el  conveni  de  col·laboració  entre  la  Diputació  de  Girona  i
SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, SL, per a la gestió del  Servei
tècnic de punt de trobada a la comarca del Gironès, CN/4082 (exp. 2020/9430), el
contingut del qual es reprodueix de forma íntegra a continuació:

“CONVENI  DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I  SUMAR,
SERVEIS PÚBLICS D’ACCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, SL PER LA GESTIÓ DEL
SERVEI TÈCNIC DE PUNT DE TROBADA A LA COMARCA DEL GIRONÈS.
Per la Diputació de Girona,
L’Il·lm. Sr. Miquel Noguer Planas, que intervé en qualitat de president de la Diputació
de Girona, elegit en sessió extraordinària del Ple de 4 de juliol de 2019, en virtut de les
facultats  conferides  per  acord de la  Junta de Govern del  dia _______________  i
assistit pel secretari general, senyor Jordi Batllori i Nouvilas
Per SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, SL, 
El Sr. Josep Maria Vidal Vidal, president, que actua en nom i representació de l’entitat,
amb CIF B55023832 i domicili al Parc Científic i Tecnològic de la UdG, Edifici Narcís
Monturiol, BLOC B -tercera planta, Carrer Emili Grahït, núm. 91, 17003-GIRONA, que
actua en nom i representació d’aquesta entitat, en virtut de les facultats que li  són
atribuïdes que li atorga l’article 21 dels Estatuts Socials de SUMAR, SL, modificats i
degudament aprovats per acord de la Junta General en la sessió del 13 de setembre
de 2017.
Ambdues parts es reconeixen recíprocament les facultats suficients per a convenir i
obligar-se, i
MANIFESTEN
I. D’acord amb la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, el sistema públic de
serveis socials està integrat pel conjunt de recursos, prestacions, activitats, programes,
projectes i  equipaments  destinats  a l’atenció  social  de la  població,  de titularitat  de
l’Administració  de  la  Generalitat,  de  les  entitats  locals  i  d’altres  administracions,  i
també els que l’Administració concerti amb les entitats d’iniciativa social o privada. 
Dins aquest conjunt de recursos, cal distingir els que són serveis socials bàsics, - que
inclouen els equips bàsics,  els serveis  d’ajuda a domicili  o de teleassistència  i  els
serveis d’intervenció socioeducativa no residencials per a infants i adolescents, del que
són  serveis  socials  especialitzats,  que  es  presten  per  mitjà  de  centres,  serveis,
programes i recursos dirigits a persones i col·lectius que, en funció de llurs necessitats,
requereixen una atenció específica. 
II. L’article 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, estableix que és
competència dels municipis,  la creació i  gestió dels serveis socials necessaris,  tant
propis com delegats per altres administracions.  
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III. Que la Diputació de Girona té, entre les seves funcions, donar suport als municipis
de  les  comarques  de  Girona  amb l’objectiu  que  tots  els  ciutadans  disposin  d’uns
serveis  públics  de qualitat.  Així  doncs,  la  Diputació  és  una eina  que mitjançant  el
suport  als  ajuntaments  pretén  millorar  la  vida  dels  ciutadans  de  la  demarcació,
especialment la d’aquells més desafavorits.
IV.  Que l’article  64 de llei  5/2008,  de 24 d’abril  del  dret  de les  dones eradicar  la
violència  masclista  estableix  que  correspon  a  l’Administració  de  la  Generalitat  la
creació, la titularitat, la competència, la programació, la prestació i la gestió de tots els
serveis  detallats  per  l’article  54.2  (Xarxa  d’Atenció  i  recuperació  integral)  en
col·laboració amb els ens locals.
V. Que aquest conveni,  resta exclòs de l’àmbit  de la contractació del sector públic
d’acord amb l’article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic.
VI. Que l’article 11 de Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic,
estableix que la realització d’activitats de caràcter material o tècnic de la competència
dels òrgans administratius o de les Entitats de Dret Públic es podrà encarregar a altres
òrgans o Entitats de Dret Públic de la mateixa o de diferent administració, sempre que
entre les seves competències hi estiguin aquelles activitats, per raons d’eficàcia o no
disposin  de  mitjans  tècnics  idonis  per  al  seu  desenvolupament.  Tanmateix  les
encomanes de gestió no podran tenir per objecte prestacions pròpies dels contractes
regulats a la legislació de contractes del sector públic. Aquesta encomana no suposa
una cessió de la  titularitat  de la competència ni  dels  elements substantius del  seu
exercici, essent responsabilitat de l’òrgan o entitat encomanant dictar totes els actes o
resolucions de caràcter  jurídic  que donen suport  o en els que s’integri  la  concreta
activitat material objecte de l’encomana. 
VII. SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, SL, (en endavant, SUMAR),
és una societat mercantil de responsabilitat limitada, constituïda el 9 de desembre de
2008 per a la prestació de serveis i l’exercici d’activitats econòmiques d’interès públic
en l’àmbit territorial de Catalunya.  
El  seu capital  és  íntegrament  públic.  El  79,18% està  subscrit  per  la  Diputació  de
Girona i la resta, per administracions locals i comarcals de Catalunya. 
VIII. SUMAR té la condició de mitjà propi (M.P.) i servei tècnic dels ens públics que en
són socis d’acord amb el que disposa l’article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de  contractes  del  sector  públic,  per  la  que  es  transposen  a  l’ordenament  jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell  2014/23/UE, de 26 de
febrer de 2014. 
Els ens públics que en són socis tenen un control anàleg sobre SUMAR, al igual que
sobre els seus propis serveis a través de la titularitat de participacions socials de la
societat. Aquest control anàleg s’articula a través de la Junta General de socis, o bé,
dels seus representants al Consell d’Administració de la societat. 
La societat es regeix pels seus estatuts, i en allò que no regulin, per les disposicions
del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel que s’aprova el Text Refós de la
Llei de Societats de Capital i per l’altra normativa que li resulti d’aplicació atès el seu
caràcter mercantil, així com els preceptes de la Llei 7/1985, de 3 d’abril, reguladora de
les bases del règim local;  pel 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, així com la resta de la
normativa  de règim local  que resulti  aplicable  a  les  societats  mercantils  de capital
íntegrament públic. 
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SUMAR,  té  per  objecte,  entre  d’altres,  l’execució  i  la  gestió  de serveis  i  activitats
socials, assistencials, preventives, docents, d’investigació i de coordinació en l’àmbit
dels serveis socials. Opera sense ànim de lucre, reinvertint els excedents que genera
en més i/o millors serveis socials per assolir una major eficàcia i eficiència en la gestió
dels serveis socials. 
SUMAR, és un instrument del món local que dona resposta a les necessitats socials,
buscant  l’equilibri  entre  la  rendibilitat  social  i  econòmica.  En  base  als  seus valors
corporatius, innovació social, rendibilitat social i cultura del detall, aprofita sinèrgies i
mancomuna serveis entre les diferents administracions. Desenvolupa serveis socials
de qualitat  i  proximitat en el  món local i  ofereix solucions d’innovació,  planificació i
gestió als governs locals,  establint  marcs de cooperació amb les entitats del tercer
sector social i les pròpies administracions locals. 
IX. D’acord amb els articles 85 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local, les entitats locals poden utilitzar qualsevol de les formes de gestió de
serveis que preveu la llei.
X.  La Diputació  de Girona és  soci  de  la  societat  mercantil  de  capital  íntegrament
públic, SUMAR que, d’acord amb el que disposa l’article 3 dels seus estatuts socials,
té la condició de mitjà propi i servei tècnic de les Administracions públiques que en són
sòcies. 
XI. De la condició de mitjà propi i servei tècnic de les Administracions Públiques se’n
deriva, entre d’altres, la prestació i/o gestió de serveis o infraestructures socials, de
manera directa o indirecta. 
Atesa la finalitat  social  de SUMAR, que busca l’equilibri  entre la rendibilitat  social  i
econòmica, i opera sense ànim de lucre, reinvertint els excedents que es generen en
més i/o millors serveis socials.
Atès que SUMAR representa i defensa el concepte d’eficiència social que supera la
visió economista sobre l’exclusiu criteri del preu (eficiència econòmica), apostant per la
idea  de  relació  qualitat-preu,  evitant  així  la  mercantilització  dels  serveis  socials  i
atenció a la persona (principi de solidaritat).
Atès  que  aquest  encàrrec  s’ajusta  amb  el  que  preveu  l’article  307.2  del  Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals, que disposa que en virtut del conveni, una administració pot gestionar
un servei de competència d’una altra, sense que aquesta perdi la titularitat, en relació
a allò  previst  a  l’article  34 del  Decret  284/1996,  de 23 de juliol,  és voluntat  de la
Diputació  de Girona ,  delegar  la  gestió  del  Servei  Tècnic  de Punt  de Trobada de
Girona a la societat mercantil SUMAR.    
XII.  Que en data 30 de novembre de 2018 es va signar un conveni  que estableix
l’encàrrec a mitjà propi de la Diputació de Girona a SUMAR per la gestió del Servei
Tècnic de Punt de Trobada a la comarca del Gironès.
XIII. Que en data 25 d’abril de 2019 es va signar un conveni que estableix l’encàrrec
de  gestió  entre  la  Diputació  de  Girona  i  SUMAR,  SERVEIS  PÚBLICS  D’ACCIÓ
SOCIAL DE CATALUNYA, SL,  per a la gestió del Servei tècnic de punt de trobada a
la comarca del Gironès. Posteriorment en data 30 de desembre de 2019 ambdues
parts varen acordar prorrogar la vigència d’aquest conveni fins el dia 31 de desembre
de 2020.  
XIV. Que ambdues parts consideren satisfactòria la col·laboració mantinguda i acorden
mantenir-la  i  signar  un  nou  conveni  de  col·laboració  pel  funcionament  del  Servei
Tècnic  de Punt  de Trobada a la  comarca del  Gironès,  i  a tal  efecte formalitzar  el
present conveni de col·laboració d’acord amb les següents:
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CLÀUSULES
Primera. Objecte del conveni
L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de l’encàrrec per part de la Diputació de
Girona i  SUMAR, per la gestió integral del Servei Tècnic de Punt de Trobada a la
comarca del Gironès, d’acord amb les condicions tècniques del servei que consten a
l’Annex I d’aquest conveni. 
Aquest  conveni  de  col·laboració  determinarà  la  concreta  activitat  a  prestar  i  els
recursos que s’hi apliquen, d’acord a les característiques del servei que es detallen en
aquest document. 
Segona. Obligacions i drets de la Diputació de Girona 
2.1. La Diputació de Girona es compromet a coordinar amb SUMAR la gestió integral
del Servei Tècnic de Punt de Trobada de Girona, com a servei social especialitzat del
que te la competència.
2.2.  La  Diputació  de  Girona  es  compromet  a  coordinar  i  donar  les  directrius  de
prestació  del  servei  que  siguin  necessàries  per  a  la  gestió  del  servei.  També  a
impulsar i aprovar els procediments administratius i a dictar quants actes i resolucions
de caràcter jurídic donin suport a l’activitat material de prestació del servei per part de
SUMAR. 
2.3. Modificar per raons d’interès públic i instat per la Diputació de Girona, titular del
servei  (per  delegació),  les  característiques  del  servei  contractat,  com  també
suspendre’n  l’execució,  indemnitzant,  si  és el  cas,  pels  danys i  perjudicis  causats,
d’acord amb els termes establerts per la legislació vigent. 
2.4. Resoldre, per raons d’interès públic,  i a instància de la Diputació de Girona, el
servei objecte del conveni dins els límits de la legislació de contractes del sector públic
tenint-se a la legislació aplicable. 
2.5.  Exigir  l’adopció  de mesures concretes i  eficaces per  restablir  el  bon ordre  en
l’execució d’allò pactat,  en el  supòsit  que SUMAR incorri  en actes i omissions que
puguin interrompre el normal funcionament del servei o el compliment dels programes
de treball, sens perjudici d’allò establert per la legislació vigent. 
2.6. Exercir la inspecció del servei: controlar i avaluar de forma permanent la gestió del
servei, la qualitat assistencial i els resultats. Avaluar les dades relatives a l’autonomia
dels usuaris/àries.
2.7. Dictar les ordres i les instruccions necessàries per al compliment del conveni.
2.8. Comunicar a SUMAR qualsevol deficiència que observi perquè sigui reparada. 
2.9.  Supervisar  periòdicament  el  compliment  de les obligacions  derivades d’aquest
conveni, mitjançant reunions i altres instruments tècnics de suport.
2.10. Exercir, també, el control sobre les dades relacionades amb la gestió del servei,
en especial, quan aquestes siguin objecte de protecció.
2.11. La Diputació de Girona també pot:
-interpretar  el  conveni  i  resoldre  els  dubtes  que  puguin  sorgir  pel  que  fa  al  seu
compliment.
Tercera. Obligacions i drets de SUMAR
3.1. SUMAR gestionarà el servei seguint els criteris tècnics, de qualitat i d’ocupació
d’acord  a  la  normativa  vigent  fixada  pel  Departament  de  Treball,  Afers  Socials  i
Famílies de la Generalitat de Catalunya.
3.2. Prestar el servei a la ciutat de Girona, al local que es posi a disposició a aquest
efecte.
3.3. Coordinar-se tècnicament de manera periòdica i a demanda amb serveis de la
xarxa d’atenció que es determini.
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3.4. Presentar anualment memòria de l’activitat realitzada durant l’any.
3.5. Posar a disposició de les persones usuàries del servei el full de reclamacions i
trametre mensualment les reclamacions rebudes a la Direcció General i Famílies de la
Generalitat de Catalunya. 
3.6. Gestió del servei. SUMAR es compromet a realitzar i controlar totes les parts que
engloben la gestió integral del servei, segons detall:
a) Gestió econòmica
- Comptabilitat financera
- Comptabilitat analítica
- Comptabilitat pressupostària 
- Gestió de tresoreria
- Confecció/preparació de cobrament de quotes
- Pla d’inversions
b) Gestió administrativa
- Relacions amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
- Compres i serveis
c) Gestió jurídica
- Suport jurídic integral a la Residència.
- Gestió de totes les contractacions de serveis i proveïdors seguint la LCSP. 
- Implantació dels procediments Compliance a la Residència, com a la resta de serveis
gestionats per SUMAR. 
- Suport i assessorament en matèria de protecció de dades. 
d) Recursos humans
- Gestió Laboral : Nòmina, contractes i seguretat Social
- Selecció i Incorporació
- Plans de formació
- Calendaris laborals i Gestió del Temps de Treball
- Plans de desenvolupament i millora
- Relacions Laborals
- Prevenció de Riscos Laborals i Vigilància de la Salut
e) Coordinació tècnica
- Pla de qualitat.  Compliment de la normativa sectorial  per garantir  uns estàndards
mínims de qualitat: inspeccions, registres, indicadors i enquestes de satisfacció.
- Implementació del programa “Tu decideixes com vols envellir”.
- Revisió de l’oferta de serveis i valorar la possible ampliació dels serveis.
f) Manteniment 
- Gestió de manteniment correctiu i normatiu.
- Disseny de projectes tècnics.
- Suport a tècnics municipals
3.7. SUMAR es compromet a traslladar a la Diputació de Girona, en tot moment, la
informació tècnica i econòmica del servei, que es requereixi. 
3.8. Prevenció de riscos laborals. SUMAR ha de complir amb la Llei 31/1995, de 8 de
novembre, de prevenció de riscos laborals. Ha de facilitar a tots els treballadors del
servei una avaluació del seu lloc de treball, proporcionar les mesures necessàries per
minimitzar els riscos del lloc de treball i oferir vigilància de salut adequada al lloc de
treball. 
3.9. Despeses del centre.  SUMAR es farà càrrec de totes les despeses necessàries
pel  correcte  funcionament  del  servei  que  d’entre  altres  s’inclouen  (subministres
d’aigua,  electricitat,  telèfon,  gas,  servei  de  calefacció,  manteniment  preventiu  i
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correctiu ordinari de l’immobilitzat material del local, servei de neteja del local...),  així
com de les despeses de telefonia mòbil que puguin necessitar el personal del centre. 
3.9.1.Professionals del centre. Els professionals del servei, a càrrec de SUMAR, es
regiran pel conveni col·lectiu del sector que aplica SUMAR, i pel que fa al compliment
de ratis i figures professionals, es realitzaran d’acord amb la normativa vigent fixada
pel Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya.
SUMAR  també  vetllarà  i  promocionarà  la  formació  continuada  i  el  reciclatge
professional de tot el personal del servei. 
3.10.  SUMAR es  farà  càrrec  de  la  difondre,  gestionar  i  impartir  els   serveis  que
s’ofereixin al centre.
3.11.  Tenir  contractada  i  mantenir  una  pòlissa  d’assegurances  que  cobreixi  la
responsabilitat  civil  i  la  del  personal  al  seu  servei,  per  unes  sumes  assegurades
mínimes  de  300.000  euros  per  víctima  i  de  600.000  euros  per  sinistre,  tenint  en
compte l’increment dels imports d’indemnització fixats en la Llei  35/2015, de 22 de
setembre, de reforma del sistema per a la valoració dels danys i perjudicis causats a
les persones en accidents de circulació, atès que es calcula per analogia per al càlcul
de les indemnitzacions
3.12.  Fer-se càrrec  del  manteniment  de l’equipament  que  es  posi  a  disposició  de
SUMAR que  pugui  resultar  malmès  a  causa  d’un  ús  inadequat,  tant  per  part  del
personal adscrit al servei com per les persones usuàries i satisfer la indemnització, si
escau, per les pèrdues que es puguin produir. Així mateix, al finalitzar la vigència del
conveni caldrà retornar els elements cedits en bon estat i segons inventari realitzat.
Quarta. Tractament de dades 
4.1. El tractament de dades de caràcter personal en la prestació de serveis s’haurà de
regir d’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals (en endavant LOPD), i l’article 28 del Reglament
(UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la
lliure circulació d'aquestes dades (RGPD) en vigor a tots els efectes des del 25 de
maig de 2018.
S’adjunta com a Annex II les condicions del tractament de dades de caràcter personal
que regiran aquest conveni i les addendes posteriors. 
Cinquena. Gestió administrativa i econòmica del servei
5.1. Gestió administrativa
L’import màxim anual a abonar per la Diputació de Girona per a la prestació del Servei
Tècnic  de  Punt  de  Trobada  a  la  comarca  del  Gironès  és  de  120.828,00  €  (IVA
exempt). 
L’import cert a abonar a SUMAR serà el corresponent al servei efectivament prestat
des de l’1 de gener de 2021, o des de la data de signatura del conveni d’encàrrec de
gestió amb el Departament de Treball,  Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya si fos posterior, i fins al 31 de desembre de 2021
L’abonament de l’import corresponent es tramitarà a partir de la seva sol·licitud per
part de SUMAR, mitjançant la presentació de les factures corresponents en funció del
servei prestat.
Sisena. Comissió de seguiment
Es crea una comissió de seguiment formada per una persona en representació de
cada part, que es reunirà, com a mínim, un cop l’any.
-  El  titular  de la  Subdirecció  General  de Lluita  contra la  Violència  masclista,  de la
Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania o persona en qui delegui
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- La Directora Tècnica de SUMAR, la senyora Mariona Rustullet Tallada o persona en
qui delegui. 
Setena. Vigència del conveni
La vigència d’ aquest conveni s’iniciarà l’1 de gener de 2021, on el data de signatura
del  conveni  d’encàrrec  de  gestió  amb  el  Departament  de  Treball,  Afers  Socials  i
Famílies de la Generalitat de Catalunya si fos posterior, fins al 31 de desembre de
2021, amb possibilitat de pròrroga de 3 anys més.
Tanmateix en qualsevol moment abans de la finalització del termini, els signants del
conveni podran acordar unànimement la pròrroga anual
Vuitena. Causes de resolució 
Són causes de resolució d’aquest conveni:
- El mutu acord entre les parts.
- L’incompliment dels seus pactes, amb denúncia prèvia amb antelació de tres mesos.
-  L’obstaculització  per  a  la  comprovació  o  inspecció  dels  serveis  per  part  del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
- L’incompliment de qualsevol altra obligació establerta en la legislació vigent.
Novena. Modificacions
Qualsevol modificació que alteri de forma important les estipulacions d’aquest Conveni
haurà  de  formalitzar-se  per  a  la  seva  validesa,  per  mutu  acord  d’ambdues  parts,
mitjançant la corresponent clàusula addicional.
Desena. Normativa aplicable
En tot allò no previst  en aquest Conveni,  i  sense perjudici  de la resolució de mutu
acord entre ambdues parts, s’establirà en allò previst en la normativa aplicable i, en
concret,  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú de  les
administracions públiques, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic,  la  Llei  26/2010,  de  3  d’agost,  de  règim  jurídic  i  de  procediment  de  les
administracions  públiques  de  Catalunya,  el  Reial  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, i la resta d’ordenament administratiu aplicable.
Onzena. Interpretació
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la  interpretació i  compliment d’aquest
conveni  seran resoltes entre les  parts  i,  si  això  no fos possible,  de coneixement  i
competència de l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu.
I en prova de conformitat, signen aquest conveni, 
Sr. Miquel Noguer i Planas  Sr. Josep Maria Vidal Vidal
President President  de  SUMAR,
Serveis Públics
Diputació de Girona d’Acció Social de Catalunya,
SL
Sr. Jordi Batllori i Nouvilas
Secretari general

ANNEX I - Condicions Tècniques del Servei Tècnic Punt de Trobada a la comarca del
Gironès
I.- DEFINICIO DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI I FONAMENTACIÓ
El servei tècnic de punt de trobada (STPT) s’entén com a servei destinat a atendre i
prevenir,  en  un  lloc  neutral  i  transitori,  en  presència  de  personal  qualificat,  la
problemàtica que sorgeix en els processos de conflictivitat familiar i, en concret, en el
compliment dels drets de relació i comunicació dels fills i filles establert per als supòsits
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de separació o divorci dels progenitors o per als supòsits d’exercici de la tutela per part
de l’Administració Pública, amb la finalitat d’assegurar la protecció de menors d’edat.
La prestació que es vol desenvolupar de mitjançant aquest contracte està regulada al
Decret 357/2011, de 21 de juny, dels serveis tècnics de punt de trobada, la Llei 5/2008,
del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, la Llei 18/2003, de
4 de juliol,  de suport a les famílies la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les
oportunitats en la infància i l’adolescència, i la Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre
segon del Codi civil de Catalunya, 
II. OBJECTIUS
L’objectiu del STPT és garantir als i les menors llur dret a relacionar-se amb els seus
progenitors  i/o  familiars,  tot  preservant-los  de  la  relació  conflictiva  i/o  de  violència
masclista de les persones adultes, en els supòsits de nul·litat matrimonial, separació o
divorci dels progenitors o pels supòsits d’exercici de la tutela per part de l’Administració
Pública.
Els objectius específics són:
- Facilitar la trobada del menor amb el progenitor o progenitors no custodis i la família
extensa, oferint un espai i context adequats a aquesta finalitat.
-  Oferir  un  espai  neutral  i  segur  per  a  totes  les  persones  implicades  durant  el
desenvolupament de les visites, vetllant per la integritat física i psíquica dels membres
de la família i dels i les menors en casos de situacions de risc de violència durant el
compliment del règim de visites.
- Evitar que els menors hagin de trobar-se amb els seus familiars en àmbits destinats a
altres finalitats (comissaria, jutjats, ...).
- Minimitzar les repercussions negatives de la separació conflictiva dels progenitors i/o
dels enfrontaments amb la família extensa per al o la menor.
- Oferir als organismes derivants el coneixement sobre els desenvolupament de les
visites i la incidència d’aquestes en els i les menors.
III. CONCRECCIÓ D’ACTUACIONS QUE INCLOUEN EL SERVEI
Les activitats que s’inclouen en la prestació del servei tècnic de punt de trobada són
les següents:
1. Lliurament i retorn del menor per part del pare o mare custodi o guardador/a al pare
o mare no custodi o no guardador/a.- realització de la visita entre fills i filles i pare o
mare no custodi o no guardador/a, supervisada per les persones professionals del punt
de trobada.
2. Cessió de l’espai i del material, sota el control i la tutela del personal tècnic, per
poder facilitar la trobada dels pares i mares amb els seus fills i filles.
3. Realització de les entrevistes corresponents, inicials i de seguiment, als familiars
implicats en el règim de visites.
4. Informació a les famílies sobre l’existència d’instruments específics per treballar la
problemàtica familiar existent, com la mediació i altres, sempre que sigui possible.
5. Seguiment de l’expedient  on es farà constar el  compliment o incompliment i  les
incidències que es puguin donar en la utilització del Servei 
6.  Comunicació  del  seguiment  i  incidències  que es  puguin  produir  als  organismes
derivants i a la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania.
IV. PERSONES DESTINATÀRIES DEL SERVEI DE PUNT DE TROBADA
1. Els infants que, per resolució administrativa o judicial, hagin de verificar el dret de
relació i comunicació amb els seus familiars i que, atenent al seu interès primordial,
s’escau que aquesta  visita,  o  el  lliurament  i  recollida,  sigui  verificada en un espai
neutral amb intervenció de persones professionals.
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2. Pares i mares i tutors d’aquests infants
3. Altres familiars als que la llei concedeix règim de relació i comunicació
V. UBICACIÓ GEOGRÀFICA DEL SERVEI DE PUNT DE TROBADA A
CONCERTAR
El servei de punt de trobada s’ha de prestar a la ciutat de Girona, en un local que a tal
efecte es posarà a disposició la Diputació de Girona.
VI. CALENDARI I PERIODICITAT DE L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
El Servei Tècnic de Punt de Trobada s’ha de prestar dins dels horaris següents:
- Dimecres de 17h a 20h
- Divendres de 17h a 20h
- Dissabtes i diumenges de 10 h a 14h i de 16h a 20h
- Dos a la setmana, com a mínim, un d’ells dimecres, per a tasques de coordinació i
entrevistes amb les famílies.
VII. FONTS DE DERIVACIÓ
Els serveis tècnics de punt de trobada només poden atendre les peticions de derivació
provinents de:
a)  Jutjats  i  tribunals  competents,  mitjançant  interlocutòria  o  sentència,  de mesures
cautelars o definitives, que estableixi l‘exercici dels drets de relació i comunicació amb
els fills i filles a desenvolupar en els serveis tècnics del punt de trobada. En aquest
supòsit s’inclouran els plans de parentalitat. 
b) Òrgans competents en matèria de protecció a la Infància i Adolescència, mitjançant
resolució  administrativa  d’acolliment  en  família  extensa  o  aliena,  o  acolliment  en
centres residencials. 
El servei tècnic de punt de trobada no es pot utilitzar durant la realització de l’estudi
diagnòstic.
c) Centres d’Intervenció Especialitzada de la Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral a
les dones en situació de violència masclista es pot sol·licitar un l‘exercici dels drets de
relació i comunicació amb els fills i filles als i les menors sota la tutela de dones en
situació  de  violència  masclista,  mitjançant  un  acord  entre  els  progenitors,  i  prèvia
avaluació de l’equip tècnic. 
En cap cas, es poden atendre demandes provinents d’advocades/ts particulars sense
requeriment del judicial. 
Cas que el nombre de visites superi la capacitat d’espai i de temps del centre, s’ha de
notificar a la unitat directiva depenent de la Direcció General de Famílies als efectes
oportuns.
VIII. RECURSOS HUMANS PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA PRESTACIÓ
Per al funcionament correcte del servei tècnic de punt de trobada, l’adjudicatari, en la
zona especificada, ha de comptar, com a mínim, amb el personal següent:
a) Tècnic/a coordinador/a:
Funcions:  ha  d’assumir  la  coordinació  general  del  servei;  la  realització  de  les
entrevistes  d’acollida  i  seguiment  als  progenitors;  els  contactes  amb  els  equips
externs;  la  coordinació  amb  la  persona  tècnica  de  la  Secretaria  de  Família  i  la
coordinació interna del servei, i la seva representació externa.
Nombre mínim de coordinador/a necessaris: 1 i un mínim de contractació de 22 hores
setmanals 
Formació:  Llicenciatura  en  psicologia  o  titulació  equivalent  d’acord  a  les  noves
titulacions universitàries
Anys mínims d’experiència en aquest àmbit: quatre.
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Modalitat  contractual:  En relació  a la contractació i  pel  que fa a les condicions de
treball del personal contractat, li  seran d’aplicació, com a mínim, les contingudes al
conveni col·lectiu dels sector vigent. 
b) Tècnic/a referent:
Funcions: servir de reforç a la persona tècnica coordinadora en les tasques que ha de
desenvolupar diàriament; fer el seguiment de les visites, acompanyar els menors dins
el  Punt  de  Trobada  mentre  es  fan  les  entrevistes  prèvies  a  l’inici  del  servei;
acompanyar  els  menors en la  realització  dels  intercanvis;  elaborar  els  informes de
seguiment i avaluació corresponents.
Nombre mínim de tècnics/tècniques necessaris: 4 i un mínim de contractació, en el seu
conjunt, de 88  hores setmanals.
Formació:  Llicenciatura  en  psicologia,  treball  social,  educació  social  o  titulació
equivalent, d’acord a les noves titulacions universitàries.
Anys mínims d’experiència en aquest àmbit: dos.
Com a mínim, una d’aquestes persones ha de tenir  la llicenciatura en psicologia o
titulació equivalent d’acord a les noves titulacions universitàries. i podrà assumir les
funcions de coordinació del servei en substitució de la persona titular.
c) Jurista:
Funcions: assessorar l’equip tècnic en la seva relació amb els òrgans derivants i amb
els i les usuàries del Servei. 
Formació: Llicenciatura en Dret
Nombre mínim de tècnics/tècniques necessaris : 1
Modalitat contractual i temps de contractació: a concretar per l’entitat.

ANNEX II-  PROTECCIÓ DE DADES 
Primer.- Obligacions de SUMAR:
SUMAR s’obliga a: 
Utilitzar les dades personals objecte de tractament només per a la finalitat descrites en
el Conveni i posteriors addendes. En cap cas podrà utilitzar les dades per a finalitats
diferents. 
Tractar les dades d’acord amb les instruccions complementàries de les que figuren en
aquest document que li  pugui donar la Diputació de Girona, en endavant DDGi. Si
SUMAR considera que alguna de les instruccions rebudes és contrària a una norma
legal, n’informarà immediatament a la DDGi. 
Registrar documental els tractaments de dades que porta a terme, amb els continguts
exigits per l’article 30 del RGPD. 
Disposar  d’una  descripció  general  de  les  mesures  tècniques  i  organitzatives  de
seguretat que ha adoptat i aplicarà a les dades.
No comunicar les dades a terceres persones, excepte amb l’autorització expressa de
la DDGi o en els supòsits legalment admissibles i en consonància amb les finalitats
pròpies del desenvolupament del Conveni.
Comunicar les dades a altres encarregats del tractament d’acord amb les instruccions
que li pugui donar la DDGi. En aquest cas, la DDGi haurà d’identificar, prèviament i per
escrit,  a  qui  s’han de comunicar  les  dades,  així  com les  dades a  comunicar  i  les
mesures de seguretat que cal aplicar per procedir a la comunicació.
Quan per complir  l’encàrrec rebut,  hagués de transferir  dades a un país tercer (no
membre de la Unió Europea), informar-ne a la DDGi de manera prèvia.
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Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a les quals
hagi tingut accés en virtut d’aquest encàrrec, sense límit temporal i fins i tot després
que finalitzi la vigència del Conveni.
Garantir que les persones autoritzades a tractar dades personals es comprometen, de
forma expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat i a complir les mesures de
seguretat  corresponents,  obligacions  de  les  quals  cal  informar  convenientment.
Garantir la formació d’aquestes persones en matèria de protecció de dades. Mantenir
a disposició de la DDGi la documentació que acredita que es compleixen aquestes
obligacions.
Col·laborar amb la DDGi si ha d’efectuar avaluacions d’impacte relatives a la protecció
de dades i en les consultes prèvies a l’autoritat de control si escau realitzar-les.
Posar a disposició de la DDGi la informació necessària per demostrar que compleix les
seves obligacions, així com per realitzar les auditories o les inspeccions que efectuïn el
responsable o un altre auditor autoritzat pel responsable.
Implantar les mesures de seguretat suficients per garantir la seguretat, disponibilitat i
confidencialitat de les dades.  En tot cas implantarà mecanismes per: 
•  Garantir  la  confidencialitat,  integritat,  disponibilitat  i  resiliència  permanents  dels
sistemes i serveis de tractament.
• Garantir la restauració de la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma
ràpida, en cas d’incident. 
• Operar, quan sigui possible i necessari, amb les dades xifrades o pseudonimitzades.
•  Efectuar la  verificació,  avaluació  i  valoració regulars de l’eficàcia  de les mesures
tècniques i organitzatives que garanteixen l’eficàcia del tractament. 
• Disposar d’un document de seguretat amb indicació de les mesures de seguretat de
nivell alt, en el qual hi constaran les mesures de seguretat i els procediments tècnic-
administratius  que  s'implementaran  per  garantir  la  seguretat  de  les  dades  i  els
sistemes en què es continguin.
•  Disposar  d'una  relació  de  persones  autoritzades  a  accedir  a  la  informació  amb
indicació  del  nivell  d'accés  autoritzat  i  d'un  procediment  que  permeti  registrar  els
accessos a la informació, amb indicació de l'usuari,  la data i hora d'accés, el tipus
d'accés i els registres als quals s'ha accedit.
• Habilitar els mecanismes de seguretat necessaris en les comunicacions en allò que
es refereix a l'intercanvi de dades a través de xarxes públiques (Internet) de tal manera
que es garanteixi la privacitat i la integritat de les dades transmeses.
La  DDGi  vetllarà  perquè  SUMAR,  compleixi  les  seves  obligacions.  Per  tal  de
supervisar  el  tractament,  podrà  demanarà  a  SUMAR  la  informació  que  consideri
necessària.
En el grau i mesura que el servei encarregat a SUMAR s’externalitzi, d’acord amb el
pacte cinquè,  les  mesures  descrites  en aquest  pacte  hauran de ser  aplicades  pel
tercer adjudicatari de l’encàrrec.
Segon.- Interlocutors
Als efectes del bon compliment de les relacions contractuals entre les parts en relació
al tractament de les dades personals, la persona que per part de SUMAR actuarà com
a interlocutora serà la senyora Helena Hugas i Garriga, Responsable de l’Àrea Jurídica
de SUMAR. Així mateix l’interlocutor per part de la DDGi serà la persona designada a
tal efecte.   
Tercer.- Violacions de seguretat
SUMAR ha d’informar  a la DDGi,  sense dilació indeguda i  en qualsevol  cas en el
termini màxim de 24 hores d’ençà que en tingui coneixement, de les violacions de la
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seguretat que afectin les dades personals objecte del tractament, juntament amb la
informació  rellevant  per  documentar  i  comunicar  la  incidència.  Si  no  és  possible
facilitar tota la informació de manera immediata, la informació s’haurà de facilitar de
manera gradual però sense dilació. La informació es proporcionarà per mitjà de correu
electrònic i haurà d’incloure almenys la informació següent: 
1.  Descripció  de  la  naturalesa  de  la  violació  de  la  seguretat  incloses,  quan  sigui
possible, les categories i el nombre aproximat d'interessats afectats, i les categories i
el nombre aproximat de registres de dades personals afectats.
2. Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat.
3.  Descripció  de  les  mesures  adoptades  o  proposades  incloses,  si  escau,  les
adoptades per limitar els possibles efectes negatius.
Quart.- Subcontractació.
1. La DDGi autoritza a SUMAR a contractar amb tercers la utilització de plataformes
informàtiques,  serveis  d’allotjament  de  dades  i  altres  serveis  o  recursos
complementaris a fi i efecte d’aconseguir un òptim desenvolupament del Conveni i la
millor consecució de les seves finalitats. Atès que es tracta de serveis d’alt valor afegit
i molt especialitzats, SUMAR queda autoritzat a optar pels proveïdors que ofereixin
millors  garanties  i  prestacions.  La  contractació  d’aquests  serveis  s’efectuarà  per
compte i sota la responsabilitat de SUMAR. 
2.  La contractació per part  de SUMAR dels serveis  indicats  en el  punt  anterior  es
comunicarà per escrit i amb una antelació mínima de quinze dies naturals abans de
l’inici dels treballs per part del tercer que prestarà el servei. SUMAR informarà de les
dades de l’empresa subcontractista i de l’abast precís dels serveis encarregats. 
3. El subcontractista assumirà la condició d’encarregat del tractament per compte de
SUMAR.  Estarà  obligat  a  complir  almenys  les  obligacions  que  aquest  document
estableix  per  a SUMAR en matèria de confidencialitat,  seguretat  i  aplicació  de les
dades exclusivament al compliment de les finalitats de l’encomana. Correspondrà a
SUMAR formalitzar la nova relació amb el tercer, de manera que quedi subjecte a les
mateixes condicions (instruccions, obligacions, mesures de seguretat), en els mateixos
termes i garanties per als drets de les persones afectades. A aquest efecte signarà
amb el tercer un document on figuraran les seves obligacions i responsabilitats, així
com  els  procediments  i  protocols  per  a  verificar-ne  el  compliment.  Si  l’empresa
contractada per SUMAR incomplís les seves obligacions SUMAR continuarà essent
plenament responsable davant la DDGi pel que fa als perjudicis que es puguin causar
Cinquè.- Exercici dels drets per part dels interessats
1.  L’atenció  a  l’exercici  dels  seus  drets  per  part  de  les  persones  afectades
correspondrà exclusivament a la DDGi.
2.  Si  les  persones afectades s’adrecessin  a la  DDGi  per  a exercir  els  seus drets,
SUMAR  ho  comunicarà  a  la  DDGi  per  escrit  en  el  termini  màxim  d’un  dia  (dies
laborables) a partir del moment en el que s’hagi rebut la sol·licitud. Li lliurarà també
tota la informació que pugui ser rellevant per resoldre la sol·licitud.
Sisè.- Resolució de l’encàrrec i destí de les dades
1.  Amb  la  resolució  de  la  relació  contractual  SUMAR  lliurarà  al  responsable  del
tractament  les  dades  de caràcter  personal  i,  si  escau,  els  suports  on  constin.  No
obstant, si la DDGi ho determinés, SUMAR lliurarà les dades a un nou encarregat que
la DDGi designi per escrit.
2.  En qualsevol  cas, amb la resolució de la relació contractual SUMAR deixarà de
tractar  les  dades.  No  obstant  això,  podrà  conservar-ne  una  còpia,  amb les  dades
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degudament bloquejades i  sense que puguin ser objecte de tractament,  mentre es
puguin derivar responsabilitats de l’execució de la prestació.
3. SUMAR podrà conservar un subconjunt de dades dissociades per a la realització
d'estudis o estadístiques. En qualsevol cas les dades objecte de tractament estaran
despersonalitzades i es garantirà la seva total confidencialitat.”

SEGON.  Autoritzar  i  disposar  la  despesa  per  un  import  de  120.828,00  euros,  a
SUMAR,  Serveis  Públics  d’Acció  Social  de  Catalunya,  SL,  (NIF  B55023832),  amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 100/2313/22706 (Servei punt de trobada comarca
Gironès)  del  pressupost  de  l’exercici  2021,  condicionada  a  l’existència  de  crèdit
adequat i suficient.

TERCER.  Condicionar  suspensivament  l’acord  anterior  a  la  formalització  de  la
delegació mitjançant la signatura del conveni amb el Departament de Treball,  Afers
Socials i  Famílies de la Generalitat  de Catalunya,  relatiu a l’encàrrec de gestió del
Servei tècnic de punt de trobada a la comarca del Gironès (exp. 2020/7000, CN/4062).

QUART.  Sol·licitar  la  creació  del  projecte  de  despesa  amb  finançament  afectat
condicionat a la signatura del conveni amb el Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat de Catalunya, relatiu a l’encàrrec de gestió del Servei tècnic
de punt de trobada a la comarca del Gironès (exp. 2020/7000, CN/4062).

CINQUÈ. Facultar àmpliament el president de la Diputació per a la signatura d’aquest
conveni,  dels  documents  necessaris  per  a  la  seva  execució  i  per  a  l’adopció  de
qualsevol resolució respecte a l’encàrrec esmentat, amb excepció de qüestions que
per  Llei  siguin  indelegables,  a l’empara de la  funció  representativa que li  atribueix
l’article 34.1.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de les bases de règim local i normativa
concordant.

SISÈ.  Publicar  el  present  conveni  al  Diari  Oficial  de  la  Generalitat  de  Catalunya  i
incloure’l al Registre de Convenis de col·laboració de la Generalitat, als efectes de fer-
lo accessible al portal de transparència, de conformitat amb l’article 110.3 de la Llei
26/2010,  del  3  d’agost,  de  règim  jurídic  i  de  procediment  de  les  administracions
públiques de Catalunya, en la seva versió donada segons la Llei 16/2015, del 21 de
juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i
dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.

SETÈ. Publicar el present acord al portal de transparència de la Diputació de Girona.

VUITÈ. Notificar el present acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
(DTSF) de la Generalitat de Catalunya i a SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de
Catalunya, SL.”

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres amb el següent resultat: 10 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts
per  Catalunya  i  Grup  d'Esquerra  Republicana  de  Catalunya.  No  s'han  produït
abstencions. No hi ha vots en contra.

134

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



38.7. Aprovació conveni col·laboració entre Diputació de Girona i SUMAR per 
gestió Servei tècnic punt de trobada Figueres i comarca Alt Empordà. CN/
4081 (exp. 2020/9431)

En data 30 de desembre de 2019 es va signar l’addenda de pròrroga del  conveni
d’encàrrec a mitjà propi de la Diputació de Girona a SUMAR, Serveis Públics d’Acció
Social de Catalunya, SL, per a la gestió del Servei tècnic de punt de trobada a la ciutat
de Figueres i  comarca de l’Alt  Empordà, CN/3899 (exp.2019/7104). La vigència de
l’addenda es va iniciar l’1 de gener de 2020 i finalitza el 31 de desembre de 2020.

Vist que el Ple de la Diputació de Girona, en sessió de 24 de novembre de 2020, ha
aprovat un nou conveni d’encàrrec de gestió entre el Departament de Treball,  Afers
Socials i  Famílies de la Generalitat  de Catalunya i la Diputació de Girona per a la
gestió del Servei tècnic de punt de trobada a la ciutat de Figueres i comarca de l’Alt
Empordà (exp. 2020/6998, CN/4061), per a l’any 2021.

Atès  que  la  Diputació  de  Girona  s’encarregaria  de  la  gestió  del  servei  referit
anteriorment  a  través  del  seu  mitjà  instrumental,  SUMAR,  Serveis  Públics  d’Acció
Social de Catalunya, SL (en endavant SUMAR) del qual ostenta la majoria del capital
social, 100% públic local. En concret ostenta el 79,18% i té dos representants en el
Consell d’Administració, el qual fixa les decisions estratègiques i els objectius troncals
de la mercantil.

Vist que d’acord amb la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials,  el sistema
públic de serveis socials està integrat pel conjunt de recursos, prestacions, activitats,
programes,  projectes  i  equipaments  destinats  a  l’atenció  social  de  la  població,  de
titularitat  de  l’Administració  de  la  Generalitat,  de  les  entitats  locals  i  d’altres
administracions, i també els que l’Administració concerti amb les entitats d’iniciativa
social o privada. 

Vist que l’article 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, estableix que
és competència dels municipis, la creació i gestió dels serveis socials necessaris, tant
propis com delegats per altres administracions.  

Vist que la Diputació de Girona té, entre les seves funcions, donar suport als municipis
de  les  comarques  de  Girona  amb l’objectiu  que  tots  els  ciutadans  disposin  d’uns
serveis  públics  de qualitat.  Així  doncs,  la  Diputació  és  una eina  que mitjançant  el
suport  als  ajuntaments  pretén  millorar  la  vida  dels  ciutadans  de  la  demarcació,
especialment la d’aquells més desafavorits. 

Vist que aquest conveni, resta exclòs de l’àmbit de la contractació del sector públic
d’acord amb l’article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic.

Vist que SUMAR és una societat mercantil de responsabilitat limitada, constituïda el 9
de desembre de 2008 per a la prestació de serveis i l’exercici d’activitats econòmiques
d’interès  públic  en  l’àmbit  territorial  de  Catalunya.  Té  per  objecte,  entre  d’altres,
l’execució i la gestió de serveis i activitats socials, assistencials, preventives, docents,
d’investigació i de coordinació en l’àmbit dels serveis socials. Opera sense ànim de
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lucre, reinvertint els excedents que genera en més i/o millors serveis socials per assolir
una major eficàcia i eficiència en la gestió dels serveis socials. 

Vist que SUMAR, és un instrument del món local que dona resposta a les necessitats
socials,  buscant  l’equilibri  entre la rendibilitat  social  i  econòmica.  En base als seus
valors  corporatius,  innovació  social,  rendibilitat  social  i  cultura  del  detall,  aprofita
sinèrgies  i  mancomuna  serveis  entre  les  diferents  administracions.  Desenvolupa
serveis socials de qualitat i proximitat en el món local i ofereix solucions d’innovació,
planificació i gestió als governs locals, establint marcs de cooperació amb les entitats
del tercer sector social i les pròpies administracions locals. 

Vist que SUMAR té la condició de mitjà propi (M.P.) i servei tècnic dels ens públics que
en  són  socis  d’acord  amb  el  que  disposa  l’article  32  de  la  Llei  9/2017,  de  8  de
novembre, de contractes del sector públic, per la que es transposen a l’ordenament
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26
de febrer de 2014 i d’acord amb el que disposa l’article 3 dels seus estatuts socials. De
la condició de mitjà propi i servei tècnic de les Administracions Públiques se’n deriva,
entre d’altres, la prestació i/o gestió de serveis o infraestructures socials, de manera
directa o indirecta. Els ens públics que en són socis tenen un control anàleg sobre
SUMAR,  a  l’igual  que  sobre  els  seus  propis  serveis  a  través  de  la  titularitat  de
participacions socials  de la societat.  Aquest  control  anàleg s’articula a través de la
Junta General de socis, o bé, dels seus representants al Consell d’Administració de la
societat. 

Cal dir que la Diputació de Girona, tot i tenir poc més del 79% de les participacions de
Sumar S.L, aquesta societat limitada no és mitjà propi de la Diputació, ja que aquesta
última no gestiona competències en matèria de serveis socials i per tant, no les pot
encomanar d’acord amb el que disposa la llei 9/2017 de contractes del sector públic. 

La Diputació és un soci patrimonial, i Sumar S.L està adscrita pressupostàriament a
aquesta. 

Vist  que la  societat  es regeix  pels  seus estatuts,  i  en allò  que no regulin,  per les
disposicions del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel que s’aprova el Text
Refós de la Llei de Societats de Capital i per l’altra normativa que li resulti d’aplicació
atès el seu caràcter mercantil, així com els preceptes de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local;  pel 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, així com
la resta de la normativa de règim local que resulti aplicable a les societats mercantils
de capital íntegrament públic. 

Vist que d’acord amb l’article 85 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local, les entitats locals poden utilitzar qualsevol de les formes de gestió de
serveis que preveu la llei.

Atès  que  aquest  encàrrec  s’ajusta  amb  el  que  preveu  l’article  307.2  del  Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals, que disposa que en virtut del conveni, una administració pot gestionar
un  servei  de  competència  d’una  altra,  sense  que  aquesta  perdi  la  titularitat,  amb
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relació a allò previst a l’article 34 del Decret 284/1996, de 23 de juliol, és voluntat de la
Diputació de Girona, delegar la gestió del Servei tècnic de punt de trobada a la ciutat
de Figueres i comarca de l’Alt Empordà a la societat mercantil SUMAR, SL.

Per tot l’exposat, vist  l’informe del centre gestor,  es proposa a la Junta de Govern
l’adopció de l’acord següent:

PRIMER.  APROVAR  el  conveni  de  col·laboració  entre  la  Diputació  de  Girona  i
SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, SL, per a la gestió del  Servei
tècnic de punt de trobada a la ciutat de Figueres i comarca de l’Alt Empordà (CN/4081)
(exp. 2020/9431), el contingut del qual es reprodueix de forma íntegra a continuació:

“CONVENI  DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I  SUMAR,
SERVEIS PÚBLICS D’ACCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, SL PER LA GESTIÓ DEL
SERVEI TÈCNIC DE PUNT DE TROBADA A LA CIUTAT DE FIGUERES I COMARCA
DE L’ALT EMPORDÀ.
Per la Diputació de Girona,
L’Il·lm. Sr. Miquel Noguer Planas, que intervé en qualitat de president de la Diputació
de Girona, elegit en sessió extraordinària del Ple de 4 de juliol de 2019, en virtut de les
facultats  conferides  per  acord  de  la  Junta  de  Govern  del  dia..........,  i  assistit  pel
secretari general, senyor Jordi Batllori i Nouvilas. 
Per SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, SL, 
El Sr. Josep Maria Vidal Vidal, president, que actua en nom i representació de l’entitat,
amb CIF B55023832 i domicili al Parc Científic i Tecnològic de la UdG, Edifici Narcís
Monturiol, BLOC B -tercera planta, Carrer Emili Grahït, núm. 91, 17003-GIRONA, que
actua en nom i representació d’aquesta entitat, en virtut de les facultats que li  són
atribuïdes que li atorga l’article 21 dels Estatuts Socials de SUMAR, SL, modificats i
degudament aprovats per acord de la Junta General en la sessió del 13 de setembre
de 2017.
Ambdues parts es reconeixen recíprocament les facultats suficients per a convenir i
obligar-se, i
MANIFESTEN
I. D’acord amb la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, el sistema públic de
serveis socials està integrat pel conjunt de recursos, prestacions, activitats, programes,
projectes i  equipaments  destinats  a l’atenció  social  de la  població,  de titularitat  de
l’Administració  de  la  Generalitat,  de  les  entitats  locals  i  d’altres  administracions,  i
també els que l’Administració concerti amb les entitats d’iniciativa social o privada. 
Dins aquest conjunt de recursos, cal distingir els que són serveis socials bàsics, - que
inclouen els equips bàsics,  els serveis  d’ajuda a domicili  o de teleassistència  i  els
serveis d’intervenció socioeducativa no residencials per a infants i adolescents, del que
són  serveis  socials  especialitzats,  que  es  presten  per  mitjà  de  centres,  serveis,
programes i recursos dirigits a persones i col·lectius que, en funció de llurs necessitats,
requereixen una atenció específica. 
II. L’article 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, estableix que és
competència dels municipis,  la creació i  gestió dels serveis socials necessaris,  tant
propis com delegats per altres administracions.  
III. Que la Diputació de Girona té, entre les seves funcions, donar suport als municipis
de  les  comarques  de  Girona  amb l’objectiu  que  tots  els  ciutadans  disposin  d’uns
serveis  públics  de qualitat.  Així  doncs,  la  Diputació  és  una eina  que mitjançant  el
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suport  als  ajuntaments  pretén  millorar  la  vida  dels  ciutadans  de  la  demarcació,
especialment la d’aquells més desafavorits.
IV. Que l’article 64 de Llei 5/2008, de 24 d’abril del dret de les dones a eradicar la
violència  masclista  estableix  que  correspon  a  l’Administració  de  la  Generalitat  la
creació, la titularitat, la competència, la programació, la prestació i la gestió de tots els
serveis  detallats  per  l’article  54.2  (Xarxa  d’Atenció  i  recuperació  integral)  en
col·laboració amb els ens locals.
V. Que aquest conveni,  resta exclòs de l’àmbit  de la contractació del sector públic
d’acord amb l’article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic.
VI. Que l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic,
estableix que la realització d’activitats de caràcter material o tècnic de la competència
dels òrgans administratius o de les Entitats de Dret Públic es podrà encarregar a altres
òrgans o Entitats de Dret Públic de la mateixa o de diferent administració, sempre que
entre les seves competències hi estiguin aquelles activitats, per raons d’eficàcia o no
disposin  de  mitjans  tècnics  idonis  per  al  seu  desenvolupament.  Tanmateix  les
encomanes de gestió no podran tenir per objecte prestacions pròpies dels contractes
regulats a la legislació de contractes del sector públic. Aquesta encomana no suposa
una cessió de la  titularitat  de la competència ni  dels  elements substantius del  seu
exercici, essent responsabilitat de l’òrgan o entitat encomanant dictar totes els actes o
resolucions de caràcter  jurídic  que donen suport  o en els que s’integri  la  concreta
activitat material objecte de l’encomana. 
VII. SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, S.L., en endavant, SUMAR,
és una societat mercantil de responsabilitat limitada, constituïda el 9 de desembre de
2008 per a la prestació de serveis i l’exercici d’activitats econòmiques d’interès públic
en l’àmbit territorial de Catalunya.  
El  seu capital  és  íntegrament  públic.  El  79,18% està  subscrit  per  la  Diputació  de
Girona i la resta, per administracions locals i comarcals de Catalunya. 
VIII. SUMAR té la condició de mitjà propi (M.P.) i servei tècnic dels ens públics que en
són socis d’acord amb el que disposa l’article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de  contractes  del  sector  públic,  per  la  que  es  transposen  a  l’ordenament  jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell  2014/23/UE, de 26 de
febrer de 2014. 
Els ens públics que en són socis tenen un control anàleg sobre SUMAR, al igual que
sobre els seus propis serveis a través de la titularitat de participacions socials de la
societat. Aquest control anàleg s’articula a través de la Junta General de socis, o bé,
dels seus representants al Consell d’Administració de la societat. 
La societat es regeix pels seus estatuts, i en allò que no regulin, per les disposicions
del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel que s’aprova el Text Refós de la
Llei de Societats de Capital i per l’altra normativa que li resulti d’aplicació atès el seu
caràcter mercantil, així com els preceptes de la Llei 7/1985, de 3 d’abril, reguladora de
les bases del règim local;  pel 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, així com la resta de la
normativa  de règim local  que resulti  aplicable  a  les  societats  mercantils  de capital
íntegrament públic. 
SUMAR,  té  per  objecte,  entre  d’altres,  l’execució  i  la  gestió  de serveis  i  activitats
socials, assistencials, preventives, docents, d’investigació i de coordinació en l’àmbit
dels serveis socials. Opera sense ànim de lucre, reinvertint els excedents que genera
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en més i/o millors serveis socials per assolir una major eficàcia i eficiència en la gestió
dels serveis socials. 
SUMAR és un instrument del món local que dona resposta a les necessitats socials,
buscant  l’equilibri  entre  la  rendibilitat  social  i  econòmica.  En  base  als  seus valors
corporatius, innovació social, rendibilitat social i cultura del detall, aprofita sinèrgies i
mancomuna serveis entre les diferents administracions. Desenvolupa serveis socials
de qualitat  i  proximitat en el  món local i  ofereix solucions d’innovació,  planificació i
gestió als governs locals,  establint  marcs de cooperació amb les entitats del tercer
sector social i les pròpies administracions locals. 
IX. D’acord amb l’article 85 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local,  les entitats locals  poden utilitzar  qualsevol  de les formes de gestió  de
serveis que preveu la llei.
X.  La Diputació  de Girona és  soci  de  la  societat  mercantil  de  capital  íntegrament
públic, SUMAR que, d’acord amb el que disposa l’article 3 dels seus estatuts socials,
té la condició de mitjà propi i servei tècnic de les Administracions públiques que en són
sòcies. 
XI. De la condició de mitjà propi i servei tècnic de les Administracions Públiques se’n
deriva, entre d’altres, la prestació i/o gestió de serveis o infraestructures socials, de
manera directa o indirecta. 
Atesa la finalitat  social  de SUMAR, que busca l’equilibri  entre la rendibilitat  social  i
econòmica, i opera sense ànim de lucre, reinvertint els excedents que es generen en
més i/o millors serveis socials.
Atès que SUMAR representa i defensa el concepte d’eficiència social que supera la
visió economista sobre l’exclusiu criteri del preu (eficiència econòmica), apostant per la
idea  de  relació  qualitat-preu,  evitant  així  la  mercantilització  dels  serveis  socials  i
atenció a la persona (principi de solidaritat).
Atès  que  aquest  encàrrec  s’ajusta  amb  el  que  preveu  l’article  307.2  del  Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals, que disposa que en virtut del conveni, una administració pot gestionar
un servei de competència d’una altra, sense que aquesta perdi la titularitat, en relació
a allò  previst  a  l’article  34 del  Decret  284/1996,  de 23 de juliol,  és voluntat  de la
Diputació  de  Girona,  delegar  la  gestió  del  Servei  Tècnic  de  Punt  de  Trobada  de
Figueres a la societat mercantil SUMAR, SL. 
XII.  Que en data 30 de novembre de 2018 es va signar un conveni  que estableix
l’encàrrec de a mitjà propi de la Diputació de Girona a SUMAR per a la gestió del
Servei tècnic de punt de trobada a la ciutat de Figueres i comarca de l’Alt Empordà.
XIII. Que en data 25 d’abril de 2019 es va signar un conveni que estableix l’encàrrec
de  gestió  entre  la  Diputació  de  Girona  i  SUMAR,  SERVEIS  PÚBLICS  D’ACCIÓ
SOCIAL DE CATALUNYA, SL,  per a la gestió del Servei tècnic de punt de trobada a
la  ciutat  de  Figueres  i  comarca  de  l’Alt  Empordà.  Posteriorment  en  data  30  de
desembre  de  2019  ambdues  parts  varen  acordar  prorrogar  la  vigència  d’aquest
conveni fins el dia 31 de desembre de 2020.  
XIV. Que ambdues parts consideren satisfactòria la col·laboració mantinguda i acorden
mantenir-la i signar un nou conveni de col·laboració pel funcionament del Servei tècnic
de punt de trobada a la ciutat de Figueres i Comarca de l’Alt Empordà, i a tal efecte
formalitzar el present conveni de col·laboració d’acord amb les següents:
CLÀUSULES
Primera. Objecte del conveni
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L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de l’encàrrec per part de la Diputació de
Girona i  SUMAR, de la gestió integral del Servei Tècnic de Punt de Trobada a la ciutat
de Figueres i la Comarca de l’Alt Empordà, d’acord amb les condicions tècniques del
servei que consten a l’Annex I d’aquest conveni. 
Aquest  conveni  de  col·laboració  determinarà  la  concreta  activitat  a  prestar  i  els
recursos que s’hi apliquen, d’acord a les característiques del servei que es detallen en
aquest document. 
Segona. Obligacions i drets de la Diputació de Girona 
2.1. La Diputació de Girona es compromet a coordinar amb SUMAR la gestió integral
del Servei Tècnic de Punt de Trobada de Figueres, com a servei social especialitzat
del que te la competència.
2.2.  La  Diputació  de  Girona  es  compromet  a  coordinar  i  donar  les  directrius  de
prestació  del  servei  que  siguin  necessàries  per  a  la  gestió  del  servei.  També  a
impulsar i aprovar els procediments administratius i a dictar quants actes i resolucions
de caràcter jurídic donin suport a l’activitat material de prestació del servei per part de
SUMAR. 
2.3. Modificar per raons d’interès públic i instat per la Diputació de Girona, titular del
servei  (per  delegació),  les  característiques  del  servei  contractat,  com  també
suspendre’n  l’execució,  indemnitzant,  si  és el  cas,  pels  danys i  perjudicis  causats,
d’acord amb els termes establerts per la legislació vigent. 
2.4. Resoldre, per raons d’interès públic,  i a instància de la Diputació de Girona, el
servei objecte del conveni dins els límits de la legislació de contractes del sector públic
tenint-se a la legislació aplicable. 
2.5.  Exigir  l’adopció  de mesures concretes i  eficaces per  restablir  el  bon ordre  en
l’execució d’allò pactat,  en el  supòsit  que SUMAR incorri  en actes i omissions que
puguin interrompre el normal funcionament del servei o el compliment dels programes
de treball, sens perjudici d’allò establert per la legislació vigent. 
2.6. Exercir la inspecció del servei: controlar i avaluar de forma permanent la gestió del
servei, la qualitat assistencial i els resultats. Avaluar les dades relatives a l’autonomia
dels usuaris/àries.
2.7. Dictar les ordres i les instruccions necessàries per al compliment del conveni.
2.8. Comunicar a SUMAR qualsevol deficiència que observi perquè sigui reparada. 
2.9.  Supervisar  periòdicament  el  compliment  de les obligacions  derivades d’aquest
conveni, mitjançant reunions i altres instruments tècnics de suport.
2.10. Exercir, també, el control sobre les dades relacionades amb la gestió del servei,
en especial, quan aquestes siguin objecte de protecció.
2.11. La Diputació de Girona també pot :
-  Interpretar  el  conveni  i  resoldre  els  dubtes  que  puguin  sorgir  pel  que  fa  al  seu
compliment.
Tercera. Obligacions i drets de SUMAR
3.1. SUMAR gestionarà el servei seguint els criteris tècnics, de qualitat i d’ocupació
d’acord  a  la  normativa  vigent  fixada  pel  Departament  de  Treball,  Afers  Socials  i
Famílies de la Generalitat de Catalunya.
3.2. Prestar el servei a la ciutat de Figueres, al local que es posi a disposició a aquest
efecte.
3.3. Coordinar-se tècnicament de manera periòdica i a demanda amb serveis de la
xarxa d’atenció que es determini.
3.4. Presentar anualment memòria de l’activitat realitzada durant l’any.
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3.5. Posar a disposició de les persones usuàries del servei el full de reclamacions i
trametre mensualment les reclamacions rebudes a la Direcció General i Famílies de la
Generalitat de Catalunya. 
3.6. Gestió del servei. SUMAR es compromet a realitzar i controlar totes les parts que
engloben la gestió integral del servei, segons detall:
a) Gestió econòmica
- Comptabilitat financera
- Comptabilitat analítica
- Comptabilitat pressupostària 
- Gestió de tresoreria
- Confecció/preparació de cobrament de quotes
- Pla d’inversions
b) Gestió administrativa
-  Relacions amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
- Compres i serveis
c) Gestió jurídica
- Suport jurídic integral a la Residència.
- Gestió de totes les contractacions de serveis i proveïdors seguint la LCSP. 
- Implantació dels procediments Compliance a la Residència, com a la resta de serveis
gestionats per SUMAR. 
- Suport i assessorament en matèria de protecció de dades. 
d) Recursos humans
- Gestió Laboral : Nòmina, contractes i seguretat Social
- Selecció i Incorporació
- Plans de formació
- Calendaris laborals i Gestió del Temps de Treball
- Plans de desenvolupament i millora
- Relacions Laborals
- Prevenció de Riscos Laborals i Vigilància de la Salut
e) Coordinació tècnica
- Pla de qualitat.  Compliment de la normativa sectorial  per garantir  uns estàndards
mínims de qualitat: inspeccions, registres, indicadors i enquestes de satisfacció.
- Implementació del programa “Tu decideixes com vols envellir”.
- Revisió de l’oferta de serveis i valorar la possible ampliació dels serveis.
f) Manteniment 
- Gestió de manteniment correctiu i normatiu.
- Disseny de projectes tècnics.
- Suport a tècnics municipals
3.7. SUMAR es compromet a traslladar a la Diputació de Girona, en tot moment, la
informació tècnica i econòmica del servei, que es requereixi. 
3.8. Prevenció de riscos laborals. SUMAR ha de complir amb la Llei 31/1995, de 8 de
novembre, de Prevenció de riscos laborals. Ha de facilitar a tots els treballadors del
servei una avaluació del seu lloc de treball, proporcionar les mesures necessàries per
minimitzar els riscos del lloc de treball i oferir vigilància de salut adequada al lloc de
treball. 
3.9. Despeses del centre. SUMAR es farà càrrec de totes les despeses necessàries
pel correcte funcionament del servei que d’entre altre s’inclouen subministres d’aigua,
electricitat, telèfon, gas, servei de calefacció, manteniment preventiu i correctiu ordinari
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de l’immobilitzat  material  del local,  servei  de neteja del  local,  etc.,  així  com de les
despeses de telefonia mòbil que pugui necessitar el personal del centre.
3.9.1. Professionals del centre. Els professionals del servei, a càrrec de SUMAR es
regiran pel conveni col·lectiu del sector que aplica SUMAR i pel que fa al compliment
de ratis i figures professionals, es realitzaran d’acord amb la normativa vigent fixada
pel Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya.
SUMAR  també  vetllarà  i  promocionarà  la  formació  continuada  i  el  reciclatge
professional de tot el personal del servei. 
3.10. SUMAR es farà càrrec de difondre, gestionar i impartir els  serveis que s’ofereixin
al centre.
3.11.  Tenir  contractada  i  mantenir  una  pòlissa  d’assegurances  que  cobreixi  la
responsabilitat  civil  i  la  del  personal  al  seu  servei,  per  unes  sumes  assegurades
mínimes  de  300.000  euros  per  víctima  i  de  600.000  euros  per  sinistre,  tenint  en
compte l’increment dels imports d’indemnització fixats en la Llei  35/2015, de 22 de
setembre, de reforma del sistema per a la valoració dels danys i perjudicis causats a
les persones en accidents de circulació, atès que es calcula per analogia per al càlcul
de les indemnitzacions. 
3.12.  Fer-se càrrec  del  manteniment  de l’equipament  que  es  posi  a  disposició  de
SUMAR que  pugui  resultar  malmès  a  causa  d’un  ús  inadequat,  tant  per  part  del
personal adscrit al servei com per les persones usuàries i satisfer la indemnització, si
escau, per les pèrdues que es puguin produir. Així mateix, al finalitzar la vigència del
conveni caldrà retornar els elements cedits en bon i estat i segons inventari realitzat.
Quarta. Tractament de dades 
4.1. El tractament de dades de caràcter personal en la prestació de serveis s’haurà de
regir d’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals (en endavant LOPD), i l’article 28 del Reglament
(UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la
lliure circulació d'aquestes dades (RGPD) en vigor a tots els efectes des del 25 de
maig de 2018.
S’adjunta com a Annex II les condicions del tractament de dades de caràcter personal
que regiran aquest conveni i les addendes posteriors. 
Cinquena. Gestió administrativa i econòmica del servei
5.1. Gestió administrativa
L’import màxim anual a abonar per la Diputació de Girona per a la prestació del Servei
Tècnic de Punt de Trobada a la ciutat de Figueres i comarca de l’Alt Empordà és de
84.456,00.-€ anuals (IVA exempt). 
L’import cert a abonar a SUMAR serà el corresponent al servei efectivament prestat
des de l’1 de gener de 2021, o des de la data de signatura del conveni d’encàrrec de
gestió amb el Departament de Treball,  Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya si fos posterior, i fins al 31 de desembre de 2021
L’abonament de l’import corresponent es tramitarà a partir de la seva sol·licitud per
part de SUMAR, mitjançant la presentació de les factures corresponents en funció del
servei prestat.
Sisena. Comissió de seguiment
Es crea una comissió de seguiment formada per una persona en representació de
cada part, que es reunirà, com a mínim, un cop l’any.
-  El  titular  de la  Subdirecció  General  de Lluita  contra la  Violència  masclista,  de la
Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania o persona en qui delegui
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- La Directora Tècnica de SUMAR, la senyora Mariona Rustullet Tallada o persona en
qui delegui. 
Setena. Vigència del conveni
La vigència d’ aquest conveni s’iniciarà l’1 de gener de 2021, on el data de signatura
del  conveni  d’encàrrec  de  gestió  amb  el  Departament  de  Treball,  Afers  Socials  i
Famílies de la Generalitat de Catalunya si fos posterior, fins al 31 de desembre de
2021, amb possibilitat de pròrroga de 3 anys més.
Tanmateix en qualsevol moment abans de la finalització del termini, els signants del
conveni podran acordar unànimement la pròrroga anual
Vuitena. Causes de resolució 
Són causes de resolució d’aquest conveni:
- El mutu acord entre les parts.
- L’incompliment dels seus pactes, amb denúncia prèvia amb antelació de tres mesos.
-  L’obstaculització  per  a  la  comprovació  o  inspecció  dels  serveis  per  part  del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
- L’incompliment de qualsevol altra obligació establerta en la legislació vigent.
Novena. Modificacions
Qualsevol modificació que alteri de forma important les estipulacions d’aquest Conveni
haurà  de  formalitzar-se  per  a  la  seva  validesa,  per  mutu  acord  d’ambdues  parts,
mitjançant la corresponent clàusula addicional.
Desena. Normativa aplicable
En tot allò no previst  en aquest Conveni,  i  sense perjudici  de la resolució de mutu
acord entre ambdues parts, s’establirà en allò previst en la normativa aplicable i, en
concret,  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú de  les
administracions públiques, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic,  la  Llei  26/2010,  de  3  d’agost,  de  règim  jurídic  i  de  procediment  de  les
administracions  públiques  de  Catalunya,  el  Reial  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, i la resta d’ordenament administratiu aplicable.
Onzena. Interpretació
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la  interpretació i  compliment d’aquest
conveni  seran resoltes entre les  parts  i,  si  això  no fos possible,  de coneixement  i
competència de l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu.
I en prova de conformitat, signen aquest conveni
Sr. Miquel Noguer i Planas  Sr. Josep Maria Vidal Vidal
President President  de  SUMAR,
Serveis Públics
Diputació de Girona d’Acció Social de Catalunya,
SL
Sr. Jordi Batllori i Nouvilas
Secretari general

ANNEX I  -  Condicions  Tècniques  Servei  tècnic  punt  de  trobada  de Figueres  i  Alt
Empordà
I.- DEFINICIO DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI I FONAMENTACIÓ
El servei tècnic de punt de trobada (STPT) s’entén com a servei destinat a atendre i
prevenir,  en  un  lloc  neutral  i  transitori,  en  presència  de  personal  qualificat,  la
problemàtica que sorgeix en els processos de conflictivitat familiar i, en concret, en el
compliment dels drets de relació i comunicació dels fills i filles establert per als supòsits
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de separació o divorci dels progenitors o per als supòsits d’exercici de la tutela per part
de l’Administració Pública, amb la finalitat d’assegurar la protecció de menors d’edat.
La prestació que es vol desenvolupar de mitjançant aquest contracte està regulada al
Decret 357/2011, de 21 de juny, dels serveis tècnics de punt de trobada, la Llei 5/2008,
del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, la Llei 18/2003, de
4 de juliol,  de suport a les famílies la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les
oportunitats en la infància i l’adolescència, i la Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre
segon del Codi civil de Catalunya, 
II. OBJECTIUS
L’objectiu del STPT és garantir als i les menors llur dret a relacionar-se amb els seus
progenitors  i/o  familiars,  tot  preservant-los  de  la  relació  conflictiva  i/o  de  violència
masclista de les persones adultes, en els supòsits de nul·litat matrimonial, separació o
divorci dels progenitors o pels supòsits d’exercici de la tutela per part de l’Administració
Pública.
Els objectius específics són:
- Facilitar la trobada del menor amb el progenitor o progenitors no custodis i la família
extensa, oferint un espai i context adequats a aquesta finalitat.
-  Oferir  un  espai  neutral  i  segur  per  a  totes  les  persones  implicades  durant  el
desenvolupament de les visites, vetllant per la integritat física i psíquica dels membres
de la família i dels i les menors en casos de situacions de risc de violència durant el
compliment del règim de visites.
- Evitar que els menors hagin de trobar-se amb els seus familiars en àmbits destinats a
altres finalitats (comissaria, jutjats, ...).
- Minimitzar les repercussions negatives de la separació conflictiva dels progenitors i/o
dels enfrontaments amb la família extensa per al o la menor.
- Oferir als organismes derivants el coneixement sobre els desenvolupament de les
visites i la incidència d’aquestes en els i les menors.
III. CONCRECCIÓ D’ACTUACIONS QUE INCLOUEN EL SERVEI
Les activitats que s’inclouen en la prestació del servei tècnic de punt de trobada són
les següents:
1. Lliurament i retorn del menor per part del pare o mare custodi o guardador/a al pare
o mare no custodi o no guardador/a.- realització de la visita entre fills i filles i pare o
mare no custodi o no guardador/a, supervisada per les persones professionals del punt
de trobada.
2. Cessió de l’espai i del material, sota el control i la tutela del personal tècnic, per
poder facilitar la trobada dels pares i mares amb els seus fills i filles.
3. Realització de les entrevistes corresponents, inicials i de seguiment, als familiars
implicats en el règim de visites.
4. Informació a les famílies sobre l’existència d’instruments específics per treballar la
problemàtica familiar existent, com la mediació i altres, sempre que sigui possible.
5. Seguiment de l’expedient  on es farà constar el  compliment o incompliment i  les
incidències que es puguin donar en la utilització del Servei 
6.  Comunicació  del  seguiment  i  incidències  que es  puguin  produir  als  organismes
derivants i a la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania
IV. PERSONES DESTINATÀRIES DEL SERVEI DE PUNT DE TROBADA
1. Els infants que, per resolució administrativa o judicial, hagin de verificar el dret de
relació i comunicació amb els seus familiars i que, atenent al seu interès primordial,
s’escau que aquesta  visita,  o  el  lliurament  i  recollida,  sigui  verificada en un espai
neutral amb intervenció de persones professionals.
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2. Pares i mares i tutors d’aquests infants
3. Altres familiars als que la llei concedeix règim de relació i comunicació
V. UBICACIÓ GEOGRÀFICA DEL SERVEI DE PUNT DE TROBADA A
CONCERTAR
El servei de punt de trobada s’ha de prestar a la ciutat de Figueres, en un local que a
tal efecte es posarà a disposició la Diputació de Girona.
VI. CALENDARI I PERIODICITAT DE L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
El Servei Tècnic de Punt de Trobada s’ha de prestar dins dels horaris següents:
- Dimecres de 17.30 h a 20.30h
- Divendres de 17.30h a 20.30h
- Dissabtes i diumenges de 10 h a 14h i de 16h a 20h
- Dos a la setmana, com a mínim, un d’ells dimecres, per a tasques de coordinació i
entrevistes amb les famílies.
VII. FONTS DE DERIVACIÓ
Els serveis tècnics de punt de trobada només poden atendre les peticions de derivació
provinents de:
a)  Jutjats  i  tribunals  competents,  mitjançant  interlocutòria  o  sentència,  de mesures
cautelars o definitives, que estableixi l‘exercici dels drets de relació i comunicació amb
els fills i filles a desenvolupar en els serveis tècnics del punt de trobada. En aquest
supòsit s’inclouran els plans de parentalitat. 
b) Òrgans competents en matèria de protecció a la Infància i Adolescència, mitjançant
resolució  administrativa  d’acolliment  en  família  extensa  o  aliena,  o  acolliment  en
centres residencials. 
El servei tècnic de punt de trobada no es pot utilitzar durant la realització de l’estudi
diagnòstic.
c)Centres d’Intervenció Especialitzada de la Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral a
les dones en situació de violència masclista es pot sol·licitar un l‘exercici dels drets de
relació i comunicació amb els fills i filles als i les menors sota la tutela de dones en
situació  de  violència  masclista,  mitjançant  un  acord  entre  els  progenitors,  i  prèvia
avaluació de l’equip tècnic. 
En cap cas, es poden atendre demandes provinents d’advocades/ts particulars sense
requeriment del judicial. 
Cas que el nombre de visites superi la capacitat d’espai i de temps del centre, s’ha de
notificar a la unitat directiva depenent de la Direcció General de Famílies als efectes
oportuns.
VIII. RECURSOS HUMANS PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA PRESTACIÓ
Per al funcionament correcte del servei tècnic de punt de trobada, l’adjudicatari, en la
zona especificada, ha de comptar, com a mínim, amb el personal següent:
a) Tècnic/a coordinador/a:
Funcions:  ha  d’assumir  la  coordinació  general  del  servei;  la  realització  de  les
entrevistes  d’acollida  i  seguiment  als  progenitors;  els  contactes  amb  els  equips
externs;  la  coordinació  amb  la  persona  tècnica  de  la  Secretaria  de  Família  i  la
coordinació interna del servei, i la seva representació externa.
Nombre mínim de coordinador/a necessaris: 1 i un mínim de contractació de 22 hores
setmanals 
Formació:  Llicenciatura  en  psicologia  o  titulació  equivalent  d’acord  a  les  noves
titulacions universitàries
Anys mínims d’experiència en aquest àmbit: quatre
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Modalitat  contractual:  En relació  a la contractació i  pel  que fa a les condicions de
treball del personal contractat, li  seran d’aplicació, com a mínim, les contingudes al
conveni col·lectiu dels sector vigent. 
b) Tècnic/a referent:
Funcions: servir de reforç a la persona tècnica coordinadora en les tasques que ha de
desenvolupar diàriament; fer el seguiment de les visites, acompanyar els menors dins
el  Punt  de  Trobada  mentre  es  fan  les  entrevistes  prèvies  a  l’inici  del  servei;
acompanyar  els  menors en la  realització  dels  intercanvis;  elaborar  els  informes de
seguiment i avaluació corresponents.
Anys mínims d’experiència en aquest àmbit: dos.
Nombre mínim de tècnics/tècniques necessaris: 3 i un mínim de contractació, en el seu
conjunt, de 66 hores setmanals.
Formació:  Llicenciatura  en  psicologia,  treball  social,  educació  social  o  titulació
equivalent, d’acord a les noves titulacions universitàries.
Anys mínims d’experiència en aquest àmbit: dos
Com a mínim, una d’aquestes persones ha de tenir  la llicenciatura en psicologia o
titulació equivalent d’acord a les noves titulacions universitàries. i podrà assumir les
funcions de coordinació del servei en substitució de la persona titular.
c) Jurista:
Funcions: assessorar l’equip tècnic en la seva relació amb els òrgans derivants i amb
els i les usuàries del Servei. 
Formació: Llicenciatura en Dret
Nombre mínim de tècnics/tècniques necessaris : 1
Modalitat contractual i temps de contractació: a concretar per l’entitat. 

ANNEX II-  PROTECCIÓ DE DADES 
Primer.- Obligacions de SUMAR:
SUMAR s’obliga a: 
Utilitzar les dades personals objecte de tractament només per a la finalitat descrites en
el Conveni i posteriors addendes. En cap cas podrà utilitzar les dades per a finalitats
diferents. 
Tractar les dades d’acord amb les instruccions complementàries de les que figuren en
aquest document que li  pugui donar la Diputació de Girona, en endavant DDGi. Si
SUMAR considera que alguna de les instruccions rebudes és contrària a una norma
legal, n’informarà immediatament a la DDGi. 
Registrar documental els tractaments de dades que porta a terme, amb els continguts
exigits per l’article 30 del RGPD. 
Disposar  d’una  descripció  general  de  les  mesures  tècniques  i  organitzatives  de
seguretat que ha adoptat i aplicarà a les dades.
No comunicar les dades a terceres persones, excepte amb l’autorització expressa de
la DDGi o en els supòsits legalment admissibles i en consonància amb les finalitats
pròpies del desenvolupament del Conveni.
Comunicar les dades a altres encarregats del tractament d’acord amb les instruccions
que li pugui donar la DDGi. En aquest cas, la DDGi haurà d’identificar, prèviament i per
escrit,  a  qui  s’han de comunicar  les  dades,  així  com les  dades a  comunicar  i  les
mesures de seguretat que cal aplicar per procedir a la comunicació.
Quan per complir  l’encàrrec rebut,  hagués de transferir  dades a un país tercer (no
membre de la Unió Europea), informar-ne a la DDGi de manera prèvia.
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Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a les quals
hagi tingut accés en virtut d’aquest encàrrec, sense límit temporal i fins i tot després
que finalitzi la vigència del Conveni.
Garantir que les persones autoritzades a tractar dades personals es comprometen, de
forma expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat i a complir les mesures de
seguretat  corresponents,  obligacions  de  les  quals  cal  informar  convenientment.
Garantir la formació d’aquestes persones en matèria de protecció de dades. Mantenir
a disposició de la DDGi la documentació que acredita que es compleixen aquestes
obligacions.
Col·laborar amb la DDGi si ha d’efectuar avaluacions d’impacte relatives a la protecció
de dades i en les consultes prèvies a l’autoritat de control si escau realitzar-les.
Posar a disposició de la DDGi la informació necessària per demostrar que compleix les
seves obligacions, així com per realitzar les auditories o les inspeccions que efectuïn el
responsable o un altre auditor autoritzat pel responsable.
Implantar les mesures de seguretat suficients per garantir la seguretat, disponibilitat i
confidencialitat de les dades.  En tot cas implantarà mecanismes per: 
•  Garantir  la  confidencialitat,  integritat,  disponibilitat  i  resiliència  permanents  dels
sistemes i serveis de tractament.
• Garantir la restauració de la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma
ràpida, en cas d’incident. 
• Operar, quan sigui possible i necessari, amb les dades xifrades o pseudonimitzades.
•  Efectuar la  verificació,  avaluació  i  valoració regulars de l’eficàcia  de les mesures
tècniques i organitzatives que garanteixen l’eficàcia del tractament. 
• Disposar d’un document de seguretat amb indicació de les mesures de seguretat de
nivell alt, en el qual hi constaran les mesures de seguretat i els procediments tècnic-
administratius  que  s'implementaran  per  garantir  la  seguretat  de  les  dades  i  els
sistemes en què es continguin.
•  Disposar  d'una  relació  de  persones  autoritzades  a  accedir  a  la  informació  amb
indicació  del  nivell  d'accés  autoritzat  i  d'un  procediment  que  permeti  registrar  els
accessos a la informació, amb indicació de l'usuari,  la data i hora d'accés, el tipus
d'accés i els registres als quals s'ha accedit.
• Habilitar els mecanismes de seguretat necessaris en les comunicacions en allò que
es refereix a l'intercanvi de dades a través de xarxes públiques (Internet) de tal manera
que es garanteixi la privacitat i la integritat de les dades transmeses.
La  DDGi  vetllarà  perquè  SUMAR,  compleixi  les  seves  obligacions.  Per  tal  de
supervisar  el  tractament,  podrà  demanarà  a  SUMAR  la  informació  que  consideri
necessària.
En el grau i mesura que el servei encarregat a SUMAR s’externalitzi, d’acord amb el
pacte cinquè,  les  mesures  descrites  en aquest  pacte  hauran de ser  aplicades  pel
tercer adjudicatari de l’encàrrec.
Segon.- Interlocutors
Als efectes del bon compliment de les relacions contractuals entre les parts en relació
al tractament de les dades personals, la persona que per part de SUMAR actuarà com
a interlocutora serà la senyora Helena Hugas i Garriga, Responsable de l’Àrea Jurídica
de SUMAR. Així mateix l’interlocutor per part de la DDGi serà la persona designada a
tal efecte.   
Tercer.- Violacions de seguretat
SUMAR ha d’informar  a la DDGi,  sense dilació indeguda i  en qualsevol  cas en el
termini màxim de 24 hores d’ençà que en tingui coneixement, de les violacions de la
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seguretat que afectin les dades personals objecte del tractament, juntament amb la
informació  rellevant  per  documentar  i  comunicar  la  incidència.  Si  no  és  possible
facilitar tota la informació de manera immediata, la informació s’haurà de facilitar de
manera gradual però sense dilació. La informació es proporcionarà per mitjà de correu
electrònic i haurà d’incloure almenys la informació següent: 
1.  Descripció  de  la  naturalesa  de  la  violació  de  la  seguretat  incloses,  quan  sigui
possible, les categories i el nombre aproximat d'interessats afectats, i les categories i
el nombre aproximat de registres de dades personals afectats.
2. Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat.
3.  Descripció  de  les  mesures  adoptades  o  proposades  incloses,  si  escau,  les
adoptades per limitar els possibles efectes negatius.
Quart.- Subcontractació.
1. La DDGi autoritza a SUMAR a contractar amb tercers la utilització de plataformes
informàtiques,  serveis  d’allotjament  de  dades  i  altres  serveis  o  recursos
complementaris a fi i efecte d’aconseguir un òptim desenvolupament del Conveni i la
millor consecució de les seves finalitats. Atès que es tracta de serveis d’alt valor afegit
i molt especialitzats, SUMAR queda autoritzat a optar pels proveïdors que ofereixin
millors  garanties  i  prestacions.  La  contractació  d’aquests  serveis  s’efectuarà  per
compte i sota la responsabilitat de SUMAR. 
2.  La contractació per part  de SUMAR dels serveis  indicats  en el  punt  anterior  es
comunicarà per escrit i amb una antelació mínima de quinze dies naturals abans de
l’inici dels treballs per part del tercer que prestarà el servei. SUMAR informarà de les
dades de l’empresa subcontractista i de l’abast precís dels serveis encarregats. 
3. El subcontractista assumirà la condició d’encarregat del tractament per compte de
SUMAR.  Estarà  obligat  a  complir  almenys  les  obligacions  que  aquest  document
estableix  per  a SUMAR en matèria de confidencialitat,  seguretat  i  aplicació  de les
dades exclusivament al compliment de les finalitats de l’encomana. Correspondrà a
SUMAR formalitzar la nova relació amb el tercer, de manera que quedi subjecte a les
mateixes condicions (instruccions, obligacions, mesures de seguretat), en els mateixos
termes i garanties per als drets de les persones afectades. A aquest efecte signarà
amb el tercer un document on figuraran les seves obligacions i responsabilitats, així
com  els  procediments  i  protocols  per  a  verificar-ne  el  compliment.  Si  l’empresa
contractada per SUMAR incomplís les seves obligacions SUMAR continuarà essent
plenament responsable davant la DDGi pel que fa als perjudicis que es puguin causar.
Cinquè.- Exercici dels drets per part dels interessats
1.  L’atenció  a  l’exercici  dels  seus  drets  per  part  de  les  persones  afectades
correspondrà exclusivament a la DDGi.
2.  Si  les  persones afectades s’adrecessin  a la  DDGi  per  a exercir  els  seus drets,
SUMAR  ho  comunicarà  a  la  DDGi  per  escrit  en  el  termini  màxim  d’un  dia  (dies
laborables) a partir del moment en el que s’hagi rebut la sol·licitud. Li lliurarà també
tota la informació que pugui ser rellevant per resoldre la sol·licitud.
Sisè.- Resolució de l’encàrrec i destí de les dades
1.  Amb  la  resolució  de  la  relació  contractual  SUMAR  lliurarà  al  responsable  del
tractament  les  dades  de caràcter  personal  i,  si  escau,  els  suports  on  constin.  No
obstant, si la DDGi ho determinés, SUMAR lliurarà les dades a un nou encarregat que
la DDGi designi per escrit.
2.  En qualsevol  cas, amb la resolució de la relació contractual SUMAR deixarà de
tractar  les  dades.  No  obstant  això,  podrà  conservar-ne  una  còpia,  amb les  dades
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degudament bloquejades i  sense que puguin ser objecte de tractament,  mentre es
puguin derivar responsabilitats de l’execució de la prestació.
3. SUMAR podrà conservar un subconjunt de dades dissociades per a la realització
d'estudis o estadístiques. En qualsevol cas les dades objecte de tractament estaran
despersonalitzades i es garantirà la seva total confidencialitat”.

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 84.456,00 euros, a SUMAR,
Serveis  Públics  d’Acció  Social  de  Catalunya,  SL,  (NIF B55023832),  amb càrrec  a
l’aplicació  pressupostària  100/2312/22706  (Servei  punt  de  trobada  Figueres  i  Alt
Empordà)  del  pressupost  de  l’exercici  2021,  condicionada  a   l’existència  de crèdit
adequat i suficient.

TERCER.  Condicionar  suspensivament  l’acord  anterior  a  la  formalització  de  la
delegació mitjançant la signatura del conveni amb el Departament de Treball,  Afers
Socials i  Famílies de la Generalitat  de Catalunya,  relatiu a l’encàrrec de gestió del
Servei tècnic de punt de trobada a la ciutat de Figueres i comarca de l’Alt Empordà
(exp. 2020/6998, CN/4061).

QUART.  Sol·licitar  la  creació  del  projecte  de  despesa  amb  finançament  afectat
condicionat a la signatura del conveni amb el Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat de Catalunya, relatiu a l’encàrrec de gestió del Servei tècnic
de punt de trobada a la ciutat de Figueres i comarca de l’Alt Empordà (exp. 2020/6998,
CN/4061).

CINQUÈ. Facultar àmpliament el president de la Diputació per a la signatura d’aquest
conveni,  dels  documents  necessaris  per  a  la  seva  execució  i  per  a  l’adopció  de
qualsevol resolució respecte a l’encàrrec esmentat, amb excepció de qüestions que
per  Llei  siguin  indelegables,  a l’empara de la  funció  representativa que li  atribueix
l’article 34.1.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de les bases de règim local i normativa
concordant.

SISÈ.  Publicar  el  present  conveni  al  Diari  Oficial  de  la  Generalitat  de  Catalunya  i
incloure’l al Registre de Convenis de col·laboració de la Generalitat, als efectes de fer-
lo accessible al portal de transparència, de conformitat amb l’article 110.3 de la Llei
26/2010,  del  3  d’agost,  de  règim  jurídic  i  de  procediment  de  les  administracions
públiques de Catalunya, en la seva versió donada segons la Llei 16/2015, del 21 de
juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i
dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.

SETÈ. Publicar el present acord al portal de transparència de la Diputació de Girona.

VUITÈ. Notificar el present acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
(DTSF)  de la Generalitat de Catalunya i a SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de
Catalunya, SL. 

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres amb el següent resultat: 10 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts
per  Catalunya  i  Grup  d'Esquerra  Republicana  de  Catalunya.  No  s'han  produït
abstencions. No hi ha vots en contra. 
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39. Precs i preguntes

No hi ha cap intervenció-

No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 10:30 h, de
la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

Diputació de Girona, dimecres, 16 de desembre 2020

Document signat electrònicament
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