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EXCMA. DIPUTACIÓ DE GIRONA
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN NÚM.: 1031

Número:  1031 
Òrgan: Junta de Govern
Sessió: Ordinària
Data: 1 de desembre de 2020
Hora: 10:05
Lloc: Saló de Plens o Saló de Sessions
Document: Acta

Expedient: 200683

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. 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
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ORDRE DEL DIA

Nº
d'Ordre

Punt d'ordre del dia Expedient Centre Gestor

1 Lectura i aprovació, si escau, de
l’esborrany de l’acta de la sessió
ordinària del dia 17 de novembre
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

3 Adjudicació dels dos projectes
guanyadors de les Exposicions
Viatgeres

2019/Z020400/8882 Oficina de
Difusió

4 Ratificació de la resolució de
Presidència número 2020/3106

2020/X020300/1259 Cooperació
Municipal

5 Ratificació de la resolució de
Presidència número 2020/3107

2019/X020300/606 Cooperació
Municipal

6 Ratificació de la resolució de
Presidència número 2020/3221

2019/X020300/258 Cooperació
Municipal

7 Ratificació de la Resolució de
Presidència número  2020/3257

2019/X020300/605 Cooperació
Municipal

8 Ratificació de la resolució de
Presidència número 2020/3222

2020/X020300/681 Cooperació
Municipal
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9 Aprovar convocatòria anticipada de
subvencions a ajuntaments i
consells comarcals per a la compra
de material per contribuir a la lluita
contra la pobresa energètica, any
2021

2020/X020100/9034 Habitatge

10 Aprovar convocatòria anticipada de
subvencions als ajuntaments per a
estudis, plans, programes i
projectes locals, any 2021

2020/X020100/9030 Habitatge

11 Aprovar convocatòria anticipada de
subvencions a ajuntaments i
consells comarcals per a la gestió
de les polítiques socials d'habitatge
en l'àmbit comarcal, any 2021

2020/X020100/9031 Habitatge

12 Aprovar convocatòria anticipada de
subvencions als ajuntaments per a
l'adquisició d'habitatges destinats a
polítiques socials, any 2021

2020/X020100/9033 Habitatge

13 Aprovar convocatòria anticipada de
subvencions als ajuntaments per a
inversions en habitatges destinats a
polítiques socials, any 2021

2020/X020100/9032 Habitatge

14 Aprovació modificació parcial de
l'acord de resolució de subv.
Continguts Pedagògics
Virtuals_Can Quintana. Museu de
la Mediterrània

2020/X020100/5863 Cooperació
Cultural

15 Aprovació ajut extraordinari per a
la restauració església de Santa
Maria d'Escales (2020/9346)

2020/X020300/9346 Monuments

16 Aprovació convocatòria de
subvencions per a la redacció de
programes de ciutat, projectes de
mobiliari, senyalització i
construcció (bàsic i executiu) per a
biblioteques del sistema de lectura
Pública. Anualitat 2020.

2020/X020300/8150 Biblioteques
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17 Aprovar convocatòria anticipada
d'actuacions de conservació de
patrimoni natural. Consorci i
Ajuntaments 2021

2020/X020100/9067 Medi Ambient

18 Aprovació de la convocatòria
anticipada de subvencions del
programa de suport a actuacions en
matèria forestal i de prevenció
d'incendis forestals 2021

2020/X020100/9301 Medi Ambient

19 Aprovació de la convocatòria
anticipada de subvencions de la
Diputació de Girona als
Ajuntaments per instal·lar sistemes
de producció de calor amb
biomassa i/o bioenergia i xarxa de
calor municipals. Anualitat 2021

2020/X020100/9152 Medi Ambient

20 Resolució recursos de reposició de
subvencions de la convocatòria de
subvencions per a l'any 2020

2020/X020200/3244 Servei
d’Esports

21 Aprovar addenda al conveni museu
del suro amb l' Aj. de Palafrugell

2016/X020200/1001 Programes
Europeus

22 Aprovar addenda al conveni museu
"La Gabella" amb l'Aj. d'Arbúcies

2016/X020200/914 Programes
Europeus

23 Aprovar addenda al conveni
"Scriptorum" amb l'Aj. de Ripoll

2016/X020200/961 Programes
Europeus

24 Aprovar addenda al conveni museu
d'història amb l'Aj. de St. Feliu de
Guíxols

2016/X020200/913 Programes
Europeus

25 Autoritzar l'exercici d'una activitat
privada compatible amb el càrrec al
Sr. J.B.B.

2020/G030104/8694 Recursos
Humans

26 Autoritzar l'exercici d'una activitat
pública compatible amb el càrrec al
Sr. A.F.F.

2020/G030104/8850 Recursos
Humans

27 Autoritzar l'exercici d'una activitat
privada compatible amb el càrrec a
la Sra. C.R.A.

2020/G030104/8990 Recursos
Humans
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28 Mantenir l'exercici d'una activitat
privada compatible amb el càrrec al
Sr. R.P.A.

2020/G030104/9333 Recursos
Humans

29 Proposicions urgents

30 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
17 de novembre de 2020

S’aprova per unanimitat i sense esmenes l’acta de la sessió ordinària del dia 17 de novembre 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

3. Adjudicació dels dos projectes guanyadors de les Exposicions Viatgeres.
2019/Z020400/8882 – Oficina de Difusió

Per acord de la junta de Govern de 4 de febrer de 2020 es va aprovar la convocatòria per
seleccionar dos projectes expositius per al programa “Exposicions Viatgeres” pel període
2020/2021 i per acord de la Junta de Govern de 30 de juny de 2020 es va aprovar la
modificació de l’esmentada convocatòria

A la base 11 s'hi preveu la resolució de la convocatòria, mitjançant l'adjudicació per part del
president de la Diputació, així com la formalització i signatura d'un contracte de préstec d'ús
d'obra artística entre les parts, d'acord amb el model aprovat també amb les bases de la
convocatòria.

A la base 4 s'especifica que seran dos els projectes seleccionats, amb una itinerància d'un any
cadascuna, amb la possibilitat de prorrogar-se, per aquest motiu el projecte que itinerarà en
primer lloc i pel període 2021-22 serà el de Manel Bayo, amb “Contra natura” i en segon lloc el
projecte “La construcció d’un simulacre” d’Adrià Gamero, pel període 2022-23.

Vist l'informe proposta emès pel jurat, dirigit al president de la Diputació de Girona, de data 7
de juliol de 2020, en el qual especifiquen la seva resolució.



6

En virtut de l’anterior i vist l’informe del cap de l’Oficina de Difusió i la fiscalització es
proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent

PRIMER. Adjudicar els dos projectes guanyadors de la convocatòria per seleccionar dos
projectes expositius per al programa “exposicions viatgeres” a :

a. Manel Bayo, amb “Contra natura”
b. Adrià Gamero, amb “La construcció d’un simulacre”

SEGON. Autoritzar la signatura  del contracte de préstec d'ús d'obra artística amb finalitat
divulgativa, entre la Diputació de Girona i l'artista Manel Bayo per a la realització de
l'exposició “Contra natura”, com a primer projecte itinerant.

TERCER. Autoritzar la signatura  del contracte de préstec d'ús d'obra artística amb finalitat
divulgativa, entre la Diputació de Girona i l'artista Adrià Gamero per la realització de
l’exposició “La construcció d’un simulacre”, com a segon projecte itinerant.

QUART. Disposar la despesa de 1.500 € a favor de Manel Bayo Rigau, amb el
DNI:****0036*, com a primer projecte itinerant, i la despesa de 1.500 € a favor d’Adrià
Gamero Casellas, amb el DNI: ****4971*, com a segon projecte itinerant, i imputant-ho a la
partida 101 9200 48200 (Premis exposicions viatgeres).

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. Ratificació de la resolució de Presidència número 2020/3106. 2020/X020300/1259 -
Cooperació Municipal

Se sotmet a ratificació la resolució de Presidència número 2020/3106, el contingut de la qual es
transcriu literalment a continuació:

“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. 
Vista la petició presentada dels ajuntaments de Garriguella i de Tortellà de canvi de destí de la
subvenció concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020 per a despeses
corrents.
D'acord les Bases de la convocatòria, 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:
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PRIMER. Autoritzar a l’Ajuntament de Garriguella el canvi de destí de la subvenció que té
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020, expedient 2020/1259, pel
concepte i l’import que es detallen. 
Concepte inicial Concepte final Pressupost Subvenció

Inicial €
Subvenció Final
€

Enllumenat públic Enllumenat públic 35.000,00 35.200,00 31.700,00

Conservació i
m a n t e n i m e n t
enllumenat

Conservació i
m a n t e n i m e n t
enllumenat

8.400,00 7.440,25 4.030,25

Abastament d’aigua
ús públic

6.910,00

Total 42.640,25 42.640,25

SEGON. Autoritzar a l’Ajuntament de Tortellà el canvi de destí de la subvenció que té
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020, expedient 2020/989, pel
concepte i l’import que es detallen. 

Concepte inicial Concepte final Pressupost Subvenció
Inicial €

Subvenció Final
€

Enllumenat públic Enllumenat públic 35.000,00 18.199,97 16.700,12

Enllumenat escola 1.499,85

Total 18.199,97 18.199,97

TERCER. 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 15 de novembre de 2020.
QUART. Sotmetre la present resolució a ratificació de la Junta de Govern”.

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.

5. Ratificació de la resolució de Presidència número 2020/3107. 2019/X020300/606 –
Cooperació Municipal

Se sotmet a ratificació de la Junta de Govern la resolució de Presidència número 2020/3107, el
contingut de la qual es transcriu literalment a continuació:
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“La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària de 7 de maig de 2019 va
resoldre la concessió de subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per a l’any
2019.
Vista la petició presentada pels ajuntament de Pals i de Parlavà de canvi de destí de la
subvenció concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2019, per a obres
d’inversió.
D'acord les Bases de la convocatòria, 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. Autoritzar a l’Ajuntament de Pals el canvi de destí de la subvenció que té concedida
dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2019, expedient 2019/606, pel concepte i
l’import que es detallen. 
Concepte inicial Concepte final Pressupost Subvenció

Inicial €
Subvenció Final
€

Ascensor de la
biblioteca

68.475,15 68.475,15 44.375,74

Coberta pavelló 48.301,15 24.099,41

Total 68.475,15 68.475,15

SEGON. Autoritzar a l’Ajuntament de Parlavà el canvi de destí de la subvenció que té
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2019, expedient 2019/608, pel
concepte i l’import que es detallen. 
Concepte inicial Concepte final Pressupost Subvenció

Inicial €
Subvenció Final
€

Millora del paviment
i dels serveis: C.de la
Bassa, Pl. Constitució
i C. Plaça

Millora del paviment
i dels serveis: C.de la
Bassa, Pl.
Constitució i C.
Plaça

142.671,08 10.000,00 10.000,00

Millora del paviment
i dels serveis del C.
Ample

298.455,67 24.116,45 0,00

Millora xarxa de
sanejament del Camí
de La Sala

14.238,24 14.238,24

M i l l o r a
infraestructura viària
eliminant punts
perillosos i reforç de

9.878,21 9.878,21
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la senyalització
viària

TOTAL 34.116,45 34.116,45

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

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. Ratificació de la resolució de Presidència número 2020/3221. 2019/X020300/258 –
Cooperació Municipal

Se sotmet a ratificació de la Junta de Govern la resolució de Presidència número 2020/3221, el
contingut de la qual es transcriu literalment a continuació:

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

Expedient Línia Concepte Pressupost Subvenció €

2019/258 Inversions Pavimentació i millora
camí

100.788,15 23.612,65

Condicionament pas
peatonal

46.331,90 20.000,00

43.612,65

Vista la petició de l’Ajuntament d’Agullana de canvi de destí de la subvenció concedida dins el
Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2019.
D’acord amb la documentació presentada i amb les Bases de la convocatòria, 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:
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PRIMER. Autoritzar a l’Ajuntament d’Agullana el canvi de destí de la subvenció que té
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2019, línia inversions, expedient
2019/258, pel concepte i l’import que es detallen. 
Concepte inicial Concepte final Pressupost Subvenció

Inicial €
S u b v e n c i ó
Final €

Pavimentació i
millora camí

100.788,15 23.612,65

Condicionament
pas peatonal

46.331,90 20.000,00

Adequació nau
lateral Asil
Gomis

44.385,23 43.612,65

43.612,65 43.612,65

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

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. Ratificació de la Resolució de Presidència número 2020/3257. 2019/X020300/605 –
Cooperació Municipal

Se sotmet a ratificació de la Junta de Govern la resolució de Presidència número 2020/3257, el
contingut de la qual es transcriu literalment a continuació:

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

Expedient Línia Concepte Pressupost Subvenció €

2016/605 Inversions Ampliació de l'enllumenat de
la Urbanització can Comas

16.826,28 13.384,43
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Adequació de l'entorn del pou
de ca l'Esteve al veïnat de cal
Ferrer

30.000,00 23.863,42

Total 37.247,85 

Vista la petició de l’Ajuntament de Palol de Revardit de canvi de destí de la subvenció
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2019.
D’acord amb la documentació presentada i amb les Bases de la convocatòria, 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. Autoritzar a l’Ajuntament de Palol de Revardit el canvi de destí de la subvenció que
té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2019, línia inversions, expedient
2016/605, pel concepte i l’import que es detallen. 
Concepte inicial Concepte final Pressupost Subvenció

Inicial €
Subvenció Final
€

Ampliació de
l'enllumenat de la
Urbanització can
Comas

Ampliació de
l'enllumenat de la
Urbanització can
Comas

16.826,28 13.384,43 16.826,28

Adequació de l'entorn
del pou de ca l'Esteve
al veïnat de cal Ferrer

30.000,00 23.863,42 0

Arranjament de
Camins

21.342,90 20.421,57

Total 37.247,85 37.247,85

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

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. Ratificació de la resolució de Presidència número 2020/3222. 2020/X020300/681 –
Cooperació Municipal
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Se sotmet a ratificació de la Junta de Govern la resolució de Presidència número 2020/3222, el
contingut de la qual es transcriu literalment a continuació:

“La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària del 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 Castellfollit de la Roca se li va concedir la subvenció del
Fons de Cooperació Econòmica 2020 d’acord amb el següent detall:

Expedient Línia Concepte Pressupost Subvenció €

2020/681 Despeses corrents Conveni Gusiñer 2.017,65 2.017,65
Enllumenat públic 15.881,24 15.881,24

Tanca cementiri 2.533,40 2.533,40

Total 20.432,19

Vista la petició de l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca 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, 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. Autoritzar a l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca el canvi de destí de la subvenció
que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020, línia inversions,
expedient 2020/681, pel concepte i l’import que es detallen. 
Concepte inicial Concepte final Pressupost Subvenció

Inicial €
Subvenció Final
€

Conveni Gusiñer Conveni Gusiñer 2.017,65 2.017,65 2.017,65

Enllumenat públic Enllumenat públic 15.881,24 15.881,24 12.435,10

Tanca cementiri 2.533,40 0,00

Manteniment via
pública

5.979,44 5.979,44

20.432,19 20.432,19

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.
TERCER. Sotmetre la present resolució a ratificació de la Junta de Govern”.
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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.

9. Aprovar convocatòria anticipada de subvencions a ajuntaments i consells
comarcals per a la compra de material per contribuir a la lluita contra la pobresa
energètica, any 2021. 2020/X020100/903 - Habitatge

La Diputació en l’exercici de les seves competències pròpies definides a l’article 36 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, pretén col·laborar amb el
finançament de les actuacions en la lluita contra la pobresa energètica a la demarcació de
Girona amb la compra de material per contribuir a la lluita contra la pobresa energètica.

L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen a les bases específiques
reguladores de subvencions a ajuntaments i consells comarcals per a la compra de material per
contribuir a la lluita contra la pobresa energètica, aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió
de 16 de juny de 2020, i publicades de forma definitiva al Butlletí Oficial de la Província de
Girona (BOPG) número 119, de 22 de juny de 2020.

La tramitació de la convocatòria que es proposa que s’aprovi s’ajusta al que s’estableix a
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la Llei 38/2003, general de
subvencions, i l’òrgan competent per aprovar-la és la Junta de Govern, d’acord amb el que
estableixen les bases específiques reguladores. Aquesta línia de subvencions no es troba
prevista en el Pla Estratègic de Subvencions de la Diputació de Girona actualment vigent però
s’estudiarà la seva inclusió en una propera modificació d’aquest.

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. Aprovar la convocatòria anticipada en règim de concurrència competitiva per a la
concessió de subvencions a ajuntaments i consells comarcals per a la compra de material per
contribuir a la lluita contra la pobresa energètica, el text de la qual es transcriu literalment a
continuació:

“Convocatòria de subvencions a ajuntaments i consells comarcals per a la compra de material per
contribuir a la lluita contra la pobresa energètica – any 2021

1. Objecte i finalitat
Subvencions en règim de concurrència competitiva destinades als ajuntaments i consells
comarcals per a la compra de material per contribuir a la lluita contra la pobresa energètica, amb
l’objectiu de fomentar l’extensió d’aquestes actuacions a totes les poblacions de la demarcació
de Girona relacionades amb el Programa d’Estalvi Energètic i Pobresa Energètica, d’acord amb
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les bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 16 de juny
de 2020, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) núm. 119, de 22 de
juny de 2020.
Les bases específiques reguladores d’aquestes subvencions estableixen, en el punt 6, els criteris
de valoració de les sol·licituds presentades.

2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària
L’import total destinat a la convocatòria és de 80.000,00 €. Les aplicacions pressupostàries a què
s’aplica el crèdit són les següents:

Anualitat Aplicació pressupostària Import (en €)
2021 210/1521/76202 40.000,00 €
2021 210/1521/76500 40.000,00 €

Total 80.000,00 €

Totes aquestes quanties són estimades i podran ser objecte de redistribució abans de
resoldre l’atorgament de subvencions, en funció de la personalitat jurídica dels
beneficiaris.
L’aprovació de la convocatòria queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i
suficient en el pressupost de 2021.
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 40.000,00 €, derivada d’una modificació de crèdit.
L’efectivitat de la quantia addicional estarà condicionada a la corresponent declaració de
disponibilitat de crèdit prèviament a la resolució de les subvencions i a l’aprovació de
l’augment de la convocatòria.

3. Termini de presentació de sol·licituds
Les sol·licituds de subvenció es poden presentar a partir del dia 4 de gener de 2021 i fins al dia
15 de febrer de 2021. Les sol·licituds s’han de formular mitjançant el model normalitzat
disponible al web de la Diputació de Girona http:www.ddgi.cat/subvencions, acompanyat de la
documentació que preveu l’article 8 de les bases reguladores.  
Es pot presentar una única sol·licitud de subvenció per consell comarcal o ajuntament.
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.

4. Import de les subvencions
Se subvencionaran les actuacions per ordre de puntuació, amb un màxim de 10.000 € i un mínim
de 1.500 € per sol·licitud, fins a exhaurir el crèdit destinat a aquesta convocatòria. 

5. Àmbit temporal de les accions subvencionables
Es consideren despeses subvencionables les que siguin objecte de facturació entre el 30 de
novembre de 2020 i la data límit per justificar-les, i poden tenir el seu origen o contractació, de
manera total o parcial, en exercicis anteriors al de la justificació.
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6. Termini de resolució i notificació
El termini màxim per resoldre sobre la convocatòria és el que determinen les bases. La resolució
es notificarà de manera individualitzada a tots els beneficiaris, tal com estableix l’article 41.1 de
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 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. Termini per justificar les subvencions
El termini per justificar les accions subvencionades finalitzarà el 30 de novembre de 2021.
La documentació justificativa de les subvencions està regulada al punt 12.1 de les bases.

8. Règim de recursos
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 de l’endemà de la notificació. Alternativament, i de
forma potestativa, s’hi pot interposar un recurs de reposició davant la Junta de Govern de la
Diputació de Girona, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació.

9. Publicitat
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler electrònic, i el seu extracte, d’acord amb el que
estableix l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà al BOPG.”

Segon. Autoritzar la despesa de la convocatòria de l’exercici 2021 del pressupost de l’exercici
2021, pels imports màxims i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:

Anualita
t

A p l i c a c i ó
pressupostària

Descripció Import (en €)

2021 210/1521/76202 Ajuts a ajunt. per inversió prog. estalvi i
pobresa energètica.

40.000,00 €

2021 210/1521/76500 Ajuts a c.comarcals prog. estalvi i
pobresa energètica

40.000,00 €

Total 80.000,00 €

L’aprovació de la convocatòria queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient
en el pressupost de 2021.

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.



16

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. Aprovar convocatòria anticipada de subvencions als ajuntaments per a estudis,
plans, programes i projectes locals, any 2021. 2020/X020100/9030 – Habitatge

El Pla Estratègic de Subvencions vigent estableix aquesta línia de subvencions amb la finalitat
que els ajuntaments disposin d’informació actualitzada per a la planificació i execució de les
polítiques d’habitatge local.

La Diputació en l’exercici de les seves competències pròpies definides a l’article 36 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, pretén col·laborar amb el
finançament de les actuacions en polítiques socials d’habitatge.

L'objecte d'aquesta convocatòria és el de promoure ajuts destinats als ajuntaments inclosos en
l’àmbit territorial de la Diputació de Girona per a finançar polítiques d’habitatge.

L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen a les bases específiques
reguladores de subvencions als ajuntaments per a estudis, plans, programes i projectes locals en
l’àmbit de les polítiques d’habitatge, aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 19 de
novembre de 2019, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) 226, de 26
de novembre de 2019.

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

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. Aprovar la convocatòria anticipada en règim de concurrència competitiva per a la
concessió de subvencions als ajuntaments per a estudis, plans, programes i projectes locals en
l’àmbit de les polítiques d’habitatge, el text de la qual es transcriu literalment a continuació:

“Convocatòria anticipada de subvencions als ajuntaments per a estudis, plans, programes i
projectes locals en l’àmbit de les polítiques d’habitatge - any 2021

1. Objecte i finalitat
Subvencions en règim de concurrència competitiva per a ajuntaments, destinades al finançament
d’estudis, plans, programes i projectes locals en l’àmbit de les polítiques d’habitatge, d’acord
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amb les bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 19 de
novembre de 2019, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) 226, de 26
de novembre de 2019.
Les bases específiques reguladores d’aquestes subvencions estableixen, en el punt 6, els criteris
de valoració de les sol·licituds presentades.

2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària
L’import total destinat a la convocatòria és de 300.000,00 €. Les aplicacions pressupostàries a
què s’aplica el crèdit, els imports i la distribució d’anualitats són els següents:

Anualitat Aplicació pressupostària Import (en €)
2021 210/1521/46200 300.000,00 €

Total 300.000,00 €

L’aprovació de la convocatòria queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en
el pressupost de 2021.
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 150.000,00 €, derivada d’una modificació de crèdit.
L’efectivitat de la quantia addicional estarà condicionada a la corresponent declaració de
disponibilitat de crèdit prèviament a la resolució de les subvencions i l’aprovació de
l’augment de la convocatòria.

3. Termini de presentació de sol·licituds
Les sol·licituds de subvenció es poden presentar a partir del dia 4 de gener de 2021 i fins al dia
15 de febrer de 2021. Les sol·licituds s’han de formular mitjançant el model normalitzat
disponible al web de la Diputació de Girona http:www.ddgi.cat/subvencions, acompanyat de la
documentació que preveu l’article 8 de les bases reguladores.
Es pot presentar una única sol·licitud de subvenció per ajuntament.
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.

4. Import de les subvencions
Se subvencionaran les actuacions per ordre de puntuació, amb un màxim de 10.000 € i un mínim
de 1.000 € per sol·licitud, fins a exhaurir el crèdit destinat a aquesta convocatòria. 

5. Àmbit temporal de les accions subvencionables
L’estudi, pla, programa o projecte subvencionable s’ha de realitzar durant l’any en el qual es
demani la subvenció. Es consideraran despeses subvencionables les que siguin objecte de
facturació entre l’1 de gener de l’any 2021 i la data límit per justificar-les, que poden tenir el seu
origen o contractació, de manera total o parcial, en exercicis anteriors al de la justificació.

6. Termini de resolució i notificació
El termini màxim per resoldre la convocatòria és el que determinen les bases. 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
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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. Termini per justificar les subvencions
El termini per justificar les accions subvencionades finalitzarà el 31 d’octubre de 2021.
La documentació justificativa de les subvencions està regulada al punt 12.1 de les bases.

8. Règim de recursos
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 de l’endemà de la notificació. Alternativament, i de
forma potestativa, s’hi pot interposar un recurs de reposició davant la Junta de Govern de la
Diputació de Girona, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació. 

9. Publicitat
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler electrònic, i el seu extracte, d’acord amb el que
estableix l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà al BOPG.”

Segon. Autoritzar la despesa de la convocatòria de l’exercici 2021 per un import màxim de
300.000,00 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 210/1521/46200 (Ajuts a ajuntaments
Habitatge per estudis, plans, programes i projectes locals) del pressupost de l’exercici 2021.

L’aprovació de la convocatòria queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient
en el pressupost de 2021.

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

11. Aprovar convocatòria anticipada de subvencions a ajuntaments i consells
comarcals per a la gestió de les polítiques socials d'habitatge en l'àmbit comarcal,
any 2021. 2020/X020100/9031- Habitatge
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El Pla Estratègic de Subvencions vigent estableix aquesta línia de subvencions amb la finalitat
que les polítiques d’habitatge social es puguin desplegar en tot el territori i arribar a la igualtat
d’oportunitats per la població de tot el territori de la demarcació de Girona.

La Diputació en l’exercici de les seves competències pròpies definides a l’article 36 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, pretén col·laborar amb el
finançament de les actuacions en polítiques socials d’habitatge en l’àmbit comarcal.

L'objecte d'aquesta convocatòria és el de promoure ajuts destinats als ajuntaments i consells
comarcals en l’àmbit territorial de la Diputació de Girona per a finançar polítiques socials
d’habitatge en l’àmbit comarcal portades a terme durant el període de temps determinat a les
bases específiques.

L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen a les bases específiques
reguladores de subvencions als ajuntaments i consells comarcals per a la gestió de les polítiques
socials d’habitatge en l’àmbit comarcal, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona el dia 19
de novembre de 2019 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) 226, de
26 de novembre de 2019.

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

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. Aprovar la convocatòria anticipada en règim de concurrència competitiva per a la
concessió de subvencions a ajuntaments i consells comarcals per a la gestió de les polítiques
socials d’habitatge en l’àmbit comarcal, el text de la qual es transcriu literalment a continuació:

“Convocatòria anticipada de subvencions a ajuntaments i consells comarcals per a la gestió de les
polítiques socials d’habitatge en l’àmbit comarcal - any 2021

1. Objecte i finalitat
Subvencions en règim de concurrència competitiva destinades als ajuntaments i consells
comarcals per a finançar els serveis comarcals d’habitatge, amb l’objectiu de fomentar l’extensió
d’aquestes actuacions a totes les poblacions de la demarcació de Girona, d’acord amb les bases
específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 19 de novembre de
2019, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) 226, de 26 de novembre
de 2019.
Les bases específiques reguladores d’aquestes subvencions estableixen, en el punt 6, els criteris
de valoració de les sol·licituds presentades.

2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària



20

L’import total destinat a la convocatòria és de 100.000,00 €. Les aplicacions pressupostàries a
què s’aplica el crèdit, els imports  i la distribució d’anualitats són els següents:

Anualitat Aplicació pressupostària Import (en €)
2021 210/1521/46202 20.000,00 €
2021 210/1521/46500 80.000,00 €

Total 100.000,00 €

L’aprovació de la convocatòria queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i
suficient en el pressupost de 2021.
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 50.000,00 €, derivada d’una modificació de crèdit.
L’efectivitat de la quantia addicional estarà condicionada a la corresponent declaració de
disponibilitat de crèdit prèviament a la resolució de les subvencions i l’aprovació de
l’augment de la convocatòria.

3. Termini de presentació de sol·licituds
Les sol·licituds de subvenció es poden presentar a partir del dia 4 de gener de 2021 i fins al dia
15 de febrer de 2021. Les sol·licituds s’han de formular mitjançant el model normalitzat
disponible al web de la Diputació de Girona http:www.ddgi.cat/subvencions, acompanyat de la
documentació que preveu l’article 8 de les bases reguladores. 
Es pot presentar una única sol·licitud de subvenció per consell comarcal o ajuntament.
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.

4. Import de les subvencions
Se subvencionaran les actuacions per ordre de puntuació, amb un màxim de 18.000 € i un mínim
de 1.000 € per sol·licitud, fins a exhaurir el crèdit destinat a aquesta convocatòria. 

5. Àmbit temporal de les accions subvencionables
Es consideren despeses subvencionables les que siguin objecte de facturació entre el 16 de
novembre de l’any anterior a la convocatòria i la data límit per justificar-les, i poden tenir el seu
origen o contractació, de manera total o parcial, en exercicis anteriors al de la justificació.

6. Termini de resolució i notificació
El termini màxim per resoldre sobre la convocatòria és el que determinen les bases. 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. Termini per justificar les subvencions
El termini per justificar les accions subvencionades finalitzarà el 15 de novembre de 2021.
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La documentació justificativa de les subvencions està regulada al punt 12.1 de les bases.

8. Règim de recursos
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 de l’endemà de la notificació. Alternativament, i de
forma potestativa, s’hi pot interposar un recurs de reposició davant la Junta de Govern de la
Diputació de Girona, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació.

9. Publicitat
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler electrònic , i el seu extracte, d’acord amb el que
estableix l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà al BOPG.”

Segon. Autoritzar la despesa de la convocatòria de l’exercici 2021 del pressupost de l’exercici
2021, pels imports màxims i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:

Anualitat Aplicació pressupostària Descripció Import (en €)
2021 210/1521/46202 Ajuts a ajunt. polítiques socials d’àmbit

comarcal
20.000,00 €

2021 210/1521/46500 Ajuts a c. comarcals polítiques socials
d’àmbit comarcal

80.000,00 €

Total 100.000,00 €

L’aprovació de la convocatòria queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient
en el pressupost de 2021.

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

12. Aprovar convocatòria anticipada de subvencions als ajuntaments per a
l'adquisició d'habitatges destinats a polítiques socials, any 2021.
2020/X020100/9033 – Habitatge
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El Pla Estratègic de Subvencions vigent estableix aquesta línia de subvencions amb la finalitat
que els ajuntaments adquireixin habitatges per a polítiques socials.

La Diputació en l’exercici de les seves competències pròpies definides a l’article 36 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, pretén col·laborar amb el
finançament de les actuacions en polítiques socials d’habitatge.

L'objecte d'aquesta convocatòria és el de promoure ajuts destinats als ajuntaments inclosos en
l’àmbit territorial de la Diputació de Girona per a finançar polítiques d’habitatge per a facilitar
l’accés a l’habitatge.

L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen a les bases específiques
reguladores de subvencions als ajuntaments per a l’adquisició d’habitatges destinats a
polítiques socials, aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 20 d’octubre de 2020,
publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) núm. 210, de 2 de novembre
de 2020.

La tramitació de la convocatòria que es proposa s'ajusta al que s’estableix a l'Ordenança
General de subvencions i a la Llei 38/2003, General de Subvencions, i l’òrgan competent per a
la seva aprovació és la Junta de Govern, d’acord amb el que estableixen les bases específiques
reguladores.

Atesos els antecedents anteriors, el Diputat Delegat d’Habitatge, assistència als municipis i
serveis generals, 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 als ajuntaments per a l’adquisició d’habitatges destinats a polítiques
socials, el text de la qual es transcriu literalment a continuació:

“Convocatòria anticipada de subvencions als ajuntaments per a l’adquisició d’habitatges destinats
a polítiques socials - any 2021

1. Objecte i finalitat
Subvencions en règim de concurrència competitiva per a ajuntaments, destinades a la realització
d’inversions en l’adquisició d’habitatges destinats a polítiques socials, 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 de Girona (BOPG) núm. 210, de 2 de novembre de
2020.
Les bases específiques reguladores d’aquestes subvencions estableixen, en el punt 5, els criteris
de valoració de les sol·licituds presentades.

2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària
L’import total destinat a la convocatòria és de 570.000 €. Les aplicacions pressupostàries a què
s’aplica el crèdit, els imports i la distribució d’anualitats són els següents:
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Anualitat Aplicació pressupostària Import (en €)
2021 210/1521/76201 570.000 €

Total 570.000 €

L’aprovació de la convocatòria queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i
suficient en el pressupost de 2021.
Amb la finalitat d’atendre un major nombre de sol·licituds de subvenció o d’atorgar un
major import en les subvencions, aquest crèdit pot ser ampliat amb una quantitat
addicional de com a màxim 285.000 €, derivada d’una modificació de crèdit. L’efectivitat
de la quantia addicional està condicionada a la corresponent declaració de disponibilitat
de crèdit, prèviament a la resolució de les subvencions i a l’aprovació de l’augment de la
convocatòria.

3. Termini de presentació de sol·licituds
Les sol·licituds de subvenció es poden presentar a partir del dia 4 de gener de 2021 i fins al dia
31 de març de 2021. Les sol·licituds s’han de formular mitjançant el model normalitzat
disponible al web de la Diputació de Girona (http:www.ddgi.cat/subvencions), acompanyat de la
documentació que estableix l’article 7 de les bases reguladores. 
Es pot presentar una única sol·licitud de subvenció per ajuntament.
La presentació de les sol·licituds, que han d’estar signades electrònicament mitjançant un
certificat validat a la plataforma PSIS del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya, s’ha de
fer per mitjà de l’EACAT.

4. Import de les subvencions
Un mateix ajuntament pot rebre una subvenció de, com a màxim, 30.000 € i, com a mínim,
10.000 € per cada habitatge adquirit, amb un màxim de tres habitatges per ajuntament.

5. Àmbit temporal de les accions subvencionables
Són adquisicions subvencionables les que siguin objecte de formalització (escriptura de
compravenda o document públic equivalent) entre l’1 de novembre de l’any anterior de la
convocatòria i el 31 d’octubre de l’any de la convocatòria corresponent.

6. Termini de resolució i notificació
El termini màxim per resoldre la convocatòria és el que determinen les bases. La resolució s’ha
de notificar de manera individualitzada a tots els beneficiaris, tal com estableix 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. Termini per justificar les subvencions
El termini per justificar les accions subvencionades finalitza el 31 d’octubre de 2021.
La documentació justificativa de les subvencions està regulada en el punt 11.1 de les bases.

8. Règim de recursos
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 de l’endemà de la notificació. Alternativament, i de forma
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potestativa, s’hi pot interposar un recurs de reposició davant la Junta de Govern de la Diputació
de Girona en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació. 

9. Publicitat
Aquesta convocatòria s’ha de publicar al tauler electrònic, i l’extracte, d’acord amb el que
estableix l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, s’ha de publicar al BOPG.
La convocatòria queda condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra la modificació
de les bases específiques l’estimació de les quals hagi de comportar un canvi en les seves
determinacions.”

Segon. Autoritzar la despesa de la convocatòria de l’exercici 2021 per un import màxim de
570.000,00 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 210/1521/76201 (Ajuts a ajuntaments per
inversió Habitatge en adquisició d'habitatge destinat a polítiques socials) del pressupost de
l’exercici 2021.

L’aprovació de la convocatòria queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient
en el pressupost de 2021.

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.

Cinquè. Condicionar l’eficàcia de la convocatòria al fet que no es presentin al·legacions contra
la modificació de les bases específiques, l’estimació de les quals hagi de comportar un canvi en
les seves determinacions.

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.

13. Aprovar convocatòria anticipada de subvencions als ajuntaments per a inversions
en habitatges destinats a polítiques socials, any 2021. 2020/X020100/9032 -
Habitatge

El Pla Estratègic de Subvencions vigent estableix aquesta línia de subvencions amb la finalitat
que els habitatges de propietat municipal estiguin en condicions adequades de manteniment i
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que els ajuntaments disposin d’eines per a la mobilització d’habitatges buits per tal de posar a
lloguer social.

La Diputació en l’exercici de les seves competències pròpies definides a l’article 36 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, pretén col·laborar amb el
finançament de les actuacions en polítiques socials d’habitatge.

L'objecte d'aquesta convocatòria és el de promoure ajuts destinats als ajuntaments inclosos en
l’àmbit territorial de la Diputació de Girona per a inversions en habitatges de propietat
municipal o cedits destinats a polítiques socials d’habitatge.

Les actuacions subvencionables es determinen en la modificació de les bases específiques
reguladores de subvencions als ajuntaments per a inversions en habitatges destinats a polítiques
socials, aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 20 d’octubre de 2020, publicades al
Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) núm. 210, de 2 de novembre de 2020.

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

Atesos els antecedents exposats, el Diputat Delegat d’Habitatge, assistència als municipis i
serveis generals, 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 als ajuntaments per a inversions en habitatges destinats a polítiques
socials, el text de la qual es transcriu literalment a continuació:

“Convocatòria anticipada de subvencions als ajuntaments per a inversions en habitatges destinats
a polítiques socials - any 2021

1. Objecte i finalitat
Subvencions en règim de concurrència competitiva per a ajuntaments, destinades a inversions en
habitatges de propietat municipal o cedits destinats a polítiques socials d’habitatge, d’acord amb
la modificació de 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 de Girona
(BOPG) núm. 210, de 2 de novembre de 2020.

Les bases específiques reguladores d’aquestes subvencions estableixen, en el punt 6, els criteris
de valoració i els imports de les sol·licituds presentades.

2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària
L’import total destinat a la convocatòria és de 450.000 €. Les aplicacions pressupostàries a què
s’aplica el crèdit, els imports i la distribució d’anualitats són els següents:

Anualitat Aplicació pressupostària Import (en €)
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2021 210/1521/76200 450.000 €
Total 450.000 €

També es vincula a aquesta convocatòria l’aplicació 210/1521/76300, amb una
estimació de despesa que inicialment és zero. Totes aquestes quanties són estimades i
poden ser objecte de redistribució abans de resoldre sobre l’atorgament de
subvencions, en funció de la personalitat jurídica dels beneficiaris.

L’aprovació de la convocatòria queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i
suficient en el pressupost de 2021.
Amb la finalitat d’atendre un major nombre de sol·licituds de subvenció o d’atorgar un
major import en les subvencions, aquest crèdit pot ser ampliat amb una quantitat
addicional de com a màxim 225.000 €, derivada d’una modificació de crèdit. L’efectivitat
de la quantia addicional està condicionada a la corresponent declaració de disponibilitat
de crèdit, prèviament a la resolució de les subvencions i a l’aprovació de l’augment de la
convocatòria.

3. Termini de presentació de sol·licituds
Les sol·licituds de subvenció es poden presentar a partir del dia 4 de gener de 2021 i fins al dia
15 de febrer de 2021. Les sol·licituds s’han de formular mitjançant el model normalitzat
disponible al web de la Diputació de Girona (http:www.ddgi.cat/subvencions), acompanyat de la
documentació que estableix l’article 8 de les bases reguladores.
Es pot presentar una única sol·licitud de subvenció per ajuntament.
La presentació de les sol·licituds, que han d’estar signades electrònicament mitjançant un
certificat validat a la plataforma PSIS del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya, s’ha de
fer per mitjà de l’EACAT.

4. Import de les subvencions
Se subvencionen les actuacions per ordre de puntuació. L’import màxim de subvenció per cada
habitatge és de 15.000 € per als habitatges de propietat municipal i de 8.000 € per als habitatges
cedits, i el mínim en ambdós casos és de 2.500 €.

5. Àmbit temporal de les accions subvencionables
Són despeses subvencionables les que corresponguin a actuacions que siguin objecte de
facturació entre el 16 de novembre de l’any anterior a la convocatòria i la data límit de
justificació, les quals poden tenir el seu origen haver estat contractades, de manera total o
parcial, en exercicis anteriors al de la justificació.

6. Termini de resolució i notificació
El termini màxim per resoldre sobre la convocatòria és el que determinen les bases. La resolució
s’ha de notificar de manera individualitzada a tots els beneficiaris, tal com estableix 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. Termini per justificar les subvencions
El termini per justificar les accions subvencionades finalitza el 15 de novembre de 2021.
La documentació justificativa de les subvencions està regulada en el punt 12.1 de les bases.
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8. Règim de recursos
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 de l’endemà de la notificació. Alternativament, i de forma
potestativa, s’hi pot interposar un recurs de reposició davant la Junta de Govern de la Diputació
de Girona en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació. 

9. Publicitat
Aquesta convocatòria s’ha de publicar al tauler electrònic, i l’extracte, d’acord amb el que
estableix l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, s’ha de publicar al BOPG.
La convocatòria queda condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra la modificació
de les bases específiques l’estimació de les quals hagi de comportar un canvi en les seves
determinacions.”

Segon. Autoritzar la despesa de la convocatòria de l’exercici 2021 per un import màxim de
450.000,00 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 210/1521/76200 (Ajuts a ajuntaments per
inversió Habitatge destinats a polítiques socials) del pressupost de l’exercici 2021.

L’aprovació de la convocatòria queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient
en el pressupost de 2021.

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.

Cinquè. Condicionar l’eficàcia de la convocatòria al fet que no es presentin al·legacions contra
la modificació de les bases específiques, l’estimació de les quals hagi de comportar un canvi en
les seves determinacions.

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. Aprovació modificació parcial de l'acord de resolució de subv. Continguts
Pedagògics Virtuals_Can Quintana. Museu de la Mediterrània .
2020/X020100/5863 – Cooperació Cultural
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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
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:
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I. 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.

II. 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.

III. Establir altres actuacions per evitar perjudicis als beneficiaris derivats del
compliment de les seves obligacions envers el procediment subvencionat”.

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”.

El Museu de la Mediterrània – Can Quintana 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:

1. Modificació del percentatge de finançament

D’acord al decret de la Presidència del 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. 2020/6939 Beneficiari Museu de la

Mediterrània –
Can Quintana

Concepte Subvenció per al finançament de
la creació de Continguts
Pedagògics Virtuals, 2020.

Apartats modificats

Acord inicial Acord modificat
Percentatge
d e
finançament

75 % 100 %
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Import de la
subvenció 4.109,66 € 4.109,66 €

Import a
justificar 5.500 € 4.109,66 €

SEGON. Aprovar el compte justificatiu corresponent.

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.

1. 1Aprovació ajut extraordinari per a la restauració església de Santa Maria
d'Escales (2020/9346). 2020/X020300/9346 – Monuments

L’Associació d’Amics de l’Alta Garrotxa, amb domicili al municipi de Castellfollit de la Roca,
en el 15 d’octubre del 2020 ha sol·licitat una subvenció directa per al finançament de la
rehabilitació de l’església de Santa Maria d’Escales (Montagut-Oix), i s’ha instruït l'expedient
2020/9346.

La citada entitat té com a objectiu principal protegir i difondre el patrimoni històric de l’Alta
Garrotxa i entre aquestes actuacions, vol col·laborar en la rehabilitació de l’església de Santa
Maria d’Escales, situada al municipi de Montagut-Oix.

Atès l’interès especial que té aquesta actuació per a la conservació del nostre patrimoni
immoble de valor patrimonial i del fet que no es pot incloure a causa de la singularitat de la
subvenció en cap convocatòria de concurrència competitiva de la Diputació, d’acord amb el que
estableix l’article 22.2 c de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i
l’article 15 c de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona; i vist que la
concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb el
procediment regulat en l’article 65 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova
el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Vist l'informe favorable del cap del centre gestor del Servei de Monuments i atesos els
antecedents exposats, el diputat delegat de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació,
proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent:

Primer. Concedir una subvenció d’acord amb les dades següents:
Núm. expedient Nom del beneficiari CIF/NIF
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2020/9346 Amics de l’Alta Garrotxa G17348756

Objecte de la subvenció Naturalesa

Rehabilitació església de Santa Maria d’Escales inversió

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

Import de la subvenció (en €) % de finançament

20.000,00 € 20.000,00 € 100 %

Segon. Autoritzar i disposar la despesa de 20.000,00 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària
304/3360/78100 del pressupost de la Diputació de Girona de 2020.

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

No es consideren despeses subvencionables, les taxes municipals, com les llicències d’obres,
despeses de lloguer o despeses dels membres de l’entitat per dietes. Únicament, es poden
imputar les detallades en el pressupost original i directament relacionades amb la realització de
la intervenció.

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

El període d’execució de l’actuació subvencionada comença el dia d’aprovació de la subvenció
i finalitza el 18 de desembre de 2020.

El termini del 18 de desembre de 2020 per a l’execució i justificació de les obres pot ser
prorrogat d’acord amb allò previst en l’Ordenança general de subvencions i per la Llei 39/2015.

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

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

Sisè. Termini i règim de justificació.



32

El beneficiari ha de justificar, en el termini de cinc dies hàbils a partir de l’acabament del
període d’execució establert al punt tercer d’aquest acord, la realització efectiva de l’objecte de
la subvenció, per 20.000,00 €, corresponent a l’import de les despeses que consten en el
pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació al Registre General de la
Diputació del compte justificatiu normalitzat, disponible a l’apartat «Documentació» del web
de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació següent:

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

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

En cas d’inversions, s’admet la presentació d’un màxim de 3 justificacions parcials sempre que
es faci en la forma i amb els terminis de justificació establerts en aquesta resolució.

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

En cas que el cost justificat sigui inferior al que consta en el pressupost acceptat, la subvenció
es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el percentatge de
desviació.

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

El centre gestor revisarà la documentació justificativa i, si hi detecta errors o deficiències,
haurà de requerir el beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils els esmeni, o bé que
presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que, si no ho fes, es

http://www.ddgi.cat
http://www.ddgi.cat
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consideraria incomplerta l’obligació de justificació, amb les conseqüències que s’estableixen
als articles 22 i 33 de l’Ordenança general de subvencions.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El beneficiari i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva justificació estan
obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi la Intervenció 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,
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de 17 de novembre, general de subvencions, sens perjudici de les sancions que, si escau, hi
puguin correspondre.

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

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

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

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

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

a una actuació independent i no condicionada per conflictes d’interessos.
d) La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació i

arbitrarietat en la presa de decisions.
e) La rendició de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels òrgans que

dirigeix.
f) El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota la seva responsabilitat i

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

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

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

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

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

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

Dissetè. Notificar aquest acord a l’interessat amb la indicació dels recursos procedents.

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.

1. Aprovació convocatòria de subvencions per a la redacció de programes de ciutat,
projectes de mobiliari, senyalització i construcció (bàsic i executiu) per a
biblioteques del sistema de lectura Pública. Anualitat 2020.. 2020/X020300/8150 –
Biblioteques

Antecedents

L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen a les bases específiques
reguladores de subvencions de la Diputació de Girona per a la redacció de programes de ciutat,
projectes de mobiliari, senyalització i construcció (bàsic i executiu)per a biblioteques del
Sistema de Lectura Pública, anualitat 2020, aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 22
de setembre de 2020 i publicades al BOP el dia 13 d’octubre de 2020.

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

Atesos els antecedents exposats, es proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent:

Primer. Aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions de la Diputació de Girona
per a la redacció de programes de ciutat, projectes de mobiliari, senyalització i construcció
(bàsic i executiu)  per a biblioteques del Sistema de Lectura Pública, anualitat 2020, el text de
la qual es transcriu literalment a continuació:

“CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A LA REDACCIÓ DE PROGRAMES DE CIUTAT,
PROJECTES DE MOBILIARI, SENYALITZACIÓ I CONSTRUCCIÓ (BÀSIC I EXECUTIU) PER A
BIBLIOTEQUES DEL SISTEMA DE LECTURA PUBLICA. ANUALITAT 2020.
a) Objecte de la convocatòria:
L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen a les bases específiques
reguladores de subvencions de la Diputació de Girona per a la redacció de programes de ciutat, projectes
de mobiliari, senyalització i construcció (bàsic i executiu)per a biblioteques del Sistema de Lectura
Pública, anualitat 2020, aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 22 de setembre de 2020 i
publicades al BOP el dia 13 d’octubre de 2020.
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Els criteris de valoració de les sol·licituds són els que consten a les bases esmentades a l’anterior paràgraf.
b) Crèdits pressupostaris:
L’import destinat a aquesta convocatòria és de 762.000,00 €, que aniran a càrrec de les següents
aplicacions pressupostàries:
A P L I C A C I Ó
PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ IMPORT (€)

301/3321/46203 Plans de ciutat, programes funcionals i altres estudis 12.000,00 €

301/3321/76201 Pla Biblioteques 750.000,00 €

IMPORT TOTAL: 762.000,00 €
Aquesta convocatòria es podrà incrementar amb una quantia addicional del 10 %, derivada de l’augment
dels crèdits pressupostaris previstos inicialment a l’aplicació pressupostària detallada en el quadre anterior
mitjançant una modificació de crèdit.
L’efectivitat de la quantia addicional estarà condicionada a la corresponent declaració de disponibilitat de
crèdit amb caràcter previ a la resolució de les subvencions i l’aprovació de l’augment de la convocatòria.
Si la quantia addicional s’incorpora amb posterioritat a la reunió de la Comissió qualificadora, es
proposarà concedir entre els sol·licitants que no s’haguessin pogut atendre per manca pressupostària i, en
tot cas, seguint l’ordre i segons la puntuació obtinguda per la Comissió qualificadora.
En cas de no esgotar les dotacions previstes, aquestes retornaran a les consignacions pressupostàries
inicialment previstes en els pressupostos generals de la Diputació de Girona.
c) Presentació de sol·licituds i termini:
El termini de presentació de sol·licituds, per a l’obtenció d’aquestes subvencions, començarà l’endemà de
la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà 21 dies naturals
després.
La presentació de les sol·licituds s'ha de fer mitjançant el model normalitzat disponible a la web de la
Diputació de Girona (www.ddgi.cat), i han de complementar-se amb la documentació que recull l’article 9
de les Bases reguladores.
Les sol·licituds, que s’han de fer mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de
Girona (www.ddgi.cat). Es poden utilitzar els sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació
de Girona, que s’especifiquen a la seu electrònica.
Les subvencions concedides s’hauran de justificar en el termini i forma establerts a de les bases
reguladores.
d) Termini de resolució i notificació:
Termini de resolució
El termini màxim per resoldre la convocatòria és de tres mesos a comptar de la finalització del període de
presentació de les sol·licituds. Un cop transcorregut aquest termini sense que s'hagi adoptat la resolució,
els sol·licitants podran entendre desestimada la seva petició per silenci administratiu.
Termini de notificació
La resolució serà notificada 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 hagi estat desestimada en el termini màxim de deu dies
hàbils a comptar des de la data d’adopció de l’acord.
e) Règim de recursos:
L'acord de resolució de la convocatòria posarà fi a la via administrativa, i s'hi podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos
a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es podrà
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interposar recurs de reposició davant el president de la Diputació de Girona, en el termini d'un mes a
comptar des del dia següent de la seva notificació.
f) Publicitat:
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Diputació i al lloc web de la Diputació, i
l’extracte d’aquesta, d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de
subvencions, es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Girona.”

Segon. Autoritzar la despesa d’aquesta convocatòria per un import màxim de SET-CENTS
SEIXANTA-DOS MIL CENT EUROS (762.000,00 €) per aquesta anualitat i distribuït de la
manera següent:

A P L I C A C I Ó
PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ IMPORT (€)

301/3321/46203 Plans de ciutat, programes funcionals i altres estudis 12.000,00 €

301/3321/76201 Pla Biblioteques 750.000,00 €

IMPORT TOTAL: 762.000,00 €

Tercer. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord, perquè
disposi publicar la convocatòria en el BOPG, 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. La convocatòria queda condicionada al fet que no es presentin al·legacions a les bases.

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.

2. Aprovar convocatòria anticipada d'actuacions de conservació de patrimoni
natural. Consorci i Ajuntaments 2021. 2020/X020100/9067 – Medi Ambient

El Pla estratègic de subvencions 2020-2023 de la Diputació de Girona preveu com uns dels
eixos estratègics del Servei de Medi Ambient «La Conservació del patrimoni natural i la
biodiversitat», que té com a objectiu aturar la pèrdua de biodiversitat i la degradació dels
hàbitats naturals de les comarques gironines amb especial atenció als espais de la Xarxa Natura
2000 (ZEC i ZEPA) i altres espais de la demarcació inclosos al PEIN. Donar suport als
ajuntaments en la restauració, conservació i millora del patrimoni natural.

L’eix esmentat es desplega, entre altres, mitjançant el programa de suport a la conservació i
gestió del patrimoni natural de les comarques gironines, el qual conté la línia de suport als
consorcis gestors d’espais d’interès natural i ajuntaments.
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Aquest eix en concreta, entre altres, amb les línies següents:

I. Línia de suport als Consorcis Gestors d’espais d’interès natural.
II. Línia de suport als municipis en actuacions de millora del patrimoni natural.

La Diputació de Girona, en exercici de la seva competència d’assistència als ajuntaments, dóna
suport en actuacions de millora del patrimoni natural en espais d’interès natural; per altra
banda, dóna suport als Consorcis gestors d’espais d’interès natural en actuacions de millora del
patrimoni natural.

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

Atesos els antecedents exposats, la 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 per al desenvolupament d’actuacions de conservació del patrimoni
natural en espais d’interès natural, any 2021, el text de la qual es transcriu literalment a
continuació:

“CONVOCATÒRIA ANTICIPADA DE SUBVENCIONS PER AL DESENVOLUPAMENT
D’ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI NATURAL EN ESPAIS
D’INTERÈS NATURAL. ANY 2021

1. Objecte i finalitat
Subvencions en règim de concurrència competitiva als consorcis gestors d’Espais d’Interès
Natural i ajuntaments de la província de Girona, destinades a executar accions de conservació
del patrimoni natural en espais d’interès natural, d’acord amb les bases específiques
reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió del dia 20 d’octubre de 2020 i
publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 212 de data 4 de novembre de
2020.

Línia 1. Suport als consorcis de conservació d’espais d’interès natural de la demarcació de
Girona per a la conservació d’hàbitats, tàxons i processos ecològics, i accions per a la gestió de
l’ús públic. Poden ser subvencionables exclusivament aquelles propostes que tinguin per
objecte la conservació i/o millora del patrimoni natural (hàbitats, tàxons d’interès de
conservació, i/o processos ecològics) i les accions de gestió de l’ús públic que tinguin com a
finalitat la protecció dels valors naturals presents i la compatibilitat d’aquesta protecció amb el
gaudi social dels espais naturals. Les accions previstes s’han d’ubicar dins els espais de la
Xarxa Natura 2000, o els espais d’interès natural inclosos al PEIN (Pla d’Espais d’Interès
Natural) de la província de Girona. Altrament, també es poden ubicar en espais adjacents a
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aquests, sempre que tinguin una afectació positiva directa sobre l’espai natural d’interès de
protecció.
Línia 2. Suport als ajuntaments de la demarcació de Girona per a l’eliminació i/o gestió de flora
exòtica invasora en l’àmbit municipal, o bé per a la conservació d’elements prioritaris del
patrimoni natural municipal o per a la regulació de l’ús públic dins d’espais de la Xarxa Natura
2000, del PEIN o bé en altres espais que siguin hàbitats d’interès comunitari prioritari.
CRITERIS DE VALORACIÓ
Els criteris de valoració són definits a l’article 7 de les bases reguladores específiques.

2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària
L’import total destinat a la convocatòria és de 295.000,00 €. Les aplicacions pressupostàries a
què es carrega el crèdit pressupostari i els imports són els que es detallen a continuació.

A p l i c a c i ó
pressupostària

Nom partida Import

500/1700/46767 «Ajuts a consorcis patrimoni natural i
biodiversitat Medi Amb»

100.000,00

500/1700/76760 «Ajuts a consorcis patrimoni natural i
biodiversitat»

46.000,00

500/1700/46211 Ajuts a ajuntaments en patrimoni natural i
biodiversitat

65.000,00

500/1700/76201 Ajuts a ajuntaments per millora patrimoni natural 84.000,00
Total 295.000,00

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 7 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 6 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.

4. Àmbit temporal de les accions subvencionables
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Se subvencionaran actuacions, activitats o inversions realitzades a partir de l’1 de gener de
2021 i fins al 31 d’octubre de 2021.

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 justificar les despeses que són objecte de
subvenció en aquesta convocatòria finalitza el 31 d’octubre de 2021.

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

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

8. Pagament
Es podrà efectuar un pagament en concepte de bestreta del 50% de la subvenció com a
pagament a justificar, una vegada acceptada la subvenció; el 50% restant es pagarà una vegada
hagi estat justificada correctament la despesa i previ informe favorable del centre gestor.

9. 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 295.000,00 €,
distribuïts amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:

A p l i c a c i ó
pressupostària

Nom partida Import

500/1700/46767 «Ajuts a consorcis patrimoni natural i 100.000,00

https://tauler.seu.cat
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biodiversitat Medi Amb»
500/1700/76760 «Ajuts a consorcis patrimoni natural i

biodiversitat»
46.000,00

500/1700/46211 Ajuts a ajuntaments en patrimoni natural i
biodiversitat

65.000,00

500/1700/76201 Ajuts a ajuntaments per millora patrimoni
natural

84.000,00

Total 295.000,00

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

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

3. Aprovació de la convocatòria anticipada de subvencions del programa de suport a
actuacions en matèria forestal i de prevenció d'incendis forestals 2021.
2020/X020100/9301 – Medi Ambient

El Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Girona 2020-2023 incorpora la línia de
subvencions “Subvencions en matèria forestal”, amb l’objectiu de donar assistència als
municipis en matèria de prevenció d’incendis i per a la gestió forestal de finques de titularitat
municipal. També es donarà suport al desenvolupament econòmic i social local en l’àmbit
forestal.
La campanya de subvencions en matèria forestal es concreta amb les línies següents:

I. Suport als ajuntaments per a la gestió forestal sostenible i per a tractaments
silvícoles de millora.

II.  Suport a les agrupacions de defensa forestal (ADF) de les comarques gironines.
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III.  Suport als ajuntaments de menys de 1.000 habitants per a treballs de manteniment
de franges de protecció perimetrals, zones verdes i parcel·les interiors municipals
en compliment de la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels
incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les
instal·lacions situats en terrenys forestals.

IV.  Suport a les associacions de propietaris forestals per al foment de la gestió forestal
conjunta amb objectius de prevenció d’incendis i/o producció de biomassa.

V.  Suport a les federacions i associacions d’ADF per a actuacions urgents amb tractor
en camps agrícoles, demanades pels bombers a les ADF en cas d’incendis de
terrenys de més de 50 ha.

Aquestes línies es desenvolupen mitjançant convocatòria pública de subvencions en la
modalitat oberta.

La Diputació de Girona, en exercici de la seva competència d’assistència als ajuntaments, dóna
suport a la gestió forestal sostenible de les forests comunals i/o municipals; per altra banda, en
exercici de la seva competència en prevenció d’incendis de municipis de menys de 20.000
habitants, dóna suport a les actuacions en prevenció d’incendis dels ajuntaments, de les
Agrupacions de Defensa Forestal i de les associacions de propietaris forestals.

L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen a les bases específiques
reguladores de subvencions per a actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis
forestals, aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 20 d’octubre de 2020.

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

Atesos els antecedents exposats, la 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 per a actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis
forestals, el text de la qual es transcriu literalment a continuació:

“CONVOCATÒRIA ANTICIPADA DE SUBVENCIONS DEL PROGRAMA DE SUPORT A
ACTUACIONS EN MATÈRIA FORESTAL I DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS.
ANUALITAT 2021

1. Objecte i finalitat
Subvencions en règim de concurrència competitiva per als ajuntaments, les agrupacions de
defensa forestal (ADF) i associacions de propietaris forestals de la província de Girona dins del
programa de suport a actuacions en prevenció d’incendis i matèria forestal, d’acord amb les
bases específiques reguladores, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió de 20
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d’octubre de 2020 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 209, el dia 30
d’octubre de 2020.
La finalitat de les subvencions regulades en aquestes bases és el foment de les següents línies:

I. Suport als ajuntaments per a la gestió forestal sostenible i per a tractaments
silvícoles de millora.

II. Suport a les agrupacions de defensa forestal (ADF) de les comarques gironines.
III. Suport als ajuntaments de menys de 1.000 habitants per a treballs de manteniment de

franges de protecció perimetrals, zones verdes i parcel·les interiors municipals en
compliment de la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis
forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les
instal·lacions situats en terrenys forestals.

IV. Suport a les associacions de propietaris forestals per al foment de la gestió forestal
conjunta amb objectius de prevenció d’incendis i/o producció de biomassa.

V. Suport a les federacions i associacions d’ADF per a actuacions urgents amb tractor en
camps agrícoles, demanades pels bombers a les ADF en cas d’incendis de terrenys de
més de 50 ha.

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 395.000,00 €. Les aplicacions pressupostàries
a què s’aplica el crèdit i els imports són els que es detallen a continuació:

Aplicació Pressupostària Import en euros
Línia 1: 500/1700/46202 (despeses de manteniment) 46.000,00
Línia 1: 500/1700/76203 (despeses d’inversió) 64.000,00
Línia 2 (ADFs): 500/1700/48102 (despeses manteniment) 151.000,00
Línia 2 (Associacions i Federacions ADF) 500/1700/48102
(despeses manteniment)

24.000,00

Línia 2 (Associacions i Federacions ADF): 500/1700/78101
(inversió)

5.000,00

Línia 3: 500/1700/46203 80.000,00
Línia 4: 500/1700/48104 20.000,00
Línia 5: 500/1700/48102 5.000,00
Total 395.000,00

La concessió de les subvencions queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient
en el moment de la resolució de l’atorgament.
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
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modificació de crèdit. L’efectivitat de la quantia addicional estarà condicionada a la
corresponent declaració de disponibilitat de crèdit prèviament a la resolució de les
subvencions i l’aprovació de l’augment de la convocatòria.

3. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds de les línies 1, 2, 3 i 4 comença a partir de l’endemà de
la publicació de la convocatòria al BOPG i finalitza el 7 de febrer de 2021.
El termini de presentació de sol·licituds de la línia 5 comença a partir de l’endemà de la
publicació de la convocatòria al BOPG i finalitza el 30 de setembre 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.

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 reposició davant del president de la Diputació
de Girona en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació.

8. Pagament
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S’efectuarà el pagament de la subvenció amb càrrec a l’exercici 2021, un cop presentada la
documentació justificativa, i previ informe favorable del centre gestor.

9. Publicitat
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Diputació, al tauler electrònic
<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 395.000,00 €,
distribuïts amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i anualitats següents:

Pressupost A p l i c a c i ó
pressupostària

Descripció Import (en €)

Anuali tat
2021 500/1700/46202

Ajuts a aj. propietaris terrenys
forestals per desp. corrent 46.000,00

Anuali tat
2021 500/1700/76203

Ajuts a aj. propietaris terrenys
forestals per inversió 64.000,00

Anuali tat
2021 500/1700/48102

Ajuts a ADF desp. corrent prev. i
extinció incendis forestals 151.000,00

Anuali tat
2021 500/1700/48102

Ajuts a ADF desp. corrent prev. i
extinció incendis forestals
(Associacions i Federacions ADF)

24.000,00

Anuali tat
2021 500/1700/78101

Ajuts a ADF per inversió prev. i
extinció incendis forestals
(Associacions i Federacions ADF)

5.000,00

Anuali tat
2021 500/1700/46203

Ajuts a ajuntaments manten. franges
i parcel·les interiors 80.000,00

Anuali tat
2021 500/1700/48104

Ajuts assoc. propietaris forest.
foment biomassa i prev. incen. 20.000,00

Anuali tat
2021 500/1700/48102

Ajuts a ADF desp. corrent prev. i
extinció incendis forestals
(Associacions i Federacions ADF) 5.000,00

Total € 395.000,00

https://tauler.seu.cat
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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 per
Catalunya i Grup d'Esquerra Republicana de Catalunya. No s'han produït abstencions. No hi
ha vots en contra.

4. Aprovació de la convocatòria anticipada de subvencions de la Diputació de Girona
als Ajuntaments per instal·lar sistemes de producció de calor amb biomassa i/o
bioenergia i xarxa de calor municipals. Anualitat 2021. 2020/X020100/9152 – Medi
Ambient

L'objecte d'aquesta convocatòria són les actuacions que es regulen en les bases específiques
reguladores de subvencions als ajuntaments per instal·lar sistemes de producció de calor amb
biomassa i/o bioenergia i xarxa de calor municipals,  aprovades pel Ple del dia 20 d’octubre de
2020.

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 als ajuntaments per instal·lar sistemes de producció de calor amb
biomassa i/o bioenergia i xarxa de calor municipals, el text de la qual es transcriu literalment a
continuació:

“CONVOCATÒRIA ANTICIPADA DE SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA
ALS AJUNTAMENTS PER INSTAL·LAR SISTEMES DE PRODUCCIÓ DE CALOR AMB
BIOMASSA i/o BIOENERGIA I XARXES DE CALOR MUNICIPALS. ANUALITAT 2021

1. Objecte i finalitat
Subvencions del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona en règim de concurrència
competitiva als ajuntaments signataris del Pacte d’Alcaldes dins del programa de suport per a
instal·lacions de sistemes de producció de calor amb biomassa i bioenergia i xarxes de calor
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municipals en equipaments de titularitat i/o gestió municipal la despesa energètica dels quals
correspongui pagar-la a l’ajuntament i que hagin estat previstes en el pla d’acció d’energia
sostenible (PAES) aprovat pel Ple municipal, d’acord amb les bases especifiques reguladores
de subvencions als ajuntaments per a la instal·lació de calderes i xarxes de calor de biomassa
aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de data 20 d’octubre de 2020 i publicades al
Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 209 de data 30 d’octubre de 2020.
Les subvencions es defineixen en dues línies:

Línia 1. 
1.1 Execució d’inversions per instal·lar calderes de biomassa o crear o ampliar micro-xarxes de
calor, de potències menors o iguals a 70 kW, per millorar l’eficiència energètica d’edificis i la
reducció d’emissions de CO2 d’origen fòssil. 
1.2 Execució d’inversions per instal·lar calderes de biogàs o crear o ampliar micro-xarxes de
calor que funcionin amb biogàs al 100%, de potències menors o iguals a 70 kW, per millorar
l’eficiència energètica d’edificis i la reducció d’emissions de CO2 d’origen fòssil. 

Línia 2. 
2.1 Execució d’inversions per instal·lar calderes de biomassa, crear o ampliar xarxes o
micro-xarxes de calor, de potències majors a 70 kW, que utilitzin biomassa per millorar
l’eficiència energètica d’edificis i la reducció d’emissions de CO2 d’origen fòssil. 
2.2 Execució d’inversions per instal·lar calderes de biogàs o crear o ampliar micro-xarxes de
calor que funcionin amb biogàs al 100%, de potències majors  a 70 kW, per millorar
l’eficiència energètica d’edificis i la reducció d’emissions de CO2 d’origen fòssil.

CRITERIS DE VALORACIÓ
Els criteris de valoració són definits a l’article 7 de les bases reguladores específiques.

2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària
L’import estimat destinat a la convocatòria és de 345.500,00 €. Les aplicacions pressupostàries
a què es carrega el crèdit pressupostari i els imports són els que es detallen a continuació.

Aplicació pressupostària Import (en €)
Línia 1: 500/1700/46222 500,00
Línia 1: 500/1700/76209 110.000,00
Línia 2: 500/1700/76209 235.000,00
Total 345.500,00

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
modificació de crèdit. L’efectivitat de la quantia addicional estarà condicionada a la



49

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 28 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 6 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.

4. Àmbit temporal de les accions subvencionables
Se subvencionaran actuacions, activitats o inversions realitzades a partir de l’1 de gener de
2021 i fins al termini de 16 mesos a partir de la notificació de la resolució d’atorgament de la
subvenció.

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 serà de 16 mesos a partir de la notificació de
la resolució d’atorgament de la subvenció.

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 s’hagi adoptat 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 reposició davant del president de la Diputació
de Girona en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació. 

8. Pagament
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S’efectuarà un pagament en concepte de bestreta del 95% de la subvenció amb càrrec a
l’exercici 2021, com a pagament a justificar, una vegada acceptada la subvenció; el 5% restant
es pagarà una vegada hagi estat justificada correctament la despesa.

9. 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 345.500,00 €,
distribuïts amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents de l’anualitat 2021:

Aplicació pressupostària Import (en €)
Línia 1: 500/1700/46222 500,00
Línia 1: 500/1700/76209 110.000,00
Línia 2: 500/1700/76209 235.000,00
Total 345.500,00

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

5. Resolució recursos de reposició de subvencions de la convocatòria de subvencions
per a l'any 2020. 2020/X020200/3244 – Servei d’Esports

https://tauler.seu.cat
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Vistes les bases reguladores de subvencions per al finançament de l’acció de promoció i foment
de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines, aprovades pel Ple de la Diputació de
Girona en la sessió de 18 de febrer de 2020, publicades al Butlletí Oficial de la Província de
Girona (BOPG) número 41 de 28 de febrer de 2020.

Vista la convocatòria anticipada de subvencions en règim de concurrència competitiva als
ajuntaments, les entitats esportives, els consells esportius, els centres educatius i els esportistes
d’alt rendiment, en el marc dels diferents programes de suport i destinades al finançament de
l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines, aprovada
per Junta de Govern en la sessió de 7 d’abril de 2020, i publicada al BOPG número 78 de 22
d’abril de 2020.

Vista la resolució de la convocatòria de subvencions pel suport al programa A dels ajuntaments,
del programa B de les entitats esportives, el programa C dels consells esportius i el programa D
del neda a l'escola anualitat 2020 (exp. 2020/3244), aprovada per Junta de Govern en la sessió
de 4 d’agost de 2020.

Vista la resolució de la convocatòria de subvencions per al suport al programa A dels
ajuntaments, el programa B de les entitats esportives i el programa E dels esportistes d'alt
rendiment (exp. 2020/3244), aprovada per Junta de Govern en la sessió de 6 d’octubre de 2020.

Vist l’informe del cap del centre gestor sobre els recursos de reposició de subvencions
presentats de la convocatòria de subvencions per a l’any 2020, per al finançament de l’acció de
promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines, que són els
següents:

Exp. Sol·licitant CIF Pro
g.

Activitat Punts/ subv.
Esp.

Subv.
inicial

Subv. final Justificar

2020/6542 Ajuntament
de Figueres

P1707200J A1 Programes municipals de
promoció de l’activitat
fisicoesportiva

64 2.720,0
0€

9.920,00€ 9.920,00€

2020/7147 Ajuntament
de Garriguella

P1708300G A5 Leandro Quintans - Moto5
- Espanya

0,00€ 300,00€ 300,00€

2020/7465 Ajuntament
de Llívia

P1710100G A5 Arnau Cadeña
Emma Blanxer
Martí Cardeña

300,00€
300,00€
300,00€

0,00€ 900,00€ 900,00€

2020/6122 Ajuntament
de Planoles

P1714300I A5 Ona Vidal – Esports Neu -
Espanya

0,00€ 300,00€ 300,00€

2020/7469 Ajuntament
de Bescanó

P1702300C A5 Hugo Bravo – TaekwonDo
- Espanya
Joan Castro – Taekwondo
-Espanya
Nil Castro – Taekwondo -
Espanya
Ralph Perea –Taekwondo -
Espanya

300,00€
300,00€
300,00€
300,00€

0,00€ 1.200,00€ 1.200,00€

2020/7423 Ajuntament
de Caldes de

P1703700C A5 Marta López – Atletisme - 0,00€ 200,00€ 200,00€
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Malavella Espanya

2020/5084 Associació
esportiva Sant
Grau

G55098222 B3 Hivernal de Campdevànol 40 0,00€ 1.250,33€ 2.500,66€

2020/5601 Tennis Taula
Cassà de la
Selva

G55180988 B3 24h internacionals de
tennis taula Cassà de la
Selva

45 0,00€ 1.180,00€ 2.360,00€

2020/7680 Albert
Corominas
Bertran

40340914H E Ambaixador de l’esport
Gironí - Piragüisme

54 0,00€ 3.000,00€ 3.000,00€

Atès que l’òrgan competent per generar la despesa és la junta de govern d’acord amb el punt
número 9 de les bases publicades al bop número 41 de 28 de febrer de 2020.

D’acord amb els antecedents exposats, el diputat delegat d’Esports proposa a la Junta de
Govern que adopti l’acord següent:

Primer. Redistribuir l’import de la convocatòria de subvencions per al finançament de l’acció
de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines, d’import total
2.083.000,00€, d’acord amb el detall següent:

Programa
Aplicació

pressupostària Crèdit Crèdit Final Diferència (en €)

A1

A5
320.3410.46200

269.021,78 € 275.021,78 € 6.000,00

15.000,00€ 15.000,00€ 0,00

A2 320.3410.46201 14.608,59 € 14.608,59 € 0,00

A3 320.3410.76200 608.488,18 € 608.488,18 € 0,00

A4 320.3410.76202 168.000,00 € 168.000,00 € 0,00

B1 320.3410.48103 194.419,47 € 194.419,47 € 0,00

B2 320.3410.48105 354.664,74 € 354.664,74 € 0,00

B3

B4

B5

320.3410.48106

70.000,00 € 66.000,00 € -4.000,00

30.000,00 € 26.000,00 € -4.000,00

15.000,00 € 14.000,00 € -1.000,00

C 320.3410.48107 182.300,00 € 182.300,00 € 0,00

D 320.3410.48102 99.064,85 € 99.064,85 € 0,00

E 320.3410.48101 62.432,39 € 65.432,39 € 3.000,00

Total 2.083.000,00 2.083.000,00 0,00 

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

pressupostària  Crèdit  Crèdit Final Reajustament (en €)

A1 i A5 320.3410.46200        284.021,78 €        290.021,78 € 6.000,00

A2 320.3410.46201          14.608,59 €          14.608,59 € 0,00

A3 320.3410.76200        608.488,18 €        608.488,18 € 0,00

A4 320.3410.76202        168.000,00 €        168.000,00 € 0,00

B1 320.3410.48103        194.419,47 €        194.419,47 € 0,00

B2 320.3410.48105        354.664,74 €        354.664,74 € 0,00

B3, B4 i B5 320.3410.48106        115.000,00 €        106.000,00 € -9.000,00

C 320.3410.48107        182.300,00 €        182.300,00 € 0,00

D 320.3410.48102          99.064,85 €          99.064,85 € 0,00

E 320.3410.48101          62.432,39 €          65.432,39 € 3.000,00

Total 2.083.000,00 2.083.000,00 0,00 

Tercer. Estimar els recursos de reposició així com concedir les subvencions i disposar despesa
per un import total de 15.530,33 euros d’acord amb la taula següent:

Exp. Sol·licitant CIF Prog. Activitat Punts/
subv.
Esp.

Subv.
inicial

Subv. final Justificar

2020/6542 Ajuntament de
Figueres

P1707200J A1 Programes municipals
de promoció de
l’activitat
fisicoesportiva

64 2.720,00
€

9.920,00.€ 9.920,00€

2020/7147 Ajuntament de
Garriguella

P1708300G A5 Leandro Quintans -
Moto5 - Espanya

0,00€ 300,00€ 300,00€

2020/7465 Ajuntament de
Llívia

P1710100G A5 Arnau Cadeña
Emma Blanxer
Martí Cardeña

300,00€
300,00€
300,00€

0,00€ 900,00€ 900,00€

2020/6122 Ajuntament de
Planoles

P1714300I A5 Ona Vidal – Esports
Neu - Espanya

0,00€ 300,00€ 300,00€

2020/7469 Ajuntament de
Bescanó

P1702300C A5 Hugo Bravo –
TaekwonDo - Espanya
Joan Castro –
Taekwondo -Espanya
Nil Castro –
Taekwondo - Espanya
Ralph Perea
–Taekwondo - Espanya

300,00€
300,00€
300,00€
300,00€

0,00€ 1.200,00€ 1.200,00€

2020/7423 Ajuntament de
Caldes de
Malavella

P1703700C A5 Marta López –
Atletisme - Espanya

0,00€ 200,00€ 200,00€

2020/5084 Associació
esportiva Sant
Grau

G55098222 B3 Hivernal de
Campdevànol

40 0,00€ 1.250,33€ 2.500,66€
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2020/5601 Tennis Taula
Cassà de la
Selva

G55180988 B3 24h internacionals de
tennis taula Cassà de la
Selva

45 0,00€ 1.180,00€ 2.360,00€

2020/7680 Albert
Corominas
Bertran

40340914H E Ambaixador de l’esport
Gironí - Piragüisme

54 0,00€ 3.000,00€ 3.000,00€

Quart. Disposar la despesa amb càrrec a les aplicació pressupostària del pressupost de 2020 de
la Diputació de Girona, que tot seguit s'indica:

Exp. Sol·licitant CIF Programa A p l i c a c i ó
pressupostària

Import
€

2020/6542 Ajuntament de
Figueres

P1707200J Subprograma
A1

320.3410.46200 7.200,0
0

2020/7147 Ajuntament de
Garriguella

P1708300G Subprograma
A5

320.3410.46200 300,00

2020/7465 Ajuntament de
Llívia

P1710100G Subprograma
A5

320.3410.46200 900,00

2020/6122 Ajuntament de
Planoles

P1714300I Subprograma
A5

320.3410.46200 300,00

2020/7469 Ajuntament de
Bescanó

P1702300C Subprograma
A5

320.3410.46200 1.200,0
0

2020/7423 Ajuntament de
Caldes de
Malavella

P1703700C Subprograma
A5

320.3410.46200 200,00

2020/5084 Associació
esportiva Sant
Grau

G55098222 Subprograma
B3

320.3410.48106 1.250,3
3

2020/5601 Tennis Taula
Cassà de la Selva

G55180988 Subprograma
B3

320.3410.48106 1.180,0
0

2020/7680 Albert Corominas
Bertran

40340914H Subprograma
E

320.3410.48101 3.000,0
0

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

Sisè. 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.

L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació del règim sancionador
previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció del caràcter molt greu, greu o lleu
de les infraccions comeses.
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Setè. Condicionar el lliurament de la subvenció a l’acompliment de la vigent Ordenança general
de subvencions de la Diputació de Girona i a la justificació de l’objecte de la subvenció
mitjançant la presentació del formulari “Compte justificatiu” (www.ddgi.cat / Oficina virtual /
Documentació / Documents compte justificatiu ) i una memòria de la realització de l’actuació
subvencionada que permeti valorar el seu grau d’execució, juntament amb recull fotogràfic i/o
documentació editada on es visualitza el suport de la Diputació de Girona. S’haurà de justificar
només la quantitat concedida. La data màxima per justificar la subvenció serà el 31 de
desembre de 2020.

Vuitè. En tot acte de publicitat relatiu a l’objecte d’aquesta subvenció s'hi haurà d’esmentar la
col·laboració econòmica de la Diputació de Girona.

Novè. Notificar aquest acord als beneficiaris.

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 addenda al conveni museu del suro amb l' Aj. de Palafrugell.
2016/X020200/1001 – Programes Europeus

Vist el conveni de col·laboració que es va signar el 31 de maig de 2019 entre la Diputació de
Girona i l’Ajuntament d’Arbúcies i tenint en compte que el pacte setè d’aquest conveni
estableix una durada del conveni per als anys 2019 i 2020.

Vist que en el mateix pacte setè s’estableix que el conveni es podrà prorrogar per un any i a
partir de l’1 de gener de 2021 per acord exprés de les dues parts. 

Vist que s’ha produït un endarreriment en l’execució de les obres, el subministrament dels
equipaments i la prestació dels serveis necessaris per a l’adequació del museu del suro de
Palafrugell, actuació inclosa en l’operació “Renovació museografies de la Xarxa Territorial de
Museus de les comarques de Girona” (GO03-000062), la qual va ser aprovada en la primera
convocatòria d’eixos 4 i 6 del programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020.

Vist que el pacte quart d’aquest conveni estableix que la Diputació de Girona serà titular de
l’obra i els béns detallats a la clàusula primera del mateix conveni durant un termini mínim de 5
anys a fi de donar compliment a l’article 71 del Reglament (UE) 1303/2013.

Vist que el conveni entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Palafrugell va ser aprovat
per la Junta de Govern del dia 5 de març de 2019, d’acord amb l’art. 9.3 del Reglament Orgànic
i cartipàs de la Diputació de Girona, en la seva darrera versió aprovada pel Ple de la Corporació
en sessió extraordinària de 23 de juliol de 2019.

http://www.ddgi.cat/
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D’acord amb els antecedents i vist l’informe favorable del cap de Servei de Programes
Europeus proposo a la Junta de Govern l’adopció de l’acord següent:  

PRIMER. Aprovar l’addenda al conveni de col·laboració pel cofinançament, les condicions
d’execució i lliurament de les obres, dels equipaments i dels serveis necessaris per a
l’adequació del museu del suro de Palafrugell, cofinançat pel Fons europeu de
desenvolupament regional, el literal de la qual diu:

ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PEL COFINANÇAMENT, LES
CONDICIONS D’EXECUCIÓ I LLIURAMENT DE LES OBRES, DELS EQUIPAMENTS I
DELS SERVEIS NECESSARIS PER A L’ADEQUACIÓ DEL MUSEU DEL SURO DE
PALAFRUGELL, COFINANÇAT PEL FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT
REGIONAL
Parts
Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona, per nomenament del Ple de la
Diputació del dia del dia 4 de juliol de 2019, 4-5, 17004 Girona, amb NIF P1700000A, assistit
pel secretari d’aquesta corporació, Jordi Batllori i Nouvilas, i facultat per l’acord de la Junta de
Govern de la Diputació de Girona del dia.....de........ de 2020.
El Sr. Josep Piferrer i Puig, alcalde de Palafrugell,  per nomenament del Ple de l’Ajuntament
del dia 15 de juny de 2019, amb domicili al c/ Carrer Cervantes, 16, 17200 Palafrugell, amb
NIF P1712400I.
Antecedents

I. Vist el conveni de col·laboració que es va signar el 31 de maig de 2019 entre les dues
entitats a dalt esmentades i tenint en compte que el pacte setè d’aquest conveni
estableix una durada del conveni per als anys 2019 i 2020.

II. Vist que en el mateix pacte setè s’estableix que el conveni es podrà prorrogar per un
any i a partir de l’1 de gener de 2021 per acord exprés de les dues parts. 

III. Tenint en compte que s’ha produït un endarreriment en la realització de l’actuació a
dalt esmentada, inclosa en l’operació “Renovació museografies de la Xarxa Territorial
de Museus de les comarques de Girona” (GO03-000062), la qual va ser aprovada en la
primera convocatòria d’eixos 4 i 6 del programa operatiu FEDER Catalunya
2014-2020.

IV. Atès que el pacte quart d’aquest conveni estableix que la Diputació de Girona serà
titular de l’obra i els béns detallats a la clàusula primera durant un termini mínim de 5
anys a fi de donar compliment a l’article 71 del Reglament (UE) 1303/2013.

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquesta
addenda al conveni, d’acord amb els següents
Pactes
Primer.
Aprovar la modificació del paràgraf segon del pacte setè que queda redactat de la manera
següent:
“El conveni es podrà prorrogar, prèvia petició formal, a partir del dia 1 de gener de 2021 i
sempre i quan així s’acordi de manera expressa per totes les parts, pel termini màxim de quatre
anys”.
Segon.



57

Prorrogar aquest conveni fins al 31 de desembre de 2024.
I, en prova de conformitat, ambdues parts signen la present addenda.

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

TERCER. Traslladar aquest acord a l’ajuntament de Palafrugell.

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. Aprovar addenda al conveni museu "La Gabella" amb l'Aj. d'Arbúcies.
2016/X020200/914 – Programes Europeus

Vist el conveni de col·laboració que es va signar el 31 de maig de 2019 entre la Diputació de
Girona i l’Ajuntament d’Arbúcies i tenint en compte que el pacte setè d’aquest conveni
estableix una durada del conveni per als anys 2019 i 2020.

Vist que en el mateix pacte setè s’estableix que el conveni es podrà prorrogar per un any i a
partir de l’1 de gener de 2021 per acord exprés de les dues parts. 

Vist que s’ha produït un endarreriment en l’execució de les obres, el subministrament dels
equipaments i la prestació dels serveis necessaris per a l’adequació del museu etnològic del
Montseny “La Gabella”, actuació inclosa en l’operació “Renovació museografies de la Xarxa
Territorial de Museus de les comarques de Girona” (GO03-000062), la qual va ser aprovada en
la primera convocatòria d’eixos 4 i 6 del programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020.

Vist que el pacte quart d’aquest conveni estableix que la Diputació de Girona serà titular de
l’obra i els béns detallats a la clàusula primera del mateix conveni durant un termini mínim de 5
anys a fi de donar compliment a l’article 71 del Reglament (UE) 1303/2013.

Vist que el conveni entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament d’Arbúcies va ser aprovat per
la Junta de Govern del dia 5 de març de 2019, d’acord amb l’art. 9.3 del Reglament Orgànic i
cartipàs de la Diputació de Girona, en la seva darrera versió aprovada pel Ple de la Corporació
en sessió extraordinària de 23 de juliol de 2019.

D’acord amb els antecedents i vist l’informe favorable del cap de Servei de Programes
Europeus proposo a la Junta de Govern l’adopció de l’acord següent:  

PRIMER. Aprovar l’addenda al conveni de col·laboració pel cofinançament, les condicions
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d’execució i lliurament de les obres, dels equipaments i dels serveis necessaris per a
l’adequació del museu etnològic del Montseny “La Gabella” d’Arbúcies, cofinançat pel Fons
europeu de desenvolupament regional, el literal de la qual diu:

ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PEL COFINANÇAMENT, LES
CONDICIONS D’EXECUCIÓ I LLIURAMENT DE LES OBRES, DELS EQUIPAMENTS I
DELS SERVEIS NECESSARIS PER A L’ADEQUACIÓ DEL MUSEU ETNOLÒGIC DEL
MONTSENY “LA GABELLA” D’ARBÚCIES, COFINANÇAT PEL FONS EUROPEU DE
DESENVOLUPAMENT REGIONAL

Parts
Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona, per nomenament del Ple de la
Diputació del dia del dia 4 de juliol de 2019, 4-5, 17004 Girona, amb NIF P1700000A, assistit
pel secretari d’aquesta corporació, Jordi Batllori i Nouvilas, i facultat per l’acord de la Junta de
Govern de la Diputació de Girona del dia.....de........ de 2020.
El Sr. Pere Garriga i Solà, alcalde d’Arbúcies, per nomenament del Ple de l’Ajuntament del dia
15 de juny de 2019, amb domicili a la Plaça 1 d'octubre, núm. 1; 17401 Arbúcies, amb NIF
P1700900B.

Antecedents
Vist el conveni de col·laboració que es va signar el 31 de maig de 2019 entre les dues entitats a
dalt esmentades i tenint en compte que el pacte setè d’aquest conveni estableix una durada del
conveni per als anys 2019 i 2020.
Vist que en el mateix pacte setè s’estableix que el conveni es podrà prorrogar per un any i a
partir de l’1 de gener de 2021 per acord exprés de les dues parts. 
Tenint en compte que s’ha produït un endarreriment en la realització de l’actuació a dalt
esmentada, inclosa en l’operació “Renovació museografies de la Xarxa Territorial de Museus
de les comarques de Girona” (GO03-000062), la qual va ser aprovada en la primera
convocatòria d’eixos 4 i 6 del programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020.
Atès que el pacte quart d’aquest conveni estableix que la Diputació de Girona serà titular de
l’obra i els béns detallats a la clàusula primera durant un termini mínim de 5 anys a fi de donar
compliment a l’article 71 del Reglament (UE) 1303/2013.
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquesta
addenda al conveni, d’acord amb els següents

Pactes
Primer.
Aprovar la modificació del paràgraf segon del pacte setè que queda redactat de la manera
següent:
“El conveni es podrà prorrogar, prèvia petició formal, a partir del dia 1 de gener de 2021 i
sempre i quan així s’acordi de manera expressa per totes les parts, pel termini màxim de quatre
anys”.
Segon
Prorrogar aquest conveni fins al 31 de desembre de 2024.
I, en prova de conformitat, ambdues parts signen la present addenda.
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SEGON. Facultar al president per a la signatura de l’esmentada addenda i per dur a terme, si és
necessari, correccions posteriors d’errades materials i aritmètiques i modificacions no
substancials d’aquesta addenda a efectes de celeritat i simplificació del procediment
administratiu.

TERCER. Traslladar aquest acord a l’ajuntament d’Arbúcies.

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. Aprovar addenda al conveni "Scriptorum" amb l'Aj. de Ripoll. 2016/X020200/961
– Programes europeus

Vist el conveni de col·laboració que es va signar el 31 de maig de 2019 entre la Diputació de
Girona i l’Ajuntament d’Arbúcies i tenint en compte que el pacte setè d’aquest conveni
estableix una durada del conveni per als anys 2019 i 2020.

Vist que en el mateix pacte setè s’estableix que el conveni es podrà prorrogar per un any i a
partir de l’1 de gener de 2021 per acord exprés de les dues parts. 

Vist que s’ha produït un endarreriment en l’execució de les obres, el subministrament dels
equipaments i la prestació dels serveis necessaris per a l’adequació del “Scriptorum” de Ripoll,
actuació inclosa en l’operació “Renovació museografies de la Xarxa Territorial de Museus de
les comarques de Girona” (GO03-000062), la qual va ser aprovada en la primera convocatòria
d’eixos 4 i 6 del programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020.

Vist que el pacte quart d’aquest conveni estableix que la Diputació de Girona serà titular de
l’obra i els béns detallats a la clàusula primera del mateix conveni durant un termini mínim de 5
anys a fi de donar compliment a l’article 71 del Reglament (UE) 1303/2013.

Vist que el conveni entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Ripoll va ser aprovat per la
Junta de Govern del dia 5 de març de 2019, d’acord amb l’art. 9.3 del Reglament Orgànic i
cartipàs de la Diputació de Girona, en la seva darrera versió aprovada pel Ple de la Corporació
en sessió extraordinària de 23 de juliol de 2019.

D’acord amb els antecedents i vist l’informe favorable del cap de Servei de Programes
Europeus proposo a la Junta de Govern l’adopció de l’acord següent:      

PRIMER. Aprovar l’addenda al conveni de col·laboració pel cofinançament, les condicions
d’execució i lliurament de les obres, dels equipaments i dels serveis necessaris per a
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l’adequació del “Scriptorum” de Ripoll, cofinançat pel Fons europeu de desenvolupament
regional, el literal de la qual diu:

ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PEL COFINANÇAMENT, LES
CONDICIONS D’EXECUCIÓ I LLIURAMENT DE LES OBRES, DELS EQUIPAMENTS I
DELS SERVEIS NECESSARIS PER A L’ADEQUACIÓ DEL “SCRIPTORUM” DE RIPOLL,
COFINANÇAT PEL FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL

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

El Sr. Jordi Munell i Garcia, alcalde de Ripoll, per nomenament del Ple de l’Ajuntament del dia
15 de juny de 2019, amb domicili a la Plaça de l'Ajuntament, 3, 17500 Ripoll, amb NIF
P1715600A.

Antecedents
1. Vist el conveni de col·laboració que es va signar el 31 de maig de 2019 entre les dues

entitats a dalt esmentades i tenint en compte que el pacte setè d’aquest conveni
estableix una durada del conveni per als anys 2019 i 2020.

2. Vist que en el mateix pacte setè s’estableix que el conveni es podrà prorrogar per un
any i a partir de l’1 de gener de 2021 per acord exprés de les dues parts. 

3. Tenint en compte que s’ha produït un endarreriment en la realització de l’actuació a
dalt esmentada, inclosa en l’operació “Renovació museografies de la Xarxa Territorial
de Museus de les comarques de Girona” (GO03-000062), la qual va ser aprovada en la
primera convocatòria d’eixos 4 i 6 del programa operatiu FEDER Catalunya
2014-2020.

4. Atès que el pacte quart d’aquest conveni estableix que la Diputació de Girona serà
titular de l’obra i els béns detallats a la clàusula primera durant un termini mínim de 5
anys a fi de donar compliment a l’article 71 del Reglament (UE) 1303/2013.

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

Pactes
Primer.
Aprovar la modificació del paràgraf segon del pacte setè que queda redactat de la manera
següent:
“El conveni es podrà prorrogar, prèvia petició formal, a partir del dia 1 de gener de 2021 i
sempre i quan així s’acordi de manera expressa per totes les parts, pel termini màxim de quatre
anys”.

Segon.
Prorrogar aquest conveni fins al 31 de desembre de 2024.
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I, en prova de conformitat, ambdues parts signen la present addenda.

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

TERCER. Traslladar aquest acord a l’ajuntament 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.

1. Aprovar addenda al conveni museu d'història amb l'Aj. de St. Feliu de Guíxols.
2016/X020200/913 – Programes Europeus

Vist el conveni de col·laboració que es va signar el 31 de maig de 2019 entre la Diputació de
Girona i l’Ajuntament d’Arbúcies i tenint en compte que el pacte setè d’aquest conveni
estableix una durada del conveni per als anys 2019 i 2020.

Vist que en el mateix pacte setè s’estableix que el conveni es podrà prorrogar per un any i a
partir de l’1 de gener de 2021 per acord exprés de les dues parts. 

Vist que s’ha produït un endarreriment en l’execució de les obres, el subministrament dels
equipaments i la prestació dels serveis necessaris per a l’adequació del museu d’història de Sant
Feliu de Guíxols, actuació inclosa en l’operació “Renovació museografies de la Xarxa
Territorial de Museus de les comarques de Girona” (GO03-000062), la qual va ser aprovada en
la primera convocatòria d’eixos 4 i 6 del programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020.

Vist que el pacte quart d’aquest conveni estableix que la Diputació de Girona serà titular de
l’obra i els béns detallats a la clàusula primera del mateix conveni durant un termini mínim de 5
anys a fi de donar compliment a l’article 71 del Reglament (UE) 1303/2013.

Vist que el conveni entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols va ser
aprovat per la Junta de Govern del dia 5 de març de 2019, d’acord amb l’art. 9.3 del Reglament
Orgànic i cartipàs de la Diputació de Girona, en la seva darrera versió aprovada pel Ple de la
Corporació en sessió extraordinària de 23 de juliol de 2019.

D’acord amb els antecedents i vist l’informe favorable del cap de Servei de Programes
Europeus proposo a la Junta de Govern l’adopció de l’acord següent:  

PRIMER. Aprovar l’addenda al conveni de col·laboració pel cofinançament, les condicions
d’execució i lliurament de les obres, dels equipaments i dels serveis necessaris per a
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l’adequació del museu d’història de Sant Feliu de Guíxols, cofinançat pel Fons europeu de
desenvolupament regional, el literal de la qual diu:

ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PEL COFINANÇAMENT, LES
CONDICIONS D’EXECUCIÓ I LLIURAMENT DE LES OBRES, DELS EQUIPAMENTS I
DELS SERVEIS NECESSARIS PER A L’ADEQUACIÓ DEL MUSEU D’HISTÒRIA DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS, COFINANÇAT PEL FONS EUROPEU DE
DESENVOLUPAMENT REGIONAL

Parts
Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona, per nomenament del Ple de la
Diputació del dia del dia 4 de juliol de 2019, 4-5, 17004 Girona, amb NIF P1700000A, assistit
pel secretari d’aquesta corporació, Jordi Batllori i Nouvilas,  i facultat per l’acord de la Junta de
Govern de la Diputació de Girona del dia.....de........ de 2020.
El Sr. Carles Motas i López, alcalde de Sant Feliu de Guíxols, per nomenament del Ple de
l’Ajuntament del dia 15 de juny de 2019, amb domicili a la Plaça del Mercat, 6-9, 17220Sant
Feliu de Guíxols, amb NIF P1717000B.
Antecedents

I. Vist el conveni de col·laboració que es va signar el 31 de maig de 2019 entre les
dues entitats a dalt esmentades i tenint en compte que el pacte setè d’aquest
conveni estableix una durada del conveni per als anys 2019 i 2020.

II. Vist que en el mateix pacte setè s’estableix que el conveni es podrà prorrogar per
un any i a partir de l’1 de gener de 2021 per acord exprés de les dues parts. 

III. Tenint en compte que s’ha produït un endarreriment en la realització de l’actuació a
dalt esmentada, inclosa en l’operació “Renovació museografies de la Xarxa
Territorial de Museus de les comarques de Girona” (GO03-000062), la qual va ser
aprovada en la primera convocatòria d’eixos 4 i 6 del programa operatiu FEDER
Catalunya 2014-2020.

IV. Atès que el pacte quart d’aquest conveni estableix que la Diputació de Girona serà
titular de l’obra i els béns detallats a la clàusula primera durant un termini mínim de
5 anys a fi de donar compliment a l’article 71 del Reglament (UE) 1303/2013.

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

Pactes
Primer.
Aprovar la modificació del paràgraf segon del pacte setè que queda redactat de la manera
següent:
“El conveni es podrà prorrogar, prèvia petició formal, a partir del dia 1 de gener de 2021 i
sempre i quan així s’acordi de manera expressa per totes les parts, pel termini màxim de quatre
anys”.
Segon.
Prorrogar aquest conveni fins al 31 de desembre de 2024.
I, en prova de conformitat, ambdues parts signen la present addenda.
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SEGON. Facultar al president per a la signatura de l’esmentada addenda i per dur a terme, si és
necessari, correccions posteriors d’errades materials i aritmètiques i modificacions no
substancials d’aquesta addenda a efectes de celeritat i simplificació del procediment
administratiu.

TERCER. Traslladar aquest acord a l’ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.

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.

2. Autoritzar l'exercici d'una activitat privada compatible amb el càrrec al Sr.
J.B.B.. 2020/G030104/8694 – Recursos Humans

Amb data 13 d’octubre de 2020 ha tingut entrada al Registre General de la Diputació la
sol·licitud per compatibilitzar l’exercici d’una activitat privada del Sr. J.B.B., que ocupa el
càrrec eventual de confiança o assessorament especial anomenat “Assessor de Ple” des del dia
1 d’octubre de 2020 (núm. Reg. E-2020-26256). En aquesta sol·licitud es demana poder exercir
una activitat privada per compte propi com a arquitecte tècnic.

El servei d’Organització i Recursos Humans Corporatius ha emès informe relatiu a la
sol·licitud del Sr. J.B.B. per a l’exercici d’una activitat privada compatible amb el càrrec
eventual de confiança o assessorament especial a la Diputació de Girona.

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

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

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



64

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 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
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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. J.B.B., que ocupa el lloc de treball d’assessor de Ple, es constata que no
incorre, a priori, en les limitacions anteriors per exercir una activitat privada per compte propi
com a arquitecte tècnic, sempre que es respectin les limitacions que s’indiquen en la resolució.  

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

III. 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. 

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

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció
Econòmica i Cooperació Local, s’eleva a la Junta de Govern la proposta d’acord següent:
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PRIMER. Autoritzar el Sr. J.B.B. (codi empleat XXX), que ocupa el càrrec d’assessor de Ple de
la Corporació, a exercir una activitat privada per compte propi com a arquitecte tècnic, amb les
condicions que s’esmenten a continuació.  

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

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

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

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

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.

3. Autoritzar l'exercici d'una activitat pública compatible amb el càrrec al Sr. AF.F.
2020/G030104/8850 – Recursos Humans

Amb data 15 d’octubre de 2020 ha tingut entrada al Registre General de la Diputació la
sol·licitud del Sr. A.F.F., que ocupa el càrrec eventual de confiança o assessorament especial
anomenat “Assessor de Ple” des del dia 24 de juliol de 2019, per compatibilitzar el seu càrrec
amb l’exercici d’una activitat pública com a professor associat a la Universitat de Girona, en
matèria d’instruments d’economia aplicada, durant 6 hores a la setmana (núm. Reg.
E-2020-26616).

El servei d’Organització i Recursos Humans Corporatius ha emès informe relatiu a la
sol·licitud del Sr. A.F.F.

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

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

I. En relació a l’exercici d’una segona activitat pública compatible com a professor
associat a temps parcial en una universitat pública, l’article 4 de la llei 53/1984, de 26 de
desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques permet
autoritzar la compatibilitat per exercir un lloc de treball en l’esfera docent com a professor
universitari associat, en règim de dedicació a temps parcial, i amb durada determinada.
L’exercici de la segona activitat no suposarà modificació de la jornada o horari de treball
d’ambdós llocs de treball, de forma que la compatibilitat queda condicionada a l’estricte
compliment d’ambdós horaris i jornades. 

II. En aquest cas, cal destacar que la dedicació com a professor associat declarada pel
Sr. F. és de 6 hores setmanals. A més, es compleix amb el límit retributiu previst a l’article 7 de
la mateixa llei, en el sentit que la remuneració percebuda per ambdues activitats públiques no
superen la remuneració prevista a la llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al càrrec de
director general, ni superen l’import de la seva retribució a la Diputació incrementada en un
30%, en còmput anual.

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

IV. 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.

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

Vist que la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i
Cooperació Local ha dictaminat favorablement la proposta, s’eleva a la Junta de Govern la
proposta d’acord següent:

PRIMER. Autoritzar el Sr.A.F.F. (codi empleat XXX), que ocupa el càrrec d’assessor de Ple de
la Corporació, per exercir una activitat pública com a professor associat a temps parcial a la
Universitat de Girona, durant 6 hores a la setmana, amb les condicions que s’esmenten a
continuació. 

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

TERCER. 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.

QUART. Ordenar la publicació al Portal de Transparència de la Diputació de Girona d’aquesta
resolució de reconeixement de compatibilitat, sense la prèvia dissociació de les seves 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.

4. Autoritzar l'exercici d'una activitat privad compatible amb el càrrc a la Sra.
C.R.A. 2020/G030104/8990 – Recursos Humans

Amb data 22 d’octubre de 2020 (núm. Registre E-2020-27455) la Sra. C.R.A., que exerceix el
càrrec d’auxiliar de biblioteques del servei de Biblioteques de la Diputació, mitjançant una
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comissió de serveis, ha sol·licitat la compatibilitat per exercir una activitat privada per compte
propi, com a bibliotecària, fent tasques de catalogació bibliogràfica a les llibreries Empúries,
Llibreria 22, Llibreria Geli, Llibreria Les Voltes i Llibreria l’Altell, d’acord amb el model de
declaració responsable que ha facilitat la Corporació als seus empleats.

El servei d’Organització i Recursos Humans Corporatius ha emès informe sobre la
petició d’autorització de la compatibilitat per exercir una activitat privada de catalogació
bibliogràfica per part de la treballadora C.R.A.

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

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

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

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

En segon lloc, la normativa estableix algunes prohibicions més específiques, que van dirigides
a garantir la neutralitat i objectivitat que inspira el codi ètic de l’empleat públic, com és la
prohibició de l’exercici d’una activitat privada que impliqui la intervenció en assumptes en els
quals hagi intervingut en els dos últims anys, estigui intervenint o hagi d’intervenir en un futur
per raó del càrrec ocupat a la Diputació de Girona. Això implica una prohibició expressa de
prestar una activitat professional privada als ajuntaments de la demarcació de Girona als quals
s’estigui obligat a 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.
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Igualment es prohibeix exercir activitats professionals que estiguin sotmeses a autorització,
llicència, permís, ajuda financera o control per part de la Diputació de Girona. Finalment,
tampoc es poden autoritzar les activitats privades de gestoria, mediació, representació i defensa
d’interessos de particulars davant la Diputació de Girona i els seus organismes dependents. 

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

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

En el cas de la Sra. C.R.A., que ocupa el lloc de treball d’auxiliar de biblioteques del servei de
Biblioteques, cal fer constar que entre les seves funcions no hi consta la catalogació de llibres, i
que no intervé en els processos de licitació per al subministrament de llibres del servei de
Biblioteques. Per tant, es pot interpretar que no exerceix a la Diputació de Girona 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, molt especialment, la prohibició
de prestar serveis a licitadors que participin en processos de contractació administrativa de la
Diputació de Girona en matèries relacionades amb les que gestiona el Servei de Biblioteques de
la corporació, com a millor garantia de la imparcialitat i objectivitat.

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

III. L’article 8.g) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern estableix que cal fer públiques les resolucions d’autorització o
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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.

Vist que la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i
Cooperació Local ha dictaminat favorablement  aquest acord, s’eleva a la Junta de Govern la
proposta d’acord següent:

PRIMER. Autoritzar la Sra. C.R.A. (codi empleada XXX), que ocupa en comissió de serveis el
lloc de treball d’auxiliar de biblioteques del servei de Biblioteques, a exercir una activitat
privada per compte propi com a bibliotecària, en horari de tardes, durant 7 hores a la setmana,
per realitzar catalogació bibliogràfica de diverses llibreries de la demarcació, amb les
condicions que s’esmenten a continuació.  

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

TERCER. Es recorda així mateix la prohibició d’intervenir en assumptes en els quals hagi
intervingut en els dos últims anys, estigui intervenint o hagi d’intervenir en un futur per raó del
càrrec ocupat a la Diputació de Girona. Això implica una prohibició expressa de prestar una
activitat professional privada als organismes dependents de la Diputació de Girona o als
ajuntaments de la demarcació de Girona als quals s’estigui obligat a atendre en el
desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball a la Diputació de Girona. 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 Biblioteques 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.
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5. Mantenir l'exercici d'una activitat privada compatible amb el càrrecal Sr. R.P.A.
2020/G030104/9333 – Recursos Humans

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària de 16 de maig de 2017, va
aprovar l’acord d’autorització de l’exercici d’una activitat privada compatible al treball Sr.
R.P.A. (expedient 2017/4847). En aquesta resolució es va autoritzar que l’esmentat empleat,
que ostentava el càrrec de tècnic de sistemes com a funcionari interí, podia exercir l’activitat de
consultoria i formació en informàtica, en horaris de tardes, durant12 hores setmanals, per
compte propi com autònom.

Amb data 15 d’octubre de 2020 la Diputació de Girona ha nomenat a R.P.A. funcionari de
carrera, i ha pres possessió amb caràcter permanent de la plaça de tècnic de sistemes que havia
ocupat des del 2017 en qualitat de funcionari interí, en haver superat el procés de selecció
previst en la Oferta Pública d’Ocupació de la Diputació de Girona. 

Amb data 29 d’octubre de 2020 (registre E-2020-28448) el Sr. R.P.A. ha comunicat a la
Diputació la seva voluntat de que aquesta autorització de compatibilitat es mantingui en vigor,
ja que ha canviat la seva relació de serveis amb la Diputació de Girona posteriorment a la
primera autorització de compatibilitat.

El servei d’Organització i Recursos Humans Corporatius ha emès informe favorable relatiu a la
sol·licitud del Sr. R.P.A..

La normativa legal aplicable al règim de compatibilitats del personal de les entitats locals és la
Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les
Administracions Públiques, la qual té caràcter bàsic per a tot el sector públic, que està definit
en el seu article segon. També és d’aplicació el capítol 2 del títol VI del Reglament del personal
al servei de les entitats locals, aprovat per Decret 214/1990, de 30 de juliol. Finalment, també
és aplicable amb caràcter supletori la Llei catalana 21/1987, de 26 de novembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

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

L’article 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, estableix que els reconeixements de
compatibilitat quedaran automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc de treball en el
sector públic.

Cal tenir en compte que el Sr. R.P.A., amb data 15 d’octubre de 2020, no va canviar de lloc de
treball (tècnic de sistemes del servei de Sistemes i Tecnologies de la Informació), sinó que va
canviar el tipus d’adscripció que tenia respecte d’aquest lloc de treball, ja que va cessar com a
funcionari ínterí, i va prendre possessió del mateix càrrec com a funcionari de carrera, en
propietat i per concurs oposició. 
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Per tant, no hi ha cap impediment per considerar que el reconeixement de compatibilitat per
exercir com a consultor informàtic en horari de tardes que es va atorgar per la Junta de Govern
de 16 de maig de 2017 es mantingui en vigor, en els mateixos termes en què va ser aprovada, a
partir de la data del nou nomenament com a funcionari de carrera, ja que ambdues activitats són
les mateixes, i es mantenen els requisits que exigeix la normativa de compatibilitats dels
empleats públics.

Vist que la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i
Cooperació Local ha dictaminat favorablement aquests acords, s’eleva a la Junta de Govern la
proposta d’acord següent:

PRIMER. MANTENIR en vigor l’acord de la Junta de Govern de 16 de maig de 2020 pel qual
s’autoritzava el Sr. R.P.A. a exercir una activitat privada per compte propi, com autònom, per
fer activitats de consultoria i formació informàtica, durant 12 hores setmanals, atès continua
exercint les funcions de tècnic de sistemes (A2), com a funcionari de carrera.

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. 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:

29.1. Aprovació resolució imports programa Identitat, arrels i tradicions, primer
trimestre, curs 2020/2021 (exp. 2020/7969)

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

Vista la Convocatòria anticipada de subvencions a les entitats i associacions de cultura popular
i tradicional catalana de les comarques gironines, en el marc del programa educatiu «Identitat,
arrels i tradicions», de la Diputació de Girona – curs 2020-2021, aprovada per la Junta de
Govern en la sessió de 19 de novembre de 2019 (BOP núm. 235, de 10 de desembre de 2019).
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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 “Identitat, arrels i tradicions” 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 l’entitat o associació de cultura
popular per a reservar el taller. La Diputació de Girona comunicarà la conformitat de la
subvenció, per al centre d’ensenyament  i per a l’entitat o associació de cultura popular. 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 4 tallers subvencionats; a partir de la
cinquena 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 “Identitat, arrels i tradicions”, per al primer trimestre del curs
escolar 2020-2021:

Expedient Beneficiari NIF Import

2020/2918
Cercle de Cultura Tradicional i Popular
Marboleny G17201377 896,00 €

2020/2915 Associació Empordanesa de música popular i
tradicional G55358881 101,25 €

TOTAL 997,25 €

Segon. Disposar la despesa total, de 997,25 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
500/3260/48109 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.
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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.

29.2. Punt d'Urgència: Subvenció nominativa a la Casa de Cultura de Girona- Projectes
2020 (exp. 2020/9095)

La Fundació Casa de Cultura de Girona, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al
finançament de Projectes 2020, i s’ha instruït l'expedient corresponent (2020/9095). 

La Fundació Casa de Cultura té per objecte fomentar la cultura a través de qualsevol de les
seves manifestacions i donar suport a creadors culturals, especialment en l’àmbit de les
comarques gironines; ajudar a la vertebració del teixit cultural a través de polítiques d’estímul
concretes, a l’impuls de projectes plurals i multidisciplinars, etc.

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
subvenció específica per la cooperació amb equipaments culturals estratègics. L’objectiu
d’aquesta línia és garantir el manteniment de l’oferta cultural a la demarcació.

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

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

PRIMER. Concedir la subvenció a la Fundació Casa de Cultura de Girona, per al finançament
de Projectes 2020,  que es detalla a continuació:

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

Nom del beneficiari NIF del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

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

2020/9095 Fundació Casa de
Cultura de Girona

G17759887 Projectes 2020 Des de l’1 de
gener fins al 31 de
desembre de 2020

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

Cost de les despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a justificar

72.000,00€ 72.000,00€ 72.000,00€ 100% 72.000,00€

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de  SETENTA-DOS MIL EUROS,
(72.000,00€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/48003 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.

CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.
Aprovar la bestreta per l’import total que consta en el punt primer d’aquest acord, amb caràcter
previ a la justificació, com a finançament necessari per poder dur a terme les actuacions
inherents a aquesta aportació. El pagament es farà sense necessitat de constitució de fiança o
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garantia. Per a poder realitzar la bestreta, es requerirà per part de l’ens beneficiari l’acceptació
expressa de la subvenció abans del 10 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  SETANTA-DOS MIL EUROS (72.000,00€), 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 Casa de Cultura de Girona ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de
72.000,00€ 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) L’informe d’auditoria dels comptes del 2020.

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

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

És inadmissible cap canvi de destinació.

La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 15 de juliol 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.

http://www.ddgi.cat


78

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

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

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

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

I. 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.

II. 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 Casa de Cultura de Girona , té les obligacions següents:

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

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

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

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

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

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

estatutaris.
III. 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.
IV.  La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació i

arbitrarietat en la presa de decisions.
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V.  El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels òrgans que
dirigeixen.

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

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

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

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

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

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

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

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

29.3. Punt d'Urgència: Aprovació acceptació del compte justificatiu- Orquestra de Girona
(exp. 2020/204)

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 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
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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:

I. 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.

II. 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.

III. Establir altres actuacions per evitar perjudicis als beneficiaris derivats del compliment
de les seves obligacions envers el procediment subvencionat”. 

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’Orquestra de Girona 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:

I. Modificació de l’import de la subvenció.
II. Modificació del percentatge de finançament
III. Anul·lació total o parcial de l’activitat
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D’acord al decret de la Presidència de 18 de juliol de 2019, es delega a la Junta de Govern les
atribucions per a l’atorgament de subvencions a l’empara de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, amb càrrec als crèdits 4 i 7 del vigent pressupost corporatiu,
d’import a partir de 18.001,00 euros, inclòs.

Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural 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. 2020/204 Beneficiari Orquestra de
Girona

Concepte Activitats i funcionament de
l’Orquestra de Girona

Apartats modificats

Acord inicial Acord modificat
Pressupost de
despeses

57.414,43€ 37.553,62€

Percentatge de
finançament

69,66% 100%

Import de la
subvenció

40.000,00€ 37.553,62€

A n u l · l a c i ó
parcial de
l’activitat

Activitats i funcionament de l’Orquestra de Girona Despeses  d’ Activitats i funcionament de
l’Orquestra de Girona

SEGON. Anul·lar  l’ autorització i disposició de despesa, per un import de DOS MIL
QUATRE-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS (2.446,38€),
que  corresponen a la diferència entre l’import de la subvenció atorgada  (40.000,00€),
aprovada per Junta de Govern de data 3 de març de 2020,  i l’import de la subvenció final
(37.553,62€) en càrrec a l’aplicació 300/3340/48112 del pressupost de la Diputació de Girona
de 2020.

TERCER. Aprovar el compte justificatiu corresponent.

QUART. 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.

29.4. Punt d'Urgència: Aprovació modificació parcial de la subvenció nominativa a
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Mithistòrima Produccions, SL per a la programació estable de la Salta La Planeta 2020
(exp. 2020/95)

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 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:
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I. 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.

II. 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.

III. Establir altres actuacions per evitar perjudicis als beneficiaris derivats del compliment
de les seves obligacions envers el procediment subvencionat”. 

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”.

Mithistòrima Produccions, SL, 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:

I. Canvi de termini d’execució i/o de justificació
II. Modificació del percentatge de finançament
III. Anul·lació total o parcial de l’activitat

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. 2020/95 Beneficiari M i t h i s t ò r im a
Produccions, SL

Concepte Programació estable i produccions
d’arts escèniques de la Sala La
Planeta 2020

Apartats modificats

Acord inicial Acord modificat
Import de la 31.000,00 € 31.000,00 €
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subvenció
Percentatge de
finançament

50,00 % 52,16 %

Import a
justificar

62.000,00 € 59.431,74 €

Modificació 
de l’activitat

Programació de la Sala La Planeta 2020 Programació reduïda de la Sala La Planeta
2020_aforament limitat

SEGON. Aprovar el compte justificatiu corresponent.

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.

29.5. Punt d'Urgència: Modificació parcial de l'acord de subvenció_Oficines Joves, 2020
(exp. 2019/7493)

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 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. 
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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:

I. 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.

II. 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.

III. Establir altres actuacions per evitar perjudicis als beneficiaris derivats del compliment
de les seves obligacions envers el procediment subvencionat”. 

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”.

Els beneficiaris han presentat el compte justificatiu de la subvenció, en el qual ens exposen que
l’activitat subvencionada ha sofert canvis degut a la COVID-19, que impliquen les
modificacions de l’acord de subvenció següents:

I. Modificació de l’import de subvenció.
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II. Modificació del percentatge de finançament
III. Anul·lació total o parcial de l’activitat

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:

Aplicació 300/3340/46506

Expedient 2020/1140 Beneficiari C o n s e l l
Comarcal del
Baix Empordà

Concepte Jove: 4 reflexions a través de l’art

Apartats modificats

Acord inicial Acord modificat
P e r í o d e
execució

1 de novembre de l’any anterior al de la convocatòria i
el 31 d’octubre de l’any de la convocatòria

1 de novembre de l’any anterior al de la
convocatòria i el 31 d’octubre de l’any de la
convocatòria

Termini de
justificació

15 dies hàbils, a comptar del dia següent al de
l’acabament del termini d’execució establert a la base
3.3_20 de novembre de 2020

15 dies hàbils, a comptar del dia següent al de
l’acabament del termini d’execució establert a la
base 3.3_20 de novembre de 2020

Percentatge
d e
finançament

61% 100%

Anul·lació de
l’activitat

Jove: 4 reflexions a través de l’art Joves mobilitzats pel COVID19_Xarxa solidària
Baix Empordà

Import a
justificar

8.235,00 € 4.646,00 €

S u b v e n c i ó
final

5.000,00 € 4.646,00 €

Aplicació 300/3340/46202

Expedient 2020/1251 Beneficiari Ajuntament de
Ripoll

Concepte Foment de la participació dels joves
en activitats d’arts escèniques i
música

Apartats modificats

Acord inicial Acord modificat
P e r í o d e 1 de novembre de l’any anterior al de la convocatòria i 1 de novembre de l’any anterior al de la
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execució el 31 d’octubre de l’any de la convocatòria convocatòria i el 31 d’octubre de l’any de la
convocatòria

Termini de
justificació

15 dies hàbils, a comptar del dia següent al de
l’acabament del termini d’execució establert a la base
3.3_20 de novembre de 2020

15 dies hàbils, a comptar del dia següent al de
l’acabament del termini d’execució establert a la
base 3.3_20 de novembre de 2020

Percentatge
d e
finançament

32% 40,38%

Anul·lació de
l’activitat

Foment de la participació dels joves en activitats
d’arts escèniques i música

Foment de la participació dels joves en activitats
d’arts escèniques i música

Import a
justificar

7.420,00 € 5.942,80 €

S u b v e n c i ó
final

2.400,00 € 2.400,00 €

SEGON. Anul·lar parcialment la disposició de despesa del Consell Comarcal del Baix
Empordà, amb NIF P6700009A, per un import de TRES CENTS CINQUANTA-QUATRE
EUROS (354,00 €), que corresponen a la diferència entre l’import de la subvenció atorgada
(5.000,00 €) i l’import de la subvenció final (4.646,00 €) i retornar aquest sobrant a l’aplicació
d’origen  300/3340/46506 del pressupost de la Diputació de Girona de 2020.

TERCER. Aprovar el compte justificatiu corresponent.

QUART. 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.

29.6 Punt d'Urgència: Aprovar el conveni entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de
Banyoles per al finançament de les obres de reforma i d’ampliació del Museu Arqueològic
Comarcal de Banyoles, anualitats 2020-2022 (exp. 2020/9591)

L’Ajuntament de Banyoles ha sol·licitat a la Diputació de Girona una subvenció per al
finançament de les obres de reforma i ampliació del Museu Arqueològic Comarcal de
Banyoles, i s’ha instruït l’expedient corresponent (2020/9591)

L’Ajuntament de Banyoles és propietari del Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles,
declarat Bé Cultural d’Interès Nacional (decret 474/1962 d’1 de març de 1962 BOE 3311-3312
de 9 de març de 1962). Aquest museu està registrat per resolució de 17 d’octubre de 1995, per
la qual s’inscriuen diversos museus al registre de museus de Catalunya. DOGC núm. 2123 de
3/11/1995.
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El Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles (MACB) està situat al conjunt d’edificis conegut
coma “La Pia Almoina”, “Can Paulí” i “Can Xueta”, totes elles de propietat de l’Ajuntament de
Banyoles tal i com consta inscrit al Registre de la Propietat de Banyoles Aquest conjunt figura
inscrit a l’Inventari General de Béns de la Corporació amb la qualificació de bé de servei
públic, amb destinació a seu del MACB

L’objectiu de la reforma és, principalment, donar més ús i accessibilitat als diferents espais del
monument, a la vegada que ampliar el museu en els edificis i espais annexos, com el pati de
migdia, per a poder disposar de més superfície per assolir els objectius proposats pel projecte
museològic.

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 7/1958, de d’2 d’abril,
reguladora de les bases del Règim Local i concreta que és una competència de la Diputació la
cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i la planificació en el territori
provincial, d’acord amb les altres competències de la resta d’administracions públiques.

L’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 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. La concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un
conveni, d’acord a la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya; per les normes comunes de la Llei de l’Estat 40/2015,
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i per la resta de la normativa que sigui
materialment aplicable a l’objecte del conveni.

D’acord a l’article 9.3 del Reglament Orgànic de la Diputació de Girona, la Junta de Govern,
per delegació del president, assumeix la competència d'aprovació dels convenis de
col·laboració amb altres ens,  entitats i organismes sempre que no superin els terminis i la
quantia que, en matèria de contractació, té atribuït el Ple de la Diputació.

D'acord amb els antecedents, i vist l’informe de la cap del Servei de Cooperació Cultural, es
proposa a la Junta de Govern que adopti l'acord següent:
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PRIMER. Aprovar el conveni entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Banyoles, per al
finançament de les obres de reforma i d’ampliació del Museu Arqueològic Comarcal de
Banyoles, el text del qual es transcriu com segueix:

“Conveni regulador de la subvenció de la Diputació de Girona a l’Ajuntament de
Banyoles relatiu a les obres de reforma i d’ampliació del Museu Arqueològic Comarcal de
Banyoles

Parts

Albert Piñeira i Brosel, vicepresident segon de la Diputació de Girona, de conformitat amb
l’article 12 de la Llei 40/2015 de Règim jurídic del sector públic, i en virtut de les atribucions
de l’article 34.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; l’article
53 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, i les disposicions concordants. Facultat per actuar en
representació d’aquesta corporació per aquest acte pel Ple de la Diputació de Girona de [...]. 
L’assisteix el secretari general, el Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, que actua com a fedatari d’acord
amb el que disposa l’article 3.2 i del Reial decret 128/2018, pel qual es regula el règim jurídic
dels funcionaris de l’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Miquel Noguer i Planas, alcalde de Banyoles, en representació de l’Ajuntament d’aquesta
població, en virtut de les atribucions de l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local; l’article 53 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, i les disposicions
concordants.

Antecedents

I. Que l’Ajuntament de Banyoles és propietari del Museu Arqueològic Comarcal de
Banyoles, declarat Bé Cultural d’Interès Nacional (decret 474/1962 d’1 de març de 1962
BOE 3311-3312 de 9 de març de 1962). Aquest museu està registrat per resolució de 17
d’octubre de 1995, per la qual s’inscriuen diversos museus al registre de museus de
Catalunya. DOGC núm. 2123 de 3/11/1995.

II. Que el Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles (MACB) està situat al conjunt d’edificis
conegut coma “La Pia Almoina”, “Can Paulí” i “Can Xueta”, totes elles de propietat de
l’Ajuntament de Banyoles tal i com consta inscrit al Registre de la Propietat de Banyoles

III. Que el Conjunt de la Pia Almoina figura inscrit a l’Inventari General de Béns de la
Corporació amb la qualificació de bé de servei públic, amb destinació a seu del MACB

IV. Que el Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles és un equipament públic municipal que
gestiona directament l’Ajuntament de Banyoles en règim de gestió directa ordinària, tal i
com preveu l’article 190 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

V. Que la intenció de la reforma és, principalment, donar més ús i accessibilitat als diferents
espais del monument, a la vegada que ampliar el museu en els edificis i espais annexos,
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com el pati de migdia, per a poder disposar de més superfície per assolir els objectius
proposats pel projecte museològic.

VI. Que en aquest context, és l’Ajuntament qui impulsa les obres de reforma i
ampliació del Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles.

7. L’article 25 m de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
estableix com a competència pròpia dels ajuntaments la promoció de la cultura i els
equipaments culturals. Al seu torn, l’article 66.3 e del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, n’estableix com a competència
pròpia el patrimoni historicoartístic.

8. 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.

9. La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic estableix el principi de
cooperació com un dels principis que ha de regir les relacions entre les diferents
Administracions Públiques. En aquest sentit, la Diputació de Girona coopera amb la Generalitat
de Catalunya en el desplegament i coordinació de la Xarxa Territorial de Museus de les
comarques de Girona, dins la qual s’hi inclou el Museu Arqueològic de Banyoles.

10. D’acord amb l’article 48.7 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic, quan el conveni instrumenti una subvenció ha de complir el que preveuen la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la normativa autonòmica de
desplegament que sigui aplicable.

Ambdues parts es reconeixen recíprocament les facultats suficients per convenir i obligar-se en
representació de les institucions respectives, i en virtut de tot el que s’ha exposat, i de
conformitat amb els articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic
del sector públic, i de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, subscriuen
aquest conveni, que es regeix pels següents

Pactes

Primer. Subjectes
Els subjectes signants d’aquest document són els que figuren a l’expositiu primer. Les parts es
reconeixen mútuament la competència i la capacitat legal necessària per formalitzar aquest
conveni.

Segon. Competència
La competència de la Diputació de Girona en la signatura d’aquest conveni es fonamenta en
l’article 36 d de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
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La competència de l’Ajuntament de Banyoles en la signatura d’aquest conveni es fonamenta en
l’article 25.2 m de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

Tercer. Objecte del conveni
L’objecte d’aquest conveni és regular la subvenció de la Diputació de Girona en el finançament
de les obres de reforma i ampliació del Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles.
L’execució de la reforma i ampliació s’ha de dur a terme segons l’Avantprojecte de Reforma i
Ampliació del Museu Arqueològic de Banyoles, redactat per Josep Callís i Figueres, Jeroni
Moner i Codina i Marc Riera i Guix i aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Banyoles en sessió
ordinària del dia 28 d’octubre de 2019.

Quart. Beneficiari
El beneficiari de la subvenció és l’Ajuntament de Banyoles, amb NIF P1701600G.

Cinquè. Pressupost i despeses subvencionables
El pressupost general de l’actuació projectada importa la quantitat de 1.472.870,93 euros, dels
quals es desglossen els conceptes següents:

CONCEPTE IMPORT

Partides de 1 a 23 (espais) segons projecte aprovat 678.043,08 €

Instal·lacions conjuntes 333.897,95 €

Seguretat i salut 7.169,24 €

Control de qualitat 3.787,80 €

19% BI 194.350,63 €

21% IVA 255.622,23 €

TOTAL 1.472.870,93 €

Aquest pressupost s’ha de desenvolupar seguint l’avantprojecte identificat en el pacte tercer.

Sisè. Pla de finançament del projecte
1. El cost del projecte de les obres de reforma i ampliació del Museu Arqueològic Comarcal de
Banyoles és d’un milió quatre-cents setanta-dos mil vuit-cents setanta euros amb
noranta-tres cèntims (1.472.870,93 €), dels quals la Diputació de Girona ha d’aportar
cinc-cents mil euros (500.000 €), que representen un 33,95 % sobre el total, distribuïts en les
anualitats següents:

2020 2021 2022 TOTAL
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Diputació  de
Girona 250.000,00 € 175.000,00 € 75.000,00 € 500.000,00 €

Total 250.000,00 € 175.000,00 € 75.000,00 € 500.000,00 €

La subvenció resta condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost que
aprovi la Diputació de Girona per a cada exercici.
2. L’Ajuntament de Banyoles es compromet a cobrir la resta de finançament necessari, ja sigui
mitjançant aportació pròpia o amb altres subvencions.
Si el cost resulta superior, la subvenció es manté en la quantia atorgada inicialment. En el cas
que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la subvenció s’ha de minorar
proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el percentatge de desviació.
Es redueix l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat en el punt
segon d’aquest pacte, superin la despesa efectiva.

Setè. Compromisos de les parts
Les parts es comprometen a fer les aportacions econòmiques que resulten del pla de
finançament i, a més, a les obligacions següents:
1. L’Ajuntament de Banyoles s’obliga a:
– Encarregar la direcció facultativa de les obres i a encarregar-se de la direcció d’execució de
les obres i de la coordinació de la seguretat i la salut, i de fer-se càrrec del cost.
– Contractar i executar l’obra prevista a l'Avantprojecte de Reforma i Ampliació del Museu
Arqueològic de Banyoles, redactat per Josep Callís i Figueres, Jeroni Moner i Codina i Marc
Riera i Guix, d’acord amb la normativa que regula la contractació del sector públic.
– Obtenir les llicències d’obres i resta d’autoritzacions que siguin preceptives per a l’execució
de les obres i fer-se càrrec dels tributs que es meritin per aquestes.
– Finançar les obres previstes a l’Avantprojecte, d’acord amb el pla de finançament del pacte
sisè.
– Fer-se càrrec de les despeses de reparacions, desperfectes i manteniment de tot tipus.
– Destinar la subvenció total realitzada per la Diputació de Girona al finançament de l’actuació
esmentada anteriorment.
– Col·locar en un lloc visible, des de l’inici de l’obra i fins a la inauguració, el rètol d’obres
normalitzat, on consti que l’obra està subvencionada per la Diputació de Girona, amb el seu
logotip. Així mateix, ha de col·locar de manera permanent en un lloc visible de l’accés a
l’equipament una placa on constin les institucions que han col·laborat a l’obra.

– De conformitat amb l’article 31.4 a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, destinar l’equipament cultural a la finalitat per la qual ha estat subvencionat, per
un període mínim de deu anys, durant el qual si es volen canviar les condicions d’ús, arrendar,
cedir la gestió, trametre el domini o enderrocar s’ha d’obtenir prèviament autorització expressa
per escrit de la Diputació de Girona.
2. La Diputació de Girona s’obliga a:
- Finançar amb una subvenció de com a màxim cinc-cents mil euros (500.000,00 euros) les
obres de reforma i ampliació s’han de dur a terme segons l’Avantprojecte de Reforma i
Ampliació del Museu Arqueològic de Banyoles, redactat per Josep Callís i Figueres, Jeroni
Moner i Codina i Marc Riera i Guix i aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Banyoles en sessió
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ordinària del dia 28 d’octubre de 2019, que representen un 33,95 % sobre del total, descrit en el
pacte cinquè i d’acord amb el pla de finançament del pacte sisè.

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

Novè. Procediment de la justificació i del pagament de la subvenció
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 la signatura del present conveni, es procedirà al pagament de DOS
CENTS CINQUANTA MIL EUROS (250.000,00 €), en concepte de bestreta, que correspon al
50 % de l’import total de la subvenció, com a finançament necessari per poder iniciar les
actuacions inherents a la subvenció. El pagament es farà sense necessitat de constitució de
fiança o garantia.

Es procedirà al pagament de CENT SETANTA-CINC MIL EUROS (175.000,00 €) dins
l’exercici 2021 en concepte de bestreta, que correspon al 35 % de l’import total de la
subvenció, un cop s’acrediti la finalització de la redacció del projecte i l’inici de les obres,
mitjançant la presentació de l’acta de replantejament on consti la data d’inici de l’obra
subvencionada. La data límit per a sol·licitar aquesta segona bestreta és el 30 de novembre de
2021.

El realitzarà el pagament restant de la subvenció, de SETANTA-CINC MIL EUROS (75.000,00
€) quan l’Ajuntament de Banyoles presenti compte justificatiu normalitzat, de subvencions
iguals o superiors a 60.000,00 €), acompanyat de:

–  El certificat de justificació de la despesa, expedit per la Secretaria o la Intervenció, que
acrediti: les dades que identifiquen l’actuació subvencionada, els certificats d’obra (acta de
recepció de l’obra, el certificat de l’obra signat per la direcció de les obres, amb el corresponent
projecte final d’obra i l’expressió de la liquidació final de les obres), l’import de l’obra
executada i que aquesta s’ha realitzat d’acord amb el projecte aprovat per l’Ajuntament de
Banyoles.
- Una declaració responsable del fet que s’ha contractat d’acord amb la legislació de contractes
del sector públic, en els supòsits de despeses subvencionables que superin els llindars establerts
a la normativa de contractes públics per a la contractació menor.
- La documentació justificativa del compliment de la publicitat.

La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 31 de desembre de 2022.

Es consideren despeses subvencionables les que s’hagin meritat durant la vigència del conveni,
encara que no hagin estat efectivament pagades abans de l’acabament del període de la
justificació.
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Desè. Legalització i recepció de les obres
L’Ajuntament de Banyoles ha de legalitzar totes les instal·lacions davant els organismes
competents i s’ha de fer càrrec del pagament dels tributs que es puguin meritar al respecte.
Una vegada finalitzada l’execució del contracte administratiu derivat d’aquest conveni i
completats els tràmits contractuals entre l’Ajuntament de Banyoles i el contractista,
l’Ajuntament de Banyoles ha de destinar l’equipament a la prestació del servei de seu del
Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles un mínim de 10 anys.

Onzè. Control financer de les subvencions
La competència per a l’exercici del control financer de les subvencions previstes en aquest
conveni correspon a la Intervenció de la Diputació de Girona, i s’ha d’efectuar de conformitat
amb el que preveu el títol III de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
El control financer es pot estendre a les persones físiques o jurídiques a què es trobi associat
l’Ajuntament de Banyoles, així com a qualsevol altra persona susceptible de presentar un
interès en la realització de les activitats subvencionades.

Dotzè. Difusió i publicitat
L’Ajuntament de Banyoles ha de fer pública i difondre aquesta col·laboració i incorporar la
imatge corporativa de la Diputació de Girona en els materials de difusió i accions publicitàries
que es realitzin en el marc d’aquest conveni. 

Tretzè. Infraccions i sancions administratives
El règim sancionador aplicable a aquesta subvenció és el que estableix el títol IV de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, amb les especificacions oportunes en
matèria de règim local, de conformitat amb el títol XI de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local.

El procediment s’ha d’adequar a les previsions que estableix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques i, d’aplicació supletòria, el
Decret 278/1993, de 9 de novembre, que regula el procediment sancionador en àmbits de
competència de la Generalitat.

Catorzè. Clàusules de principis ètics i regles de conducta
L’Ajuntament de Banyoles està obligat a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles
de conducta que estableix l’article 55 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:

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

estatutaris.
III. 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.
IV. La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació i

arbitrarietat en la presa de decisions.
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V. El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels òrgans que
dirigeixen.

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

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

es doni algun dels supòsits d’abstenció que estableix la llei. 
IX. Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó de

l’exercici dels seus càrrecs.
X. Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que els siguin aplicables,

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

L’incompliment de les obligacions anteriors comporta l’aplicació del règim sancionador previst
en els articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció del caràcter
molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses.

Quinzè. 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 fonamenta en el compliment
d’una 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 la comunicació de dades d’altres persones a la
Diputació de Girona, les persones sol·licitants han d’informar les persones afectades d’aquesta
comunicació. Per a l’exercici dels drets que reconeix el Reglament general de protecció de
dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació, supressió, sol·licitud de la limitació del
tractament i oposició), la persona interessada es pot 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.

Setzè. Denúncia i resolució del conveni
Qualsevol transgressió de les estipulacions d’aquest conveni permet a la part perjudicada optar
pel compliment o la resolució d’aquest.
Són també causes de resolució les següents:
– L’acord unànime dels signants.
– El compliment de les actuacions que han estat objecte del conveni.
– L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’algun dels signants.
(L’extinció del conveni per aquest supòsit requereix la realització del requeriment que preveu
l’apartat c de l’article 51.2 de la Llei 40/2015.)
– Una decisió judicial declaratòria de nul·litat del conveni.
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– La impossibilitat d’aconseguir l’objecte o finalitat previst en aquest conveni.
– Les deficiències reiterades en l’execució de l’obra.
– La suspensió de l’obra per raons d’interès públic.
– Qualsevol altra causa diferent de les anteriors, prevista en la llei.
En cas d’extinció anticipada del conveni, s’ha de fixar la forma de finalitzar les actuacions i els
compromisos en curs i en tot cas s’ha d’establir un termini improrrogable per a la seva
consecució, transcorregut el qual s’han de liquidar els compromisos econòmics adquirits,
d’acord amb les regles que estableix l’article 52.2 de la Llei 40/2015, de 2 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic.

Dissetè. Vigència del conveni
La vigència d'aquest conveni s’estén des de la seva signatura fins al 31 de desembre de 2022,
sens perjudici de poder sol·licitar-ne la pròrroga, que en cap cas pot ser superior a un any.

Divuitè. Responsabilitat enfront tercers
La responsabilitat que es pugui generar enfront d’un tercer, a conseqüència de les actuacions
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’Ajuntament de Banyoles.

Dinovè. Règim jurídic
El marc normatiu pel qual es regeix la subvenció està constituït per:
a) La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;
b) El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de
subvencions;
c) La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques;
d) La Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic;
e) Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals;
f)  L’ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona;
g) Les bases d’execució del pressupost de la diputació de Girona;
h) Qualsevol altra disposició legal o reglamentària aplicable per raó de la matèria o del
subjecte.

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

Vint-i-unè. Naturalesa
Aquest conveni té naturalesa administrativa i, per tant, correspon a la jurisdicció contenciosa
administrativa conèixer de les qüestions litigioses que puguin sorgir de la seva interpretació i
compliment.
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I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, les parts el signen.”

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa derivada del conveni, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 300/3340/76200 del pressupost de la Diputació de Girona, segons el detall per
anualitats següent:

Any Import Aplicació pressupostària
2020 250.000,00 € 300/3340/76200
2021 175.000,00 € 300/3340/76200
2022 75.000,00 € 300/3340/76200
Total 500.000,00 €

Condicionar la subvenció d'exercicis futurs a l'existència de crèdit adequat i suficient als
pressupostos respectius.

TERCER. Facultar àmpliament el vicepresident segon de la Diputació per a la signatura del
conveni 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.

QUART. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Banyoles, amb indicació dels recursos
procedents.

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 president de la Diputació de Girona,
Miquel Noguer I Planas. No hi ha vots en contra.

29.7. Punt d'Urgència: Concedir una subvenció directa a l'Ajuntament de Besalú per al
sanejament del seu romanent líquid negatiu (exp. 2020/9676)

L'Ajuntament de Besalú ha sol·licitat en data 23 de novembre de 2020 una subvenció exclosa
de concurrència de 242.450,62 € per a finançar la incorporació al pressupost un conjunt de
despeses corrents pendents d’aplicació, amb la finalitat de sanejar el romanent de tresoreria que
a 31 de desembre de 2019 presenta un resultat negatiu de 963.452,80 €.

La documentació presentada per l’ajuntament detalla un conjunt de despeses  pendent d’aplicar
en el pressupost per un import total de 380.720,83 €.  

L’import de la subvenció sol·licitada es vol destinar al finançament d’una modificació
pressupostària del mateix import, que ha de permetre la incorporació al pressupost d’un conjunt
de despeses corrents que consten com a pendents d’aplicació al pressupost municipal.
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L’Ajuntament de Besalú acompanya la sol·licitud amb un pla de sanejament financer per al
període de 2020 a 2023, que inclou entre les seves previsions la subvenció que ara es sol·licita,
i que preveu aprovar en una sessió plenària a celebrar aquets mes de novembre.

L’ajuntament sol·licita una subvenció de 242.450,60 €, equivalent a l’import de la subvenció
que li correspondria en 4 anys de l’actual Fons de Subvencions de Coop. Mpal. (sense cultura,
noves tecnologies. ni camins) i al mateix temps l’Ajuntament de Besalú renuncia a sol·licitar
l’esmentada subvenció del Fons en els propers quatre anys.

La sol·licitud de subvenció ha estat revisada pel president de la Comissió Informativa de la
Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local i en
la seva memòria proposa que s’atorgui una subvenció de concessió directa de 242.450,00 € a
l’Ajuntament de Besalú. En l’esmentada memòria es considera que les especials
característiques de les actuacions per a les quals se sol·licita la subvenció, així com el seu
interès públic específic, en dificulten la inclusió en una convocatòria pública de subvencions, i
justifiquen l’atorgament amb caràcter excepcional d'una subvenció de concessió directa en
suport a municipis amb problemes de liquiditat o que es troben en risc financer en el marc de
les competències pròpies regulades en l'article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d' abril, reguladora de
les Bases de Règim Local, i, concretament, en matèria d'assistència econòmica als municipis
del seu àmbit territorial, i, especialment, als de població inferior a 20.000 habitants.

El Pla Estratègic de Subvencions, aprovat pel Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de
data 17 de desembre de 2019,  preveu una línia de concessió directa de l’Àrea de Cooperació
Local de subvencions amb bases reguladores, però les aprovades en sessió de 21 de gener de
2020 només contemplen la possibilitat de subvencions per a despeses motivades per fenòmens
meteorològics, geològics, catàstrofes naturals o altres situacions extraordinàries equiparables de
caràcter imprevisible. Encara que la subvenció que ara es planteja no es  troba prevista al Pla
Estratègic de Subvencions, es considera d’interès públic la seva aprovació recordant que el
mateix pla estableix que “la relació que hi consta en el Pla Estratègic de Subvencions és a títol
enunciatiu, sense que la corporació quedi vinculada al desenvolupament i posada en pràctica
de les línies de subvencions relacionades en el propi Pla, sense perjudici d’altres que en
puguin sortir ”

Atesa la justificació de l’interès especial de la subvenció i del fet que no es pot incloure en cap
convocatòria de concurrència competitiva de la Diputació, d’acord amb el que estableix
l’article 22.2 c de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 15 c
de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona; i vist que la concessió de la
subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb el procediment regulat en
l’article 65 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
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Vistos els informes favorables del Cap del Servei de Cooperació Local i del president de la
Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local, es
proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent:

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

Núm. d'expedient Nom del
beneficiari

NIF del
beneficiari

Objecte de la subvenció

2020/9676 Ajuntament de
Besalú

P1702200E Incorporació al pressupost de
despeses pendents d’aplicar i
sanejament del romanent de
tresoreria negatiu de la liquidació
de l’exerci de 2019

Import  total de
l’objecte

subvencionat

Cost de les
despeses

subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a
justificar

963.452,80 € 242.450,00 € 242.450,00 € 100% 242.450,00 €

L’import de la subvenció s’ha calculat  en funció de l’import de 60.612,65 €, que actualment
s’atorga a l’Ajuntament de Besalú dins el Fons de Subvencions de Cooperació Municipal
(sense incloure-hi l’import del Fons Cultural, de Noves Tecnologies ni de Camins), multiplicat
per 4 anualitats.

Segon. Autoritzar i disposar la despesa de 242.450,00 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària
220.9420.46202 del pressupost de la Diputació de Girona de 2020

Tercer. Despeses subvencionables i període d’execució
La subvenció que es concedeix té caràcter singular i excepcional. Es consideren despeses
subvencionables el finançament de les despeses corrents que consten com a pendent d’aplicació
en la liquidació pressupostària de l’Ajuntament de Besalú de l’exercici de 2019 i que es
detallen en la documentació que acompanya la seva sol·licitud;  per tant, l’import que
s’autoritza no podrà ser utilitzat per sufragar despeses d’una altra naturalesa.

L’Ajuntament de Besalú queda obligat a la tramitació d’una modificació pressupostaria
finançada amb l’import de la subvenció de la Diputació on es justifiqui la seva destinació al
sanejament financer de l’ajuntament i a la incorporació al pressupost de les despeses corrents
pendents d’aplicació que consten en la seva sol·licitud.

Amb la sol·licitud de subvenció, l’ajuntament aporta un pla de sanejament, que serà d’objecte
de seguiment i d’actualització anual per un període de 4 anys i que es comunicarà a la
Diputació en cada exercici pressupostari.
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Es consideren despeses efectuades les que s'hagin meritat i hagin estat pagades efectivament
abans d'acabar el període de la justificació.

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

Cinquè. Acceptació de la subvenció.
L’Ajuntament de Besalú, en acord plenari,  haurà d’acceptar expressament la subvenció
concedida, així com les condicions dels seu atorgament, i específicament la renúncia durant els
propers quatre a la subvenció a que se li atorga dins el Fons de Subvencions de Cooperació
Municipal (sense incloure-hi l’import del Fons Cultural, de Noves Tecnologies ni de Camins),
o a la figura que en un futur la pogués substituir, llevat als increments que eventualment li
poguessin correspondre.

Sisè. Termini i règim de justificació.
El beneficiari ha de justificar, dins el termini que finalitzat el dia 1 de març de 2021 la
realització efectiva de l’objecte de la subvenció, corresponent a la incorporació al pressupost de
les despeses subvencionables corrents que es detallen amb un import total de 242.450,00 € en la
seva sol·licitud com a despeses corrents pendents d’aplicació al pressupost, Capítol II; i al
reconeixement i pagament de les obligacions que se’n deriven.

La justificació comportarà la presentació al Registre General de la Diputació del compte
justificatiu normalitzat, disponible a l’apartat «Documentació» del web de la Diputació de
Girona acompanyat de la corresponent certificació de la Tresoreria acreditativa del seu
pagament.

En cas que el cost justificat sigui inferior al que consta en el pressupost acceptat, la subvenció
es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el percentatge de
desviació.

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

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



103

Setè. Pagament.
El pagament de l’aportació econòmica de la Diputació de Girona a l’Ajuntament de Besalú es
realitzarà per avançat, mitjançant una bestreta, un cop la subvenció hagi estat acceptada de
forma expressa per part de l’ajuntament beneficiari en la forma establerta al punt Cinquè.

Vuitè. Obligació de difusió i publicitat.
L’ajuntament haurà d’acreditar la difusió de la subvenció mitjançant la seva publicació a la
pàgina web municipal, al taulell d’anuncis municipal o en algun altre mitjà de comunicació
local o general.

Novè. Altres obligacions del beneficiari.
El beneficiari té les obligacions següents:
a) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i la informació que li sigui requerida en
relació amb l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de Comptes i altres òrgans
competents, d’acord amb la normativa aplicable.
b) Notificar a la Diputació de Girona la informació relativa als ajuts obtinguts o demanats a
altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb
posterioritat a la presentació de la sol·licitud.
c) 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.
d) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.
e) Notificar a la Diputació l’aprovació del pla de sanejament financer i comunicar-li anualment
el seu seguiment
f) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables

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

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

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

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

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

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

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

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

Tretzè. Prohibició de contractació amb persones vinculades.
El beneficiari no podrà concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb
persones o entitats amb qui estigui vinculat, llevat que la contractació es realitzi amb les
condicions normals de mercat i hagi obtingut l’autorització de la Diputació de Girona. Tampoc
no podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l’article 29.7 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions.

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

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

estatutaris.
III. 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.
IV. La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació i

arbitrarietat en la presa de decisions.
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V. La rendició de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels òrgans que
dirigeix.

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

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

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

l’exercici del seus càrrecs.
X. Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que hi siguin aplicables,

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

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

Quinzè. Protecció de dades
En el cas que l’objecte de la subvenció inclogui el tractament de dades de caràcter personal, els
beneficiaris i les entitats col·laboradores han de complir la normativa i han d’adoptar i
implementar els principis i les mesures que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del
Parlament de Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de aquestes dades.

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

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

Dissetè. Notificar aquest acord al beneficiari amb indicació dels recursos procedents.”

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

mailto:dpd@ddgi.cat
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Catalunya i Grup d'Esquerra Republicana de Catalunya. No s'han produït abstencions. No hi
ha vots en contra.

29.8. Punt d'Urgència: Ratificació de la Resolució de Presidència número 2020/3413 (exp.
2 0 2 0 / 6 0 7 2 )

Se sotmet a ratificació de la Junta de Govern el decret de Presidència número 2020/3413, el
qual es transcriu literalment a continuació:

El Consorci de Transport Públic de l’Àrea de Girona, en data 13 d’octubre de 2020, presenta en
el Registre General el text del conveni i els dos annexos amb relació a la redacció, finançament
i contractació conjunta del “Pla de mobilitat urbana sostenible supramunicipal de Girona”, en
endavant (PMUS-SGI), perquè sigui sotmès a la valoració de la Corporació i si escau, es
procedeixi a la seva aprovació.

La Diputació de Girona expressa la voluntat de col·laborar conjuntament amb onze
ajuntaments de les comarques gironines; amb el Consell Comarcal del Gironès; i amb el
Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat (ATM),
en la redacció, finançament i contractació conjunta d’un pla de mobilitat urbana sostenible
supramunicipal de Girona (PMUS-SGI) i el seguiment de la seva implantació.

La Diputació de Girona, en funció de les seves competències per a la prestació d’assistència
econòmica, jurídica i tècnica, i per l'interès públic, social i econòmic d'aquesta actuació està
interessada en la participació d'aquesta iniciativa.

Amb aquest pla de mobilitat que es durà a terme es pretén sumar esforços per afrontar de forma
conjunta els nous reptes i necessitats de la mobilitat en cadascun dels municipis que s’hi
integren i en l’entorn conjunt de l’àrea urbana de Girona. 

La Diputació de Girona, d’acord amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local i d’acord amb el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que defineixen i emmarquen el seu
àmbit d’actuació, és competent per prestar la cooperació i assistència que les altres
administracions, del seu àmbit territorial, puguin sol·licitar per dissenyar i implementar serveis
d’interès comú i especialment quan aquests serveis siguin d’àmbit supramunicipal. 

L’article 9 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, permet als
diferents òrgans administratius delegar l’exercici de les competències que tenen atribuïdes, i en
el mateix sentit, l’article 8 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i del procediment
de les administracions públiques de Catalunya. Per raons d’eficàcia i mitjançant la redacció
d’un conveni, i per la disponibilitat de mitjans tècnics, es farà una delegació de competències
dels ajuntaments signants a l’Ajuntament de Girona, de la redacció i tramitació del PMUS-SGI.
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Vist l'informe i proposta del centre gestor, 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), aquesta Presidència proposa la següent

RESOLUCIÓ:

Primer. Aprovar el text del conveni de col·laboració així com els 2 annexos a subscriure entre
la Diputació de Girona i els Ajuntaments d’Aiguaviva, Bescanó, Fornells de la Selva, Girona,
Llambilles, Quart, Salt, Sant Gregori, Sant Julià de Ramis, Sarrià de Ter, Vilablareix; el
Consell Comarcal del Gironès i el Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Girona, Autoritat
Territorial de Mobilitat (ATM), per a la redacció, finançament i contractació conjunta del “Pla
de mobilitat urbana sostenible supramunicipal de Girona” – PMUS supramunicipal de Girona-
(CN/4068) (Exp. 2020/6072). La transcripció literal del qual és la següent:

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA REDACCIÓ, FINANÇAMENT i
CONTRACTACIÓ CONJUNTA DEL “PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE
SUPRAMUNICIPAL DE GIRONA” – PMUS SUPRAMUNICIPAL DE GIRONA

REUNITS

I. Ajuntament d’Aiguaviva, representat per l’alcalde, senyor Josep Pinsach i Riera, amb
seu corporativa a la plaça 1 d’octubre, número 1 d’Aiguaviva i amb NIF P1700200G,
assistit per la secretària de la corporació, senyora Anna Serra Simón.

II. Ajuntament de Bescanó, representat per l’alcalde, senyor Xavier Vinyoles i Compta,
amb seu corporativa a la plaça Joan Maragall, número 3 de Bescanó i amb NIF
P1702300C, assistit la secretària de la corporació, senyora Anna Maria Linares Bravo.

III. Ajuntament de Fornells de la Selva, representat per l’alcaldessa, senyora Sònia Gràcia i
Xuclà,  amb seu corporativa al carrer Antoni Gaudí, número 45 de Fornells de la Selva i
amb NIF P1707800G, assistida pel secretari de la corporació, senyor Joaquim Caritg
Padrosa.

IV. Ajuntament de Girona, representat per la senyora Marta Sureda Xifre, regidora de
Mobilitat i Via Pública, amb seu corporativa a la plaça del Vi, número 1 de Girona i amb
NIF P1708500B, assistida pel secretari general de la corporació, el senyor José Ignacio
Araujo Gómez, que actua com a representant de l'Ajuntament de Girona, en exercici de
les competències que li han estat conferides en virtut de la delegació efectuada per
l’Alcaldia, mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 2019015583, de data 12 de juliol de
2019.

V. Ajuntament de Llambilles, representat per l’alcalde, senyor Josep M. Vidal i Vidal, amb
seu corporativa a la plaça de la Vila, número 1 de Llambilles i amb NIF P1709700G,
assistit pel secretari de la corporació, senyor Carles Patiño Bartomeu.

VI. Ajuntament de Quart, representat per l’alcalde, senyor Carles Gutierrez i Medina, amb
seu corporativa a la plaça de la Vila, número 2 de Quart i amb NIF P1715100B, assistit
pel secretari de la corporació, senyor Carles Velasco Perarnau.
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VII. Ajuntament de Salt, representat per l’alcalde, senyor Jordi Viñas i Xifra, amb seu
corporativa a la plaça lluís Companys, número 1 de Salt i amb NIF P1716400E, assistit
per la secretària de la corporació senyora Maria Lourdes Palomino Pellicer.

VIII. Ajuntament de Sant Gregori, representat per l’alcalde, senyor Joaquim Roca i Ventura,
amb seu corporativa a l’avinguda Girona, 33 de Sant Gregori i amb NIF P1717300F,
assistit per la secretària de la corporació senyora Irene Martínez Sebastián.

IX. Ajuntament de Sant Julià de Ramis, representat per l’alcalde, senyor Marc Puigtió i
Rebollo, amb seu corporativa al carrer Major, s/n de Sant Julià de Ramis i amb NIF
P1717900C, assistit per la secretària de la corporació senyora Teresa Casellas Iglesias.

X. Ajuntament de Sarrià de Ter, representat per l’alcalde, senyor Narcís Fajula i Aulet, amb
seu corporativa al carrer Major, número 71-73 de Sarrià de Ter i amb NIF P1719800C,
assistit pel secretari de la corporació senyor Isidre Llucià Sabarich.

XI. Ajuntament de Vilablareix, representat per l’alcalde, senyor David Mascort i Subiranas,
amb seu corporativa al carrer Perelló, número 120 de Vilablareix i amb NIF P1722900F,
assistit per la secretària de la corporació senyora Mònica Iborra Giró.

XII. Consell Comarcal del Gironès, representat pel President, Joaquim Roca i Ventura, amb
seu corporativa al carrer Riera de Mus, número 1A de Girona i amb NIF P6700003D,
assistit pel secretari de la corporació senyor Jordi Batllori Nouvilas.

XIII. Consorci del transport públic de l’Àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat,
representat pel senyor Pere Saló i Manera, president del Comitè Executiu, amb seu
corporativa    a la plaça Pompeu Fabra número 1 de Girona i NIF S1700049H, assistit per
la secretària del Consell d’administració Assumpta Rodeja Estarriola, que actua com a
representant del Consorci ATMG en exercici de les competències delegades per Acord
del Consell d’administració d’11 de novembre de 2019.

XIV. Diputació de Girona, representada pel President, senyor Miquel Noguer i Planas, que
actua com a representant de la Diputació de Girona en exercici de les competències que
li atorga l’article 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim
local, amb seu corporativa a la Pujada Sant Martí, número 4-5 de Girona i amb NIF
P1700000A, assistit pel secretari de la corporació senyor Jordi Batllori Nouvilas.

Reconeixent-se mútuament la capacitat legal suficient per subscriure el present conveni, a
aquest efecte:

EXPOSEN

I. Que els ajuntaments són competents en matèria de mobilitat en virtut de l’article 25.2.g)
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local.

II. Que el Pla de Mobilitat Urbana, de conformitat amb l’article 1 de la Llei 9/2003, de 13
de juny, de la mobilitat, és el document bàsic per configurar les estratègies de mobilitat
sostenible de les persones i de les mercaderies d’un municipi.

III. Que l’article 9.2 de l’esmentada llei estableix que l’àmbit territorial dels plans de
mobilitat urbana pot ser el municipi o, amb l’acord corresponent dels ajuntaments
afectats, el de diversos municipis amb un esquema de mobilitat interdependent.
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IV. Que l’Ajuntament de Girona ha de revisar i actualitzar el seu pla de mobilitat urbana
sostenible. D’acord amb la proposta manifestada a la Taula de mobilitat de Girona, òrgan
de consulta i de participació ciutadana en l’àmbit de la mobilitat, s’ha valorat
positivament que la redacció del nou pla de mobilitat urbana sostenible de Girona,
atengui no només el municipi de Girona sinó tota l’àrea urbana integrada per la ciutat de
Girona i els municipis veïns.

V. Que els municipis que intervenen tenen aquesta interdependència i la valoren
positivament com un factor que els pot ajudar a trobar solucions conjuntes. Els municipis
esmentats en aquest document, tenen una mobilitat interdependent i reconeixen la
idoneïtat d’acceptar la proposta de l’Ajuntament de Girona per elaborar un pla de
mobilitat urbana sostenible supramunicipal i optimitzar els recursos disponibles, oferint
solucions particulars per a cada municipi. El Pla permet treballar de forma conjunta els
nous reptes i necessitats de la mobilitat en cada un dels municipis participants i en
l’entorn conjunt de l’àrea urbana de Girona.

VI. Per l’Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 25 de juliol de 2006 es va
autoritzar la constitució del Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Girona amb la
finalitat de coordinar el sistema de transport públic de viatgers en el seu àmbit territorial.
El Consorci és una entitat de dret públic amb personalitat jurídica i patrimoni propis,
constituïda a l’empara del que disposen l’article 20 de la Llei 9/2003, de 13 de juny de la
mobilitat, l’article 55.1 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització,
procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i l’article
47 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. És competència
d’aquests consorcis, de conformitat amb l’establert a l’article 20 de la Llei 9/2003, la
planificació i la coordinació dels serveis de transport públic i col·lectiu amb origen i
destinació en llur àmbit territorial, i també del transport de mercaderies. Els ajuntaments
que intervenen en aquest conveni formen part d’aquest consorci.

VII. Que l’article 28.1.e del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, estableix que els consells
comarcals són competents en establir i coordinar, amb l'informe previ dels ajuntaments
afectats, les infraestructures, els serveis i les actuacions d'àmbit supramunicipal. El
Consell Comarcal del Gironès és l’administració comarcal en l’àmbit dels municipis que
intervenen en aquest conveni.

VIII. Que la Diputació de Girona, d’acord amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local i d’acord amb el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que defineixen
i emmarquen el seu àmbit d’actuació, és competent per prestar la cooperació i assistència
que les altres administracions del seu àmbit territorial puguin sol·licitar per dissenyar i
implementar serveis d’interès comú i especialment en aquells que casos que aquests
serveis tinguin un àmbit supramunicipal.
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IX. Que l’article 23 de de la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat estableix que els
municipis, les agrupacions de municipis, els consells comarcals, les entitats
metropolitanes i les autoritats territorials de mobilitat poden constituir, en l'àmbit del
territori de llurs plans de mobilitat urbana o llur pla director de mobilitat, consells
territorials de mobilitat, com a òrgans de consulta i participació dels diferents agents
representatius dels organismes i les entitats vinculades amb aquesta matèria i dels
ciutadans. La composició i el règim orgànic i funcional dels consells territorials de
mobilitat han d'ésser determinats per l'ens promotor corresponent de manera que el nivell
de participació cívica i social que els sigui propi resti garantit.

X. Que l’article 3 de la Llei 9/2003, de 13 de juny de la mobilitat reconeix la mobilitat com
a servei d’interès general de caràcter universal, en tant en quant estableix que el conjunt
d’activitats pròpies del sistema de transport públic urbà i interurbà integrat de Catalunya
té la consideració de servei d’interès general de caràcter universal, com a mitjà per a fer
possible la igualtat d’oportunitats en l’exercici dels drets de la ciutadania i assolir els
objectius de cohesió social i territorial, amb la correlativa obligació de les
administracions públiques competents en aquesta matèria de garantir l’accés de totes les
persones a aquest servei, a tot el territori i en condicions d’igualtat i d’equitat. Tenint en
compte aquest interès general, totes les entitats signants d’aquest Conveni volen
implicar-se en un projecte que ofereixi solucions d’accessibilitat en llurs territoris de
manera conjunta. Aquest projecte és el “Pla de mobilitat urbana sostenible
supramunicipal de Girona” (en endavant PMUS-SGI).

XI. Que l’article 9 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del Sector Públic,
permet als diferents òrgans administratius delegar l’exercici de les competències que
tenen atribuïdes, i en el mateix sentit, l’article 8 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de
Règim Jurídic i del Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.

XII. Que l’article 6 de la Llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i
programes estableix que els Plans de Mobilitat urbana estan sotmesos a avaluació
ambiental.

En base a les anteriors manifestacions i a les seves competències que les parts subscriuen
aquest conveni interadministratiu de col·laboració que es concreta en els següents:

ACORDS

PRIMER – OBJECTE I ACTUACIONS

1. Determinar les condicions de col·laboració entre les parts per redactar el Pla de mobilitat
urbana sostenible supramunicipal de Girona (PMUS-SGI) en l’àmbit dels municipis que
hi intervenen i el seguiment de la seva implantació.
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2. Establir criteris i funcions d’assistència i de cooperació entre les entitats públiques que el
subscriuen, i determinar quins seran els mitjans i els procediments per manifestar aquest
suport.

3. Formalitzar per motius d’eficàcia i de disponibilitat de mitjans tècnics, una delegació de
competència dels ajuntaments signants a l’Ajuntament de Girona, per a la redacció i
tramitació del PMUS-SGI, d’acord amb l’article  9 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre,
reguladora del Règim Jurídic del Sector Públic i l’article 8 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim Jurídic i del Procediment de les Administracions Públiques de
Catalunya.

4. Es defineix com a pla de mobilitat urbana sostenible supramunicipal de Girona en el
marc d’aquest conveni, el document que es redacti, de conformitat amb la Llei de la
mobilitat, amb les finalitats següents:

 Analitzar, fer diagnosi i relacionar la mobilitat de persones i de mercaderies dintre i entre
els municipis participants, amb les respectives planificacions urbanes i interurbanes.

 Promoure modes de transport sostenible no motoritzat i la combinació d’aquests amb els
serveis de transport públic i amb una xarxa d’estacionaments de vehicles privats
perimetral als nuclis urbans.

 Proposar millores al transport públic existent en aquests municipis, amb un sistema de
xarxa que integri els serveis urbans amb els interurbans en pro de major eficàcia i
racionalitat.

 Oferir solucions a la distribució urbana de mercaderies.

 Planificar conjuntament la xarxa dels desplaçaments a peu, els no motoritzats
(bicicletes), els estacionaments i els altres elements bàsics que configuren la mobilitat
interurbana.

 Qualsevol altra actuació que es proposi, per implementar un model més sostenible i
coordinat que tingui en compte el benestar de les persones i la qualitat ambiental.

SEGON – OBLIGACIONS I COMPROMISOS EN RELACIÓ A LA FUNCIÓ
DELEGADA

I. Les parts es comprometen a:

a. Constituir i formar part d’una comissió de treball composta per un membre de cada entitat
signant. Aquesta comissió definirà continguts i propostes amb relació a la licitació,
disseny, redacció, finançament i implementació del PMUS-SGI. Els municipis podran
delegar la seva participació en aquesta Comissió de treball en la persona representant del
Consell Comarcal del Gironès.
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Els acords que s’aprovin en aquesta comissió de treball, quan facin referència al contingut i a la
implementació del PMUS-SGI i en general a l’àmbit material de la funció delegada, hauran
de ser ratificats pels alcaldes o alcaldesses de cadascun dels municipis participants.
Queden exclosos del tràmit de ratificació aquells acords relacionats amb la tramitació de
l’expedient de contractació i amb qüestions logístiques de funcionament de la comissió de
treball.

b. Formar part d’un consell territorial de mobilitat en l'àmbit del territori del PMUS- SGI,
com a òrgan de consulta i participació en la redacció i seguiment d’implantació del
PMUS-SGI.

c. Col·laborar en la preparació dels documents que l’Ajuntament de Girona hagi de
formalitzar per a la redacció i tramitació del PMUS-SGI, facilitar les dades necessàries per
a la redacció del pla, garantir els processos de participació necessaris en la redacció del
pla, participar en la diagnosi de la situació actual dels sistemes de mobilitat de l’àrea
urbana, en la detecció de les necessitats d’una manera proactiva i en la proposta de
solucions i la valoració de l’efectivitat i l’oportunitat d’aquestes.

II. Els ajuntaments participants es comprometen a:

a. Autoritzar que s’incorpori el seu terme municipal dins l’àmbit territorial d’anàlisi del
PMUS-SGI.

b. Aprovar i publicar el PMUS-SGI en la part que fa referència al seu àmbit territorial, en el
termini màxim de 2 mesos a comptar a partir de la notificació de la declaració ambiental
estratègica de l'òrgan ambiental, de conformitat amb els articles 25 i 26 de la Llei 21/2013,
de 9 de desembre, d'avaluació ambiental.

c. Autoritzar a l’Ajuntament de Girona per tal que els representi davant dels òrgans
competents en tots els procediments preceptius, de sol·licitud d’avaluacions i d’informes,
necessaris per a la tramitació del PMUS-SGI.

III. L’Ajuntament de Girona es compromet a:

a. Incorporar en l’àmbit territorial d’anàlisi del PMUS-SGI els municipis d’Aiguaviva,
Bescanó, Fornells de la Selva, Llambilles, Quart, Salt, Sant Gregori, Sant Julià de Ramis,
Sarrià de Ter i Vilablareix, amb un esquema de mobilitat connex amb l’àrea urbana de
Girona i tots ells signataris d’aquest conveni.

b. Contractar els treballs corresponents a la redacció i tramitació del PMUS-SGI actuant com
a òrgan de contractació.

c. Vetllar perquè la redacció i la tramitació del PMUS-SGI s’ajusti a la normativa vigent
segons el procediment definit a l’annex 1 d’aquest conveni.
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d. Ser el promotor en l'àmbit del procediment d'avaluació ambiental del PMUS-SGI, de
conformitat a l’article 5 de la Llei 21/2013 i seguir el procediment d'avaluació ambiental
establert als articles 17 a 26 de l’esmentada llei.

e. Ser el promotor de la constitució del consell territorial de mobilitat de l’àmbit territorial
del PMUS-SGI.

IV. El Consell Comarcal del Gironès es compromet a prestar assistència jurídica i tècnica, i a
actuar com a òrgan de representació dels municipis de la comarca que participen d’aquest
conveni, especialment en relació a la fixació d’objectius i a la determinació de les
prioritats d’actuació, per garantir la representativitat de les diferents realitats municipals.

V. El Consorci ATMG es compromet a prestar assistència tècnica i a actuar com a òrgan de
coordinació entre les administracions locals participants. Les seves funcions tindran
caràcter deliberant o consultiu.

VI. La Diputació de Girona es compromet a prestar assistència i cooperació jurídica,
econòmica i tècnica als municipis participants, especialment als que tenen menys capacitat
econòmica i de gestió.

TERCER - OBLIGACIONS I COMPROMISOS ECONÒMICS

k) Objecte i necessitats de finançament

1. D’acord amb l’objecte i el contingut d’aquest conveni, l’Ajuntament de Girona és l’ens
encarregat de la redacció i la tramitació del PMUS-SGI.

2. D’acord amb les obligacions i compromisos en relació a  la funció delegada,
l’Ajuntament de Girona sotmetrà una part de la prestació del servei a un procediment de
contractació pública i actuarà com a òrgan de contractació.

3. L’import econòmic màxim previst per al finançament d’aquest servei és el que consta a
l’annex 2 d’aquest conveni (Previsió d’aportacions econòmiques màximes per al
finançament de la redacció i tramitació del PMUS-SGI).

4. S’ha previst uns despesa de 2 € (iva exclòs) per habitant. En base a aquesta previsió i a
les dades de població per municipi de l’any 2019 publicades per l’Idescat, el cost total
d’aquest servei serà de 322.998,00 €. A aquest import cal afegir-hi l’IVA (21%).
L’import resultant (390.827,58 €), correspon a l’import econòmic necessari pel
finançament de la contractació del PMUS- SGI.

5. El mètode utilitzat per calcular el cost total d’aquest servei es basa en una estimació que
té en compte els preus habituals en el mercat de prestacions similars, i ha de contemplar
tots els compromisos econòmics que es puguin derivar de la contractació del servei.
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L’esmentat import ho és per la durada dels treballs que es preveu contempli dues
anualitat.

6. En la documentació preparatòria del contracte hi constaran detallats tots els costos
directes, indirectes i qualsevol altra despesa calculada per determinar-los, amb l’objectiu
que les entitats licitadores puguin conèixer, abans d’elaborar la seva oferta, totes les
obligacions que hauran d’assumir en l’execució del contracte.

l) Participació en el finançament.

1. Els ajuntaments signants i la Diputació de Girona es comprometen a participar en el
finançament del contracte de serveis per a la redacció i tramitació del PMUS-SGI.

2. L’aportació inicial de cada ajuntament, correspondrà a 2€ + IVA per habitant d’acord
amb les dades darreres dades de població per municipis de Catalunya publicades per
l’Idescat.

3. La Diputació de Girona col·laborarà amb els ajuntaments fent-se càrrec d’una part de
l’aportació que els correspongui, d’acord amb el següent barem:

Població del municipi Aportació a càrrec de la Diputació de
Girona

    Inferior a 1.000 habitants 80%
    Entre 1.001 i 5.000 habitants 70%
    Entre 5.001 i 30.000 habitants 60%
    Entre 30.001 i 100.000 habitants 50%
    Superior a 100.000 habitants 0%

m) Procediment per fer efectiu l’abonament del preu del servei.

1. La redacció i de tramitació del PMUS-SGI, és un dels objectes d’aquesta funció
delegada. L’Ajuntament de Girona contractarà aquest servei i haurà d’abonar el preu del
contracte.

2. Cada un dels ajuntaments participants es compromet a fer efectiu el pagament del seu
percentatge del preu final del contracte, d’acord amb el punt 2 de les obligacions i
compromisos econòmics d’aquest Conveni.

3. La Diputació de Girona, es compromet a fer efectiu el pagament corresponent a
l’aportació que correspongui d’acord amb el punt 2 de les obligacions i compromisos
econòmics d’aquest Conveni.

4. Es preveu que el pagament de la redacció del PMUS-SGI es faci en tres fases, d’imports
corresponents al 20%, 30% i 50% de l’import d’adjudicació. La tramitació per



115

l’abonament de les prestacions a l’empresa adjudicatària s’efectuarà d’acord amb el que
estableixi el plec de clàusules administratives particulars del contracte.

5. Un cop formalitzat el contracte, s’aplicarà la baixa oferta pel licitador al cost màxim
previst per a cada Ajuntament resultant el preu final d’aportació a cada ajuntament.
L’Ajuntament de Girona notificarà aquest import a la resta d’ajuntaments i a la
Diputació de Girona, detallant els imports que s’hauran de fer efectius, per part de les
entitats que participen en el finançament del servei, d’acord amb els compromisos
d’aquest conveni.

6. Si totes les entitats participants estan d’acord amb el detall de la notificació del punt
anterior, la Diputació de Girona i els ajuntaments, faran efectiva a l’Ajuntament de
Girona les aportacions previstes en aquest conveni.

7. Trenta dies després de rebre la notificació prevista en el punt 3.5., els ajuntaments i la
Diputació de Girona, faran efectiu el 20% de l’import d’adjudicació a l’Ajuntament de
Girona.

8. Trenta dies després de la notificació del document d’abast efectuada per l’òrgan
ambiental, sobre el document inicial estratègic (DIE) i sobre l’esborrany del PMUS-SGI, 
els ajuntaments i la Diputació de Girona, faran efectiu el 30% de l’import d’adjudicació
a l’Ajuntament de Girona.

9. Trenta dies després de la notificació de la resolució de l’òrgan ambiental que manifesti el
seu acord mitjançant la declaració ambiental estratègica (DAE), els ajuntaments i la
Diputació de Girona faran efectiu la quantitat restant, corresponent al 50% de l’import de
l’adjudicació a l’Ajuntament de Girona.

10. Atès que el procediment de redacció i tramitació del PMUS-SGI  pot tenir una durada
superior a un any, es preveu una despesa plurianual que es podrà distribuir entre les
aplicacions pressupostàries per als exercicis 2020,  2021 i 2022.

11. Atès que, els terminis indicats de pagament en els punts anteriors, no es poden assignar a
una anualitat concreta, en el moment de la signatura d’aquest conveni, els ajuntaments i
la Diputació de Girona podran efectuar bestretes a compte dels pagaments previstos quan
així ho acordin cada un d’ells amb l’Ajuntament de Girona.

QUART – CONSEQÜÈNCIES APLICABLES EN CAS D’INCOMPLIMENT DE LES
OBLIGACIONS I COMPROMISOS

En cas d’incompliment de les obligacions econòmiques, cada ens participant respondrà
únicament del finançament de la part que li correspongui. Si els ajuntaments no fan les
aportacions econòmiques indicades, hauran de satisfer l’interès legal del diner a l’Ajuntament
de Girona.
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CINQUÈ – COMISSIÓ DE SEGUIMENT I CONTROL

La comissió de treball i el consell territorial de la mobilitat són els òrgans que faran el
seguiment i control de l’execució del conveni, en els àmbits que preveu la normativa sectorial i
aquest conveni.

La comissió de treball que es reunirà a instàncies de qualsevol de les parts quan es consideri
oportú i com a mínim 4 cops l’any durant la preparació de la licitació i l’execució del contracte
i 2 cops a l’any en la implementació del PMUS-SGI.

SISÈ – RÈGIM DE MODIFICACIÓ DEL CONVENI

Aquest conveni es podrà modificar per acord unànime de les parts.

SETÈ – TERMINI DE VIGÈNCIA DEL CONVENI

Aquest Conveni tindrà una durada determinada de quatre (4) anys, a comptar des de l’endemà
de la seva signatura. Abans de la finalització del termini, els signants del conveni poden
acordar unànimement la pròrroga per un període de fins a 4 anys addicionals o la seva extinció.

Tanmateix també és aplicable l’establert als articles 51 i 52 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre,
de règim jurídic del sector públic.

VUITÈ – NATURALESA JURÍDICA DEL CONVENI

Aquest conveni té naturalesa jurídica administrativa. Es regeix pel que disposa el capítol II del
títol IX de la Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya i pel que disposa l’article 11, del Capítol II del Títol Preliminar de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Les qüestions litigioses que es puguin derivar de la seva interpretació o aplicació seran resoltes
per acord entre les parts signants o en el seu defecte, per la jurisdicció contenciosa
administrativa.

S’ha d’inscriure en el Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat
d’acord amb el que preveu la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació i bon govern.

NOVÈ – DOCUMENTACIÓ ANNEXA

Annex 1 - Procediment de redacció i tramitació del PMUS-SGI
Annex 2 – Previsió d’aportacions econòmiques màximes per al finançament de la redacció i
tramitació del PMUS-SGI.
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En prova de conformitat, les parts interessades signen aquest conveni en el lloc i la data
indicats”.

Segon. Aprovar la despesa plurianual d'import de 84.963,05 euros per atendre l’aportació a
efectuar per part de la Diputació de Girona derivada d’aquest conveni, el cost previst de la
contractació del PMUS-SGI és de 390.827,58 euros (IVA 21% inclòs).

Tercer. Autoritzar i disposar la despesa plurianual per un import màxim de 84.963,05 euros a
l’Ajuntament de Girona (P1708500B), d’acord amb el detall següent:

Anualitat Aplicació pressupostària Import % finançament
2020 100 9420 76200 Bestreta 16.992,61 € 20
2021 100 9420 76200                25.488,92 € 30
2022 100 9420 76200                 42.481,52 € 50
      Total import màxim                                             84.963,05 €

L’aportació del 2020 anirà amb càrrec al pressupost de l’exercici 2020, les aportacions del
2021 i 2022 quedaran condicionades a l’aprovació del crèdit adequat i suficient del pressupost
de l’exercici 2021 i 2022.

Quart. El pagament d’aquestes aportacions es realitzaran mitjançant transferència bancària, a
l’Ajuntament de Girona, de la forma següent:

- Anualitat 2020: 16.992,61 € amb una bestreta un cop aprovat el conveni per part de la
Diputació de Girona.

- Anualitat 2021: 25.488,92 € el que s’estableix a l’acord tercer punt 3.8 del conveni.
- Anualitat 2022: 42.481,52 € el que s’estableix a l’acord tercer punt 3.9 del conveni.

En el cas que hi hagués un sobrant de l’aportació feta de la bestreta de l’anualitat 2020, per una
baixa en l’adjudicació, aquest import anirà a compte del nou pagament previst.  

En el cas que s’hagués fet efectiva la bestreta de l’exercici 2020 i no s’executés l’actuació
l’Ajuntament de Girona reintegrarà a la Diputació l’import rebut en el termini de 30 dies des
que es tingui coneixement que no es duu a terme l’actuació prevista.

Cinquè. Pel que fa a la publicitat, les parts faran pública, difondran aquesta col·laboració i
incorporaran la seva imatge corporativa en els materials de difusió i accions publicitàries que es
realitzin en el marc d'aquest conveni.

Sisè. Designar el Sr. Jordi Aurich i Taberner com a responsable del seguiment i control
d’aquest conveni en representació de la Diputació de Girona.
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Setè. Designar a la pròpia Presidència per a la signatura de l’esmentat conveni i de qualsevol
document que es derivi en desenvolupament del mateix, 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 bases de règim local i
normativa concordant.

Vuitè. Notificar aquest acord als interessats amb indicació dels recursos procedents.

Novè. Aquest conveni s’haurà d’inscriure en el Registre de convenis de col·laboració i
cooperació de la Generalitat d’acord amb el que preveu la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació i bon govern i s’haurà de publicar íntegrament amb els
annexos, un cop signat, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Portal de
Transparència de la Diputació de Girona.

Desè. Atesa la urgència en la signatura d’aquest conveni, per tal que els ajuntaments afectats
deleguin la competència a l’Ajuntament de Girona, es fa necessària la seva aprovació per decret
a ratificar en la propera Junta de Govern que se celebri”.”

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. Precs i preguntes

No hi ha cap intervenció.

No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 10.55 h, de la qual,
com a secretari, estenc aquesta acta.

El president El secretari general
Miquel Noguer i Planas Jordi Batllori Nouvilas

Diputació de Girona, dijous, 26 de novembre 2020

Document signat electrònicament
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