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ACTA 
EXCMA. DIPUTACIÓ DE GIRONA 

JUNTA DE GOVERN NÚM. 939 
 
 
 

CARÀCTER: Ordinària 
DATA: 6 de juny de 2017 
HORA: A les 10 i cinc minuts del matí 
LLOC: Girona, saló de comissions del Palau de la Diputació 
 
 
Hi assisteixen: 
 
Sr. Pere Vila i Fulcarà President 
Sr. Miquel Noguer i Planas Vicepresident 1r 
Sr. Josep Fermí Santamaria i Molero Vicepresident 2n 
Sr. Albert Piñeira i Brosel Vicepresident 3r 
Sr. Jordi Camps i Vicente Diputat 
Sr. Jaume Dulsat i Rodríguez Diputat 
Sr. Josep Antoni Frias i Molina Diputat 
Sr. Albert Gómez i Casas Diputat 
Sra. M. Àngels Planas i Crous Diputada 
Sr. Carlos Álvarez i González Diputat 
Sr. Jordi Batllori i Nouvilas Secretari general 
Sr. Ernest Ruiz García Viceinterventor 
 
 
Hi assisteixen, convidats per la Presidència, els diputats Josep M. Corominas i 
Barnadas, Marta Felip i Torres, Carles Salgas i Pedrosa i Lluís Costabella i Portella, i 
el cap de Gabinet de Presidència, Juan José Serrán i Báez. 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del 

dia 30 de maig 2017. 
2. Assistència a la Presidència en l'exercici de les seves atribucions, tal com 

disposa l'art. 35.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local: 
ASSUMPTES PROCEDENTS DELS PRESIDENTS DE LES COMISSIONS 

INFORMATIVES 
3. JG939/000036/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Habitatge 

(028): Concedir als ajuntaments relacionats les subvencions per a estudis, 
plans, programes i projectes locals en l'àmbit de les polítiques d'habitatge, per 
l'any 2017 (Exp. 2017/666) 

 
4. JG939/000037/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Habitatge 

(028): Aprovació conveni amb l'Ajuntament de Banyoles per a la prestació del 
Servei d'Intermediació en l'àmbit de l'habitatge (Exp. 2017/5537) 
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5. JG939/000038/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Habitatge 
(028): Aprovació conveni amb l'Ajuntament de Salt per a la prestació del Servei 
d'Intermediació en l'àmbit de l'habitatge (Exp. 2017/4863) 

6. JG939/000035/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i 
Cooperació als Municipis (023): Anul·lar el saldo sobrant de la convocatòria de 
subvencions destinades a despeses de funcionament de les llars d'infants de 
titularitat municipal del curs 2015-2016 (Exp. 2016/5635) 

7. JG939/000039/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i 
Cooperació als Municipis (023): Aprovació convocatòria de subvencions per a 
polítiques de foment de la Participació Ciutadana (Exp. 2017/5762) 

8. JG939/000075/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació inicial d'una revocació parcial de 
l'empresa Mirut Produccions, SL, per al finançament del Festival Plot Series 
Fest (Exp. 2016/70) 

9. JG939/000110/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Centre de la Imatge (020): Concedir una subvenció a l'Associació 
Cultural l'Eixam per la preparació de la X Edició Biennal Xavier Miserachs. (Exp. 
2017/3607) 

10. JG939/000129/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a 
l'Associació de Música Moderna de Girona per al finançament de la Setmana de 
la Rumba Catalana (Exp. 2017/5619) 

11. JG939/000130/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a 
l'Agència de Desenvolupament Econòmic i Turístic_ADET de l'Escala per al 
finançament del Fetival Portalblau_Festival de Músiques i Arts de la 
Mediterrània (Exp. 2017/5664) 

12. JG939/000131/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Pagament activitats diverses escoles dins 
del segon trimestre curs escolar 2016/2017, programa Indika (Exp. 2016/5252) 

13. JG939/000024/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi 
Ambient (014): Acceptació de subvenció i aprovació de conveni amb la 
University of Eastern Finland del programa Erasmus + (Exp. 2017/5547) 

14. JG939/000001/2017-PPCMIA; Proposta President CM Isaac Albéniz; 
Conservatori de Música: Aprovació sol·licitud subvenció exclosa de 
concurrència curs acadèmic 2015-2016, al Departament Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya 

15. Proposicions urgents 
16. 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 30 de maig de 2017 
 
S'aprova per unanimitat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 30 de maig 
de 2017, prèviament lliurada als assistents. 
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2. Assistència a la Presidència en l'exercici de les seves atribucions, tal com 
disposa l'art. 35.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del 
règim local 

 
ASSUMPTES PROCEDENTS DELS PRESIDENTS DE LES COMISSIONS 

INFORMATIVES 
 

 
3. JG939/000036/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; 

Habitatge (028): Concedir als ajuntaments relacionats les subvencions per 
a estudis, plans, programes i projectes locals en l'àmbit de les polítiques 
d'habitatge, per l'any 2017 (Exp. 666/2017) 

 
Vistes les Bases reguladores de les subvencions per a estudis, plans, programes i 
projectes locals en l’àmbit de les polítiques d’habitatges aprovades pel Ple per la 
Diputació de Girona el dia 24 de gener de 2017, publicades al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona (BOPG) número 45, de 6 de març de 2017. 
 
Vista la convocatòria aprovada per la Junta de Govern de la Diputació de Girona, el 
21 de febrer de 2017, publicada al BOPG número 41, de 28 de febrer de 2017. 
 
Vistos els informes de l’òrgan instructor, de 12 de maig de 2017, i de la Comissió 
Qualificadora, de 16 de maig de 2017, en què es concreta el resultat de l’avaluació 
efectuada. 
 
Atesos els antecedents esmentats, la Junta de Govern, a proposta del diputat 
president de la Comissió Informativa de Cooperació Local, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Concedir als beneficiaris que s’esmenten a continuació les subvencions que 
es detallen, d’acord amb les dades següents: 
 

Exp/2017 Beneficiari 
Concepte 
subvenció 

Puntuació 
Pressupost/ 

Import a 
justificar 

Import 
subvenció 

% subv. 

4104 Anglès 

Servei de 
constitució, 
gestió i 
seguiment de 
comunitat de 
veïns 

3 9.000,00 € 6.535,42 € 72,62% 

4076 Banyoles 

Pla de 
mobilització de 
pisos buits i 
ocupacions 
irregulars 

5 12.252,14 € 7.000,00 € 57,13% 
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3763 Besalú 

Estudi del parc 
d'habitatges 
del municipi 
de Besalú, el 
seu us i el seu 
estat de 
conservació 

6 2.840,02 € 2.272,02 € 80,00% 

3887 
Bisbal 

d'Empordà, la 

Creació de la 
borsa 
municipal 
d'habitatge 
d'inclusió i 
allotjament 
d'acollida 

7 16.862,97 € 7.000,00 € 41,51% 

3459 Bolvir 

Projecte 
construcció 
edifici 
plurifamiliar 
habitatges 
protegits pla 
Alcalde Bonet 

3 58.520,00 € 6.535,42 € 11,17% 

4123 
Caldes de 
Malavella 

Habitat: 
accions per a 
l'accés i 
manteniment 
de l'habitatge 

6 16.473,00 € 7.000,00 € 42,49% 

3619 Calonge 

Estudi 
d'implantació 
d'una 
cooperativa 
d'habitatge 
social 

4 5.100,00 € 3.570,00 € 70,00% 

4102 
Cassà de la 

Selva 

Detecció i 
identificació 
d'habitatges 
amb indicis 
d'ocupació 
irregular. Cens 
d'habitatges 
ocupats 
irregularment 

3 18.700,00 € 6.535,42 € 34,95% 

3773 
Castelló 

d'Empúries 

Protocol 
d'intervenció 
en ocupacions 
il·legals 
d'habitatges 

7 20.020,42 € 7.000,00 € 34,96% 

3775 
Castellfollit de 

la Roca 
Estudi del parc 
d'habitatge del 

5 2.082,26 € 1.978,15 € 95,00% 
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barri vell (ús i 
estat de 
conservació) 

4092 Celrà 
Avanç del pla 
local 
d'habitatge 

6 12.100,00 € 7.000,00 € 57,85% 

4119 Cistella 

Projecte de 
rehabilitació 
de dos pisos 
socials a 
Cistella 

3 6.872,80 € 6.529,16 € 95,00% 

3628 

Cruïlles, 
Monells i Sant 

Sadurní de 
l'Heura 

Rehabilitació 
d'una part de 
l'antiga casa 
de la mestra 
per a 
habitatge de 
lloguer social 

4 7.889,20 € 7.000,00 88,73% 

3771 l'Escala 

Diagnosi i 
mobilització 
del parc 
d'habitatges 
buits 

6 17.746,40 € 7.000,00 € 39,44% 

2873 Figueres 
Pla d'ocupació 
d'apoderamen
t energètic 

4 15.796,55 € 6.318,62 € 40,00% 

3886 Girona 

Ampliació de 
l'estudi de 
mobilització 
dels 
habitatges 
buits en el 
marc 
d'actualització 
del PLH 

4 15.000,00 € 7.000,00 € 46,67% 

3243 Gombrèn 

Projecte de 
reforma de 
l'antic hospital 
per destinar-lo 
a habitatges 
per a 
polítiques 
socials 

4 4.840,00 € 4.598,00 € 95,00% 

3623 Llagostera 

Servei 
d'intermediaci
ó (abril - 
setembre 
2017) 

4 6.802,14 € 5.101,61 € 75,00% 

3466 Lloret de Mar Pla local 5 21.538,00 € 7.000,00 € 32,50% 
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d'Habitatge 

4087 Mieres 

2a fase de 
l'Estudi del 
parc 
d'habitatges 
del nucli urbà, 
el seu ús i 
estat de 
conservació 

4 6.600,40 € 6.270,38 € 95,00% 

4099 Olot 

Servei 
d'assessoram
ent jurídic en 
matèria 
d'habitatge 

3 12.000,00 € 6.535,42 € 54,46% 

4126 Palafrugell 

Servei 
d'intermediaci
ó en l'àmbit de 
l'habitatge 

3 15.348,00 € 6.535,42 € 42,58% 

3884 Palamós 

Anàlisi dels 
habitatges 
desocupats i 
de les 
ocupacions 
irregulars 

5 9.364,80 6.555,36 70,00% 

3238 
Les Planes 
d'Hostoles 

Estudi del parc 
d'habitatges 
del nucli antic 
(ús i estat de 
conservació) 

5 1.255,96 € 1.130,36 € 90,00% 

4124 Puigcerdà 

Rehabilitació 
de l'habitatge 
situat a l'edifici 
de l'antiga 
presó 
municipal a la 
Colònia Simon 

3 9.400,00 € 6.535,42 € 69,53% 

4127 Salt 

Aplicació 
informàtica de 
gestió 
d'incidències 
en edificis 
residencials 
amb dades de 
l'OLH 
integrada al 
SIT 

9 11.666,00 € 6.999,60 € 60,00% 

3778 
Sant Climent 

Sescebes 
Estudi local 
d'habitatge 

5 4.500,00 € 4.275,00 € 95,00% 

2871 Sarrià de Ter 

Assessoramen
t sobre 
masoveria 
urbana 

5 4.528,00 € 3.396,00 € 75,00% 
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3453 
Sant Julià de 
Llor i Bonmatí 

Direcció 
d'obres de 
rehabilitació 
d'habitatge 
social 

3 1.940,57 € 1.746,51 € 90,00% 

3779 
Torroella de 

Montgrí 

Reforma del 
local de 
titularitat 
municipal el C. 
Hospital 5 per 
adequar-lo a 
habitatge 
social 

3 4.128,22 € 2.889,75 € 70,00% 

3776 Tortellà 

Estudi del parc 
d'habitatge del 
nucli urbà (ús i 
estat de 
conservació) 

5 7.000,00 € 6.650,00 € 95,00% 

3621 Ullà 

Certificats 
d'eficiència 
energètica 
dels edificis 
del Barri de la 
Roqueta 

3 8.460,00 € 6.535,42 € 77,25% 

3768 Vall d'en Bas 
Projecte bàsic 
HPO Sant 
Priva d'en Bas 

3 5.785,12 € 4.628,10 € 80,00% 

3340 Vilafant 

Estudi del parc 
desocupat per 
la mobilització 
de l'habitatge 
buit 

3 8.457,90 € 6.343,43 € 75,00% 

TOTAL 
IMPORT 
SUBVENCI
Ó 

190.000,00 €  

   
SEGON. Disposar la despesa total, de 190.000,00 €, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostaria del pressupost de la Diputació de Girona de 2017 que tot seguit 
s’indica: 

 
TERCER. Informar als beneficiaris que, una vegada comunicada la concessió de la 
subvenció, si en el termini d’un mes no manifesten el contrari, s’entendrà que 
accepten la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades que hi 
siguin d’aplicació. 
 
QUART. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres 
ajudes, al compliment de la vigent Ordenança General de subvencions de la Diputació 
de Girona i a la presentació del compte justificatiu (model www.ddgi.cat), acompanyat 
de la documentació que s’especifica al punt 12 de les bases, dins del termini que 
finalitza el 31 d’octubre de 2017. 
 

Subvencions locals habitatge 403/1521/46200 190.000,00 € 
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CINQUÈ. Els beneficiaris hauran de fer constar expressament el suport econòmic de 
la Diputació de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que 
siguin objecte de subvenció. 
 
SISÈ. Notificar aquest acord als beneficiaris de les subvencions. 
 
4. JG939/000037/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; 

Habitatge (028): Aprovació conveni amb l'Ajuntament de Banyoles per a la 
prestació del Servei d'Intermediació en l'àmbit de l'habitatge (Exp. 
2017/5537) 

 
La Diputació de Girona, 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, exerceix 
funcions de cooperació i assistència als municipis. Aquestes funcions també es poden 
complir a favor de la comarca per mitjà de convenis de col·laboració entre les 
diputacions i els consells comarcals, d'acord amb el que preveu l'article 93 del mateix 
text legal. 
 
La Diputació de Girona ha detectat una demanda ciutadana creixent d’informació i 
assessorament, motivada per les dificultats de pagament de l’habitatge principal. Així 
mateix, s’ha detectat una demanda per part de les administracions locals i comarcals 
de recursos tant tècnics com econòmics per a l’aplicació de la nova normativa i dels 
instruments jurídics sectorials en l'àmbit de l'habitatge, i en especial, respecte a les 
situacions de risc d'exclusió residencial. 
 
Les administracions locals, que han de vetllar pel dret a I'habitatge, són les 
administracions més properes a la ciutadania, i les que s’encarreguen d’efectuar el 
primer acolliment a les famílies en risc de pèrdua de I'habitatge. És per això que es fa 
necessari l’acompanyament i el suport en el desenvolupament dels instruments per a 
la intervenció en l'àmbit local. 
 
El Departament d’Habitatge de la Diputació de Girona ha considerat oportú elaborar i 
aprovar un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Banyoles amb l'objectiu de 
regular la col·laboració de les parts signatàries en relació a la prestació del Servei 
d’intermediació en l’àmbit de l’habitatge. 
 
El Servei d'Intermediació consisteix en la prestació d'un servei d’atenció a les 
persones amb problemes de pagament de l’habitatge principal, així com garantir una 
unitat d’actuació i de resposta davant dels problemes que plantegen els ciutadans i 
facilitar-los la proximitat al servei d’assessorament en l’àmbit de l’emergència 
habitacional. Aquest Servei d'Intermediació en l'àmbit de l'habitatge té vinculació amb 
el conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i la Diputació 
de Girona per al funcionament del Servei d’assessorament sobre el deute hipotecari a 
la demarcació de Girona (Ofideute) signat el 13 de juliol de 2016.  
 
La cobertura del servei, segons les competències delegades a l’Oficina Local de 
Banyoles per a la prestació de servei comarcal, serà comarcal i atendran els 
ciutadans i ciutadanes de la seva àrea d’influència amb problemes de pagament de 
l’habitatge habitual i permanent. 
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Per tot l’anterior, es constata la necessitat i la conveniència de l'aprovació del conveni 
de col·laboració entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Banyoles, per a la 
prestació del Servei d’intermediació en l’àmbit de l’habitatge. 
 
L'òrgan competent per a l'aprovació de convenis de cooperació és la Junta de 
Govern, d’acord amb la delegació efectuada per la resolució de la presidència el 13 
de juliol de 2015.  
 
D'acord amb aquests antecedents, la Junta de Govern, a proposta del diputat 
president de la Comissió Informativa de Cooperació Local, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Banyoles i la 
Diputació de Girona per a la prestació del Servei d’intermediació en l’àmbit de 
l’habitatge, el qual se subscriu literalment tot seguit: 
 
“Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Banyoles i la Diputació de 
Girona, per a la prestació del Servei d’Intermediació en l’àmbit de l’habitatge 
Parts 
D’una banda, la Diputació de Girona, representada pel seu president, el senyor Pere 
Vila i Fulcarà, assistit pel secretari general, el senyor Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut 
de les facultats conferides per acord de la Junta de Govern del dia 6 de juny 
De l’altra, l’Ajuntament de Banyoles, amb NIF P1701600G, representat pel seu 
alcalde, el senyor Miquel Noguer i Planas, assistit pel secretari, el senyor Norbert Bes 
Ginesta  
Antecedents i motivació 
I. La Diputació de Girona, d’acord amb el Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, exerceix 
funcions de cooperació i assistència als municipis. Aquestes funcions també es poden 
complir a favor de la comarca per mitjà de convenis de col·laboració entre les 
diputacions i els consells comarcals, d’acord amb el que preveu l’article 93 del mateix 
tex legal.  
II. Els consells comarcals gironins, d'acord amb el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de 
Catalunya, col·laboren amb els municipis en la prestació de serveis d’assistència 
jurídica, administrativa, econòmica i tècnica; cooperen amb els municipis per garantir 
els serveis municipals adients, i, en tot cas, exerceixen funcions d'assistència i 
cooperació tenint en compte les necessitats dels diferents municipis. Des de fa anys 
la Diputació de Girona dona suport econòmic als consells comarcals per a aquestes 
actuacions mitjançant subvencions i aportacions econòmiques a través de convenis. 
III. La Diputació de Girona ha detectat una demanda ciutadana creixent d’informació i 
assessorament, motivada per les dificultats de pagament de l’habitatge principal. Així 
mateix, s’ha detectat una demanda per part de les administracions locals i comarcals 
de recursos tan tècnics com econòmics per a l’aplicació de la nova normativa i dels 
instruments jurídics sectorials en l'àmbit de l'habitatge, i en especial, respecte a les 
situacions de risc d'exclusió residencial.  
IV. La Diputació de Girona i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya van signar el 13 de 
juliol de 2016 un conveni de col·laboració per al funcionament del Servei d'Ofideute, 
que té com a finalitat prestar un servei d'atenció a les persones amb problemes de 
pagament de l'habitatge principal, així com garantir una unitat d'actuació i de resposta 
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davant dels problemes que plantegen els ciutadans i facilitar-los la proximitat al servei 
d'assessorament en l'àmbit de l'emergència habitacional.  
V. La Diputació de Girona i els col·legis d'advocats de Girona i Figueres van signar un 
conveni amb l’objecte de regular la col·laboració de les parts en relació amb el Servei 
d'Intermediació en l'àmbit de l'habitatge.  
VI. El passat mes de juliol el departament d’Habitatge va iniciar al Consell Comarcal 
de la Selva el pla pilot del Servei d’Intermediació en l’àmbit de l’Habitatge amb 
l’objectiu d’implantar progressivament a la resta del territori de la demarcació de 
Girona aquest servei per tal de donar resposta a les persones que són vulnerables i 
que es troben en risc de perdre el seu habitatge. 
VII. Les administracions locals, que han de vetllar pel dret a I'habitatge, són les 
administracions més properes a la ciutadania, i les que s’encarreguen d’efectuar el 
primer acolliment a les famílies en risc de pèrdua de I'habitatge. És per això que es fa 
necessari l’acompanyament i el suport en el desenvolupament dels instruments per a 
la intervenció en l'àmbit local. 
VIII. L’Ajuntament de Banyoles ha manifestat el seu interès a participar del Servei 
d’Intermediació en l’àmbit de l’habitatge i obtenir els beneficis que se’n derivin. 
Les dues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar 
aquest conveni, d’acord amb els següents: 
Pactes 
Primer. Objecte 
El present conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de 
Banyoles té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries en relació amb 
la prestació del Servei d’Intermediació en l’àmbit de l’habitatge, d’ara en endavant 
Servei d’Intermediació. 
El Servei d'Intermediació té la finalitat d’atendre a persones amb problemes de 
pagament de l’habitatge principal, de garantir la unitat d’actuació i de resposta davant 
dels problemes que plantegen els ciutadans i facilitar-los la proximitat al servei 
d’assessorament en l’àmbit de l’emergència habitacional. 
El Servei d’Intermediació ofereix:  

- Assessorament a les persones que tinguin alguna problemàtica relacionada 
amb els deutes de l’habitatge. 

- Assessorament a les persones que presentin un risc de perdre el seu 
habitatge principal. 

- Assessorament en casos emergència habitacional. 
- Assessorament intern a l'Oficina d’Habitatge Local, on es presta el servei.  
- Altre tipus d’assessorament que sorgeixi davant les noves necessitats 

ciutadanes o de la normativa sobre habitatge. 
- Intermediació en els deutes relacionats amb l’habitatge principal. 
- Acompanyament de les persones afectades, en coordinació amb altres 

administracions. 
L’àmbit de cobertura del servei serà comarcal, i s’atendrà els ciutadans de l’àrea 
d’influència de cada comarca amb problemes de pagament de l’habitatge habitual i 
permanent.  
Segon. Obligacions de la Diputació de Girona 
1. Vetllar per la coordinació, el seguiment i el control de qualitat del servei.  
2. Proporcionar un lletrat, que formarà part del Col·legi d'Advocats de Girona, per 
prestar el Servei d'Intermediació en els horaris, dies i lloc convinguts en el present 
conveni.  
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3. Facilitar, d’acord amb la normativa de protecció de dades personals, l’accés a les 
eines informàtiques necessàries per al desenvolupament de les actuacions següents: 

- HABICAT. Aplicació informàtica que gestiona el servei d’Ofideute de l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya i que permet al personal de l’Oficina d’Habitatge 
Local de l’Ajuntament de Banyoles l’obertura i seguiment dels casos tractats. 

- Bústia electrònica específica que serveixi de mitjà de comunicació entre 
l’Oficina d’Habitatge Local de l’Ajuntament de Banyoles i el lletrat del Servei 
d'Intermediació i entre l’Oficina d’Habitatge Local de l’Ajuntament de Banyoles 
i les persones beneficiàries d’aquest servei. 

- Agenda informàtica per a la concertació d’entrevistes amb el lletrat del Servei 
d'Intermediació. 

Tercer. Obligacions del Servei Comarcal d’Habitatge 
1. Acollir a les instal·lacions de l’Ajuntament de Banyoles el Servei d'Intermediació en 
l'àmbit de l'habitatge i realitzar les funcions d'atenció a la ciutadania, de conformitat 
amb els requeriments que s'especifiquen al present conveni. 
2. Participar en les sessions informatives i de coordinació que organitzi la Diputació 
de Girona.  
3. Difondre els objectius del Servei d'Intermediació a través dels serveis i mitjans de 
comunicació de què disposen.  
4. Comunicar al Servei d'Habitatge de la Diputació de Girona les incidències, queixes 
o suggeriments dels ciutadans que s'adrecin al Servei d'Intermediació i facilitar tota la 
informació que els sigui requerida en relació amb la prestació del Servei 
d'Intermediació.  
5. Complir totes i cadascuna de les normes d’ús de sistemes informàtics i 
documentals, en compliment dels articles 88 i 89 del Reial Decret 1720/2007, de 21 
de desembre, pel qual s’aprova el Reglament que desenvolupa la Llei orgànica de 
protecció de dades. 
6. Implantar en els sistemes informàtics i documentals que allotgin aquestes dades, 
les mesures de seguretat de nivell mitjà, definides pel Reial decret 1720/2007, de 21 
de desembre, esmentat. 
7. Mantenir la màxima reserva i secret sobre la informació classificada com a 
confidencial, d’acord amb el que disposa l’article 12 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 
de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). Es considerarà 
informació confidencial qualsevol dada a què l’Ajuntament de Banyoles tingui accés 
en el marc d’aquest conveni. L’Ajuntament de Banyoles es compromet a no difondre 
aquesta informació confidencial, així com a no publicar-la, bé directament o bé 
mitjançant terceres persones o empreses, ni a posar-la a disposició de tercers sense 
consentiment previ per escrit de la Diputació de Girona i l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya. 
8. Les obligacions de confidencialitat i tractament de dades personals establertes en 
aquest conveni tindran una duració indefinida, i es mantindran en vigor amb 
posterioritat a la finalització, per qualsevol causa, de la relació entre la Diputació de 
Girona i l’Ajuntament de Banyoles. 
9. Comunicar abans del 15 de novembre de 2017 la voluntat de seguir o no amb la 
prestació del Servei d’Intermediació per a l’any 2018. En ambdós supòsits s’ha de 
presentar la memòria de funcionament del servei amb els casos atesos i les 
resolucions de l’any 2017, segons el model de memòria d’habitatge de la Diputació de 
Girona. 
Quart. Actuacions derivades de la prestació del Servei d'intermediació 
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La prestació del Servei d'Intermediació es divideix en dues fases essencials: l'atenció 
a la ciutadania i l'assessorament del/la lletrat/da.  
1. Atenció a la ciutadania 
Les parts acorden que l'atenció a la ciutadania serà realitzada pel personal de 
l’Oficina d’Habitatge Local de Banyoles, en els dies, hores i lloc que es detalla a 
continuació:  

 Horari: de dilluns a divendres de 8.00 a 15.00 h, i els dilluns de 16.30 a 18.00 
 Lloc: Ajuntament de Banyoles 

 Passeig de la Indústria, 19 

 17820 Banyoles 
L’Oficina d’Habitatge Local de l’Ajuntament de Banyoles que dona servei a la comarca 
del Pla de l’Estany comunicarà a la Diputació de Girona els canvis en l’horari, el lloc i 
qualsevol altra modificació que afecti la prestació del Servei d'Intermediació.  
L’Ajuntament de Banyoles dotarà el Servei d'Intermediació dels recursos següents:  

 Atenció a la ciutadania:  
- Atendre el primer contacte amb les persones i/o unitats 
familiars amb dificultat davant els pagaments dels deutes en 
l'àmbit de l'habitatge, segons els processos preestablerts i la 
documentació definida (presencial i telefònica).  

- Determinar la condició de beneficiari del Servei d'Intermediació 
de les persones que s’adrecin a l'Oficina d’Habitatge Local de 
Banyoles, i determinar també el grau d’urgència de l’atenció en 
cas que es tracti d’un usuari del servei. 

- Informar de la documentació a aportar.  
- Prestar suport en la recepció de documentació que hagi estat  

sol·licitada, fins i tot l’escanejat i la incorporació a l’arxiu ofimàtic. 
 Gestió administrativa: 

- Obrir l’expedient  
- Gestionar l’agenda de visites del lletrat del Servei d'Intermediació 
- Fer el seguiment de l'expedient 

2. Assessorament dels lletrats 
Les parts acorden que el Servei d'Intermediació el prestaran lletrats, els dies, hores i 
en el lloc que es detallen a continuació:  

 Horari: el segon i el quart dimecres de cada mes de 9.00 a 14.00 h.  

 Hores/quinzenals: 5 hores, que es distribueixen en 3,5 hores d'atenció a 
la ciutadania i 1,5 hores de gestió, temps en què s'inclou 
l'assessorament intern. La distribució d'hores serà flexible i es podrà 
modificar segons les necessitats del Servei d'Intermediació.  

Lloc: Oficina d’Habitatge Local 
Pg. de la Indústria, 19 
17820 Banyoles       
En cas que per motius de gran volum de casos derivats per part d’un ajuntament, 
s’acordi la prestació del servei dels mediadors al mateix municipi, s’haurà de justificar 
mitjançant un informe realitzat pel servei d’intermediació, amb la conformitat de la 
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Diputació i s’haurà de concretar la nova relació entre el Servei d’Intermediació, 
l’Ajuntament de Banyoles i la Diputació de Girona. 
L’Ajuntament de Banyoles haurà d’informar a la Diputació de Girona les modificacions 
en l’horari i en el lloc, i qualsevol altre canvi que afecti la prestació del Servei 
d'Intermediació.  
L’Ajuntament de Banyoles dotarà el Servei d'Intermediació dels recursos materials 
següents:  

 Espai: espai suficient per ubicar una taula amb un mínim de privacitat per 
poder resoldre les consultes que se li dirigeixin.  
 Mobiliari: taula i cadires suficients per al lletrat i els usuaris del Servei 
d'Intermediació; armari amb clau per a l'arxiu temporal dels expedients que es 
trobin en tràmit. 
 Informàtica i comunicació:  
Línia telefònica  
Connexió a Internet 
Ordinador personal 

Equip d'impressora/escàner (no cal que sigui al mateix despatx) 
Cinquè. Tractament de dades de caràcter personal 
En relació amb el tractament de les dades de caràcter personal dels expedients 
d’Ofideute, les quals formen part d’un fitxer propietat de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya (en endavant, l’Agència), caldrà que el personal de l’Ajuntament de 
Banyoles autoritzat per accedir-hi i tractar la informació d’aquests expedients 
mitjançant l’aplicació HABICAT observi en tot moment els requeriments que a 
continuació s’indiquen: 
a) Protegir tota la informació de l’Agència que hagi estat creada, utilitzada o adquirida, 
o a la qual s’hagi tingut accés per qualsevol motiu durant la prestació del servei. Això 
inclou mantenir la confidencialitat i la integritat de la informació i els 
sistemes/aplicacions a través dels quals s’hi accedeix, i evitar la modificació o la 
destrucció d’informació. 
b) Aplicar els controls de seguretat necessaris per garantir la seguretat de la 
informació de l’Agència. El nom d’usuari i la contrasenya assignats a cada usuari són 
personals i intransferibles. En cap cas es cedirà aquesta informació a un altre usuari, 
ni tan sols de manera puntual. 
c) No donar accés a la informació de l’Agència a persones no autoritzades. 
d) Mantenir un entorn físic segur i controlat de la informació de l’Agència. 
e) No extreure informació de l’Agència en cap format (s’hi inclou l’enviament 
telemàtic), si no es té l’autorització expressa de l’Agència. 
f) Complir amb allò que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal i la resta de normativa sobre la matèria. 
g) Notificar a l’Agència, a través del Centre de Suport a l’Usuari (CSU - 
csu@gencat.cat, tel. 932287300) qualsevol incidència o problema relacionat amb la 
seguretat de la informació. 
h) Utilitzar els recursos informàtics i de comunicacions / aplicacions de l’Agència amb 
la finalitat única i exclusiva de prestar els serveis especificats anteriorment. 
i) Realitzar l’accés lògic als sistemes d’informació i comunicacions de l’Agència 
només sota autorització de l’Agència i observant les mesures de seguretat que 
s’estableixin en cada cas. 
j) Adoptar totes les mesures necessàries d’índole tècnica i organitzativa que 
garanteixin la seguretat de les dades personals que es recullen en nom de l’Agència o 
que provenen dels fitxers de titularitat de l’Agència i n’evitin l’alteració, pèrdua, 
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tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les 
dades emmagatzemades i els riscs a què estan exposades, tant si provenen de 
l’acció humana com del medi físic o natural, d’acord amb el que estableix l’article 9 de 
la LOPD. 
k) Entregar qualsevol còpia o versió de la informació o del programari generats, o als 
quals s’ha tingut accés durant la prestació del servei, al final de la col·laboració. Quan 
els equips utilitzats per a la prestació del servei no siguin propietat de l’Agència, 
caldrà eliminar tota la informació/codi/programari propietat de l’Agència d’aquests 
equips, així com de qualsevol suport extern d’informació. Tota la documentació 
generada durant la prestació del servei, sigui en paper o digital, ha de ser entregada a 
l’Agència de forma estructurada. 
l) Si l’usuari de l’aplicació informàtica causés baixa d’aquest servei, tindrà l’obligació 
de comunicar-ho a l’Agència per poder donar-se de baixa com a usuari. 
m) En el cas de rebre una petició d’exercici dels dret ARCO (accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició) d’un afectat, aquesta serà lliurada a l’Agència a través del 
Centre de Suport a l’Usuari (CSU - csu@gencat.cat, tel. 932287300), en el termini 
màxim de 24 hores. 
Sisè. Mecanismes de Col·laboració 
Per facilitar la col·laboració pactada en aquest conveni, cada part designarà un 
representant, amb les funcions següents: fer un seguiment efectiu del grau de 
compliment dels objectius i compromisos adquirits i resoldre les controvèrsies que 
puguin sorgir en la interpretació i el compliment d’aquest conveni. 
Així mateix, els representants de les parts establiran un sistema d’intercanvi 
d’informació permanent, preferentment per via electrònica o telemàtica. 
Setè. Imatge i comunicació 
Ambdues parts s’obliguen a introduir en tot el material que s’editi, ja sigui escrit, 
gràfic, audiovisual o en altres suports, la referència a la col·laboració establerta en 
aquest conveni, així com els logotips, signes i llegendes que es considerin pertinents. 
Vuitè.- Vigència del conveni 
La vigència d'aquest conveni s'estendrà des de l’1 de gener fins al 31 de desembre 
de 2017,  i es podrà prorrogar per períodes anuals, amb una durada màxima de 4 
anys i per acord exprés de les parts. En cas de pròrroga, les parts podran introduir 
les modificacions no substancials que considerin escaients.  
Novè. Incompliment 
L’ incompliment d’aquest conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc 
a la seva resolució. 
La resolució del conveni i qualsevol litigi o controvèrsia que se susciti requereix que la 
part interessada o la que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit 
davant l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà 
susceptible de recurs contenciós administratiu. 
Desè. Causes d’extinció 
Seran causes d’extinció del conveni: 

- L’ incompliment total o parcial dels pactes subscrits. 

- L’ incompliment de les disposicions legals que hi siguin d’aplicació. 

- El mutu acord entre les parts, prèvia sol·licitud per escrit de qualsevol 
de les parts. 

- La realització del seu objecte i/o la finalització de la seva vigència, 
d’acord amb el pacte vuitè.  
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- Les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes 
administratius, llevat que siguin incompatibles amb les normes i 
principis que presideixen les relacions interadministratives i de 
cooperació. 

Onzè.- Jurisdicció competent 
La naturalesa administrativa d’aquest conveni fa que siguin competents per resoldre 
en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se els òrgans de 
l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
Dotzè. Responsabilitat enfront tercers 
La responsabilitat que es pugui generar enfront de tercers, a conseqüència de les 
actuacions derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor 
material de les actuacions. 
I, en prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, les parts el signen per 
duplicat. 
Girona,     Banyoles, 
El president      l’Alcalde  
de la Diputació de Girona,   de l’Ajuntament de Banyoles, 
Pere Vila i Fulcarà    Miquel Noguer i Planas 
El secretari     El secretari 
de la Diputació de Girona,   de l’Ajuntament de Banyoles, 
Jordi Batllori i Nouvilas   Norbert Bes Ginesta” 
 
SEGON. Facultar el Sr. President de la Diputació per a la signatura del conveni 
proposat i de qualsevol altre document que sigui necessari per a l’efectivitat d’aquest 
acord. 
 
TERCER. Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Banyoles.  
 
5. JG939/000038/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; 

Habitatge (028): Aprovació conveni amb l'Ajuntament de Salt per a la 
prestació del Servei d'Intermediació en l'àmbit de l'habitatge (Exp. 
2017/4863) 

 
La Diputació de Girona, 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, exerceix 
funcions de cooperació i assistència als municipis. Aquestes funcions també es poden 
complir a favor de la comarca per mitjà de convenis de col·laboració entre les 
diputacions i els consells comarcals, d'acord amb el que preveu l'article 93 del mateix 
text legal. 
 
La Diputació de Girona ha detectat una demanda ciutadana creixent d’informació i 
assessorament, motivada per les dificultats de pagament de l’habitatge principal. Així 
mateix, s’ha detectat una demanda per part de les administracions locals i comarcals 
de recursos tant tècnics com econòmics per a l’aplicació de la nova normativa i dels 
instruments jurídics sectorials en l'àmbit de l'habitatge, i en especial, respecte a les 
situacions de risc d'exclusió residencial. 
 
Les administracions locals, que han de vetllar pel dret a I'habitatge, són les 
administracions més properes a la ciutadania, i les que s’encarreguen d’efectuar el 
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primer acolliment a les famílies en risc de pèrdua de I'habitatge. És per això que es fa 
necessari l’acompanyament i el suport en el desenvolupament dels instruments per a 
la intervenció en l'àmbit local. 
 
El Servei d’Habitatge de la Diputació de Girona ha considerat oportú elaborar i 
aprovar un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Salt amb l'objectiu de 
regular la col·laboració de les parts signatàries en relació a la prestació del Servei 
d’intermediació en l’àmbit de l’habitatge. 
 
El Servei d'Intermediació consisteix en la prestació d'un servei d’atenció a les 
persones amb problemes de pagament de l’habitatge principal, així com garantir una 
unitat d’actuació i de resposta davant dels problemes que plantegen els ciutadans i 
facilitar-los la proximitat al servei d’assessorament en l’àmbit de l’emergència 
habitacional. 
 
Aquest Servei d'Intermediació en l'àmbit de l'habitatge té vinculació amb el  amb el 
conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i la Diputació de 
Girona per al funcionament del Servei d’assessorament sobre el deute hipotecari a la 
demarcació de Girona (Ofideute) signat el 13 de juliol de 2016. 
 
La cobertura del servei serà local i atendran els ciutadans i ciutadanes del municipi de 
Salt amb problemes de pagament de l’habitatge habitual i permanent. 
 
Per tot l’anterior, es constata la necessitat i la conveniència de l'aprovació del conveni 
de col·laboració entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Salt, per a la prestació 
del Servei d’intermediació en l’àmbit de l’habitatge. 
L'òrgan competent per a l'aprovació de convenis de cooperació és la Junta de 
Govern, d’acord amb la delegació efectuada per la resolució de la presidència el 13 
de juliol de 2015.  
 
D'acord amb aquests antecedents, la Junta de Govern, a proposta del diputat 
president de la Comissió Informativa de Cooperació Local, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Salt i la Diputació 
de Girona, per a la prestació del Servei d’intermediació en l’àmbit de l’habitatge, el 
qual se subscriu literalment tot seguit: 
“Conveni de col·laboració entre el l’Ajuntament de Salt i la Diputació de Girona, per a 
la prestació del Servei d’Intermediació en l’àmbit de l’habitatge 
4863/2017 
Parts 
D’una banda, la Diputació de Girona, representada pel seu president, el senyor Pere 
Vila i Fulcarà, assistit pel secretari general, el senyor Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut 
de les facultats conferides per acord de la Junta de Govern del dia 6 de juny. 
De l’altra, l’Ajuntament de Salt, amb NIF P1716400E, representat pel seu alcalde, el 
senyor Jordi Viñas i Xifra, assistit per la secretària, la senyora Maria Lourdes 
Palomino i Pellicer. 
Antecedents i motivació 
I. La Diputació de Girona, d’acord amb el Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, exerceix 
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funcions de cooperació i assistència tenint en compte les necessitats dels diferents 
municipis.  
II. La Diputació de Girona ha detectat una demanda ciutadana creixent d’informació i 
assessorament, motivada per les dificultats de pagament de l’habitatge principal. Així 
mateix, s’ha detectat una demanda per part de les administracions locals i comarcals 
de recursos tant tècnics com econòmics per a l’aplicació de la nova normativa i dels 
instruments jurídics sectorials en l'àmbit de l'habitatge, i en especial, respecte a les 
situacions de risc d'exclusió residencial.  
IV. La Diputació de Girona i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya van signar el 13 de 
juliol de 2016 un conveni de col·laboració per al funcionament del Servei d'Ofideute, 
que té com a finalitat prestar un servei d'atenció a les persones amb problemes de 
pagament de l'habitatge principal, així com garantir una unitat d'actuació i de resposta 
davant dels problemes que plantegen els ciutadans i facilitar-los la proximitat al servei 
d'assessorament en l'àmbit de l'emergència habitacional.  
V. La Diputació de Girona i els col·legis d'advocats de Girona i Figueres van signar un 
conveni amb l’objecte de regular la col·laboració de les parts en relació amb el Servei 
d'Intermediació en l'àmbit de l'habitatge.  
VI. El passat mes de juliol el departament d’Habitatge va iniciar al Consell Comarcal 
de la Selva el pla pilot del Servei d’Intermediació en l’àmbit de l’Habitatge amb 
l’objectiu d’implantar progressivament a la resta del territori de la demarcació de 
Girona aquest servei per tal de donar resposta a les persones que són vulnerables i 
que es troben en risc de perdre el seu habitatge. 
VII. Les administracions locals, que han de vetllar pel dret a I'habitatge, són les 
administracions més properes a la ciutadania, i les que s’encarreguen d’efectuar el 
primer acolliment a les famílies en risc de pèrdua de I'habitatge. És per això que es fa 
necessari l’acompanyament i el suport en el desenvolupament dels instruments per a 
la intervenció en l'àmbit local. 
VIII. L’Ajuntament de Salt ha manifestat el seu interès a participar del Servei 
d’Intermediació en l’àmbit de l’habitatge i obtenir els beneficis que se’n derivin. 
Les dues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar 
aquest conveni, d’acord amb els següents 
Pactes 
Primer. Objecte 
El present conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Salt 
té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries en relació amb la 
prestació del Servei d’Intermediació en l’àmbit de l’habitatge, d’ara en endavant 
Servei d’Intermediació. 
El Servei d'Intermediació té la finalitat d’atendre a persones amb problemes de 
pagament de l’habitatge principal, de garantir la unitat d’actuació i de resposta davant 
dels problemes que plantegen els ciutadans i facilitar-los la proximitat al servei 
d’assessorament en l’àmbit de l’emergència habitacional. 
El Servei d’Intermediació ofereix:  

- Assessorament a les persones que tinguin alguna problemàtica relacionada 
amb els deutes de l’habitatge. 

- Assessorament a les persones que presentin un risc de perdre el seu 
habitatge principal. 

- Assessorament en casos emergència habitacional. 
- Assessorament intern a l'Oficina Local d'Habitatge, on es presta el servei.  
- Altres tipus d’assessorament que sorgeixin davant les noves necessitats 

ciutadanes o de la normativa sobre habitatge. 
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- Intermediació en els deutes relacionats amb l’habitatge principal. 
- Acompanyament de les persones afectades, en coordinació amb altres 

administracions. 
L’àmbit de cobertura del servei serà local, i s’atendrà els ciutadans del municipi amb 
problemes de pagament de l’habitatge habitual i permanent.  
Segon. Obligacions de la Diputació de Girona 
1. Vetllar per la coordinació, el seguiment i el control de qualitat del servei.  
2. Proporcionar un lletrat, que formarà part del Col·legi d'Advocats de Girona, per 
prestar el Servei d'Intermediació en els horaris, dies i lloc convinguts en el present 
conveni.  
3. Facilitar, d’acord amb la normativa de protecció de dades personals, l’accés a les 
eines informàtiques necessàries per al desenvolupament de les actuacions següents: 

- HABICAT. Aplicació informàtica que gestiona el servei d’Ofideute de l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya i que permet al personal de l’Ajuntament de Salt 
l’obertura i seguiment dels casos tractats. 

- Bústia electrònica específica que serveixi de mitjà de comunicació entre 
l’Ajuntament de Salt i el lletrat del Servei d'Intermediació i entre l’Ajuntament 
de Salt i les persones beneficiàries d’aquest servei. 

- Agenda informàtica per a la concertació d’entrevistes amb el lletrat del Servei 
d'Intermediació. 

Tercer. Obligacions del Servei d’Habitatge 
1. Acollir a les instal·lacions de l’Ajuntament de Salt el Servei d'Intermediació en 
l'àmbit de l'habitatge i realitzar les funcions d'atenció a la ciutadania, de conformitat 
amb els requeriments que s'especifiquen al present conveni.  
2. Participar en les sessions informatives i de coordinació que organitzi la Diputació 
de Girona.  
3. Difondre els objectius del Servei d'Intermediació a través dels serveis i mitjans de 
comunicació de què disposen.  
4. Comunicar al Servei d'Habitatge de la Diputació de Girona les incidències, queixes 
o suggeriments dels ciutadans que s'adrecin al Servei d'Intermediació i facilitar tota la 
informació que els sigui requerida en relació amb la prestació del Servei 
d'Intermediació.  
5. Complir totes i cadascuna de les normes d’ús de sistemes informàtics i 
documentals, en compliment dels articles 88 i 89 del Reial Decret 1720/2007, de 21 
de desembre, pel qual s’aprova el Reglament que desenvolupa la Llei orgànica de 
protecció de dades. 
6. Implantar en els sistemes informàtics i documentals que allotgin aquestes dades, 
les mesures de seguretat de nivell mitjà, definides pel Reial decret 1720/2007, de 21 
de desembre, esmentat. 
7. Mantenir la màxima reserva i secret sobre la informació classificada com a 
confidencial, d’acord amb el que disposa l’article 12 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 
de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). Es considerarà 
informació confidencial qualsevol dada a què l’Ajuntament de Salt tingui accés en el 
marc d’aquest conveni. L’Ajuntament de Salt es compromet a no difondre aquesta 
informació confidencial, així com a no publicar-la, bé directament o bé mitjançant 
terceres persones o empreses, ni a posar-la a disposició de tercers sense 
consentiment previ per escrit de la Diputació de Girona i l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya. 
8. Les obligacions de confidencialitat i tractament de dades personals establertes en 
aquest conveni tindran una duració indefinida, i es mantindran en vigor amb 
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posterioritat a la finalització, per qualsevol causa, de la relació entre la Diputació de 
Girona i l’Ajuntament de Salt.  
9. Comunicar abans del 15 de novembre de 2017 la voluntat de seguir o no amb la 
prestació del Servei d’Intermediació per a l’any 2018. En ambdós supòsits s’ha de 
presentar la memòria de funcionament del servei amb els casos atesos i les 
resolucions de l’any 2017, segons el model de memòria d’habitatge de la Diputació de 
Girona. 
Quart. Actuacions derivades de la prestació del Servei d'intermediació 
La prestació del Servei d'Intermediació es divideix en dues fases essencials: l'atenció 
a la ciutadania i l'assessorament del/la lletrat/da.  
1. Atenció a la ciutadania 
Les parts acorden que l'atenció a la ciutadania serà realitzada pel personal de 
l’Ajuntament de Salt, en els dies, hores i lloc que es detalla a continuació:  

 Horari: de 9.30 a 13.00 h.  
 Dies de la setmana: de dilluns a divendres 
 Lloc: Oficina local d'Habitatge 

 C/ Dr. Ferran, 7, bxs 
 17190 Salt 
L’Ajuntament de Salt comunicarà a la Diputació de Girona els canvis en l’horari, el lloc 
i qualsevol altra modificació que afecti la prestació del Servei d'Intermediació.  
L’Ajuntament dotarà el Servei d'Intermediació dels recursos següents:  

 Atenció a la ciutadania: 
- Atendre el primer contacte amb  les  persones i/o unitats familiars amb 
dificultat  davant  els  pagaments dels deutes en l'àmbit de l'habitatge, 
segons els processos preestablerts i la documentació definida (presencial i 
telefònica).  

- Determinar la condició de beneficiari del Servei d'Intermediació 
de les persones que s’adrecin a l'Oficina Local d’Habitatge de Salt, i 
determinar també el  grau  d’urgència  de  l’atenció  en  cas  que es 
tracti d’un usuari del servei. 
- Informar  de  la  documentació  a  aportar.  
- Prestar suport en la recepció de documentació que hagi estat  
sol·licitada, fins i tot l’escanejat i la incorporació a l’arxiu ofimàtic. 

 Gestió administrativa:  
- Obrir l’expedient  
- Gestionar l’agenda de visites del lletrat del Servei d'Intermediació 
- Fer el seguiment de l'expedient 

2. Assessorament dels lletrats 
Les parts acorden que el Servei d'Intermediació el prestaran lletrats, els dies, hores i 
en el lloc que es detallen a continuació:  

 Horari: els dilluns i els dijous de 9.00 a 13.00 h.  
 Hores/setmanals: 8 hores, que es distribueixen en 6 hores d'atenció a la 
ciutadania i 2 hores de gestió, temps en què s'inclou l'assessorament intern. La 
distribució d'hores serà flexible i es podrà modificar segons les necessitats del 
Servei d'Intermediació. 
 Lloc: Oficina d’Habitatge. Ajuntament de Salt 

 C/ Dr. Ferran, 7, bxs. 
 17190 Salt 
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L’Ajuntament de Salt comunicarà a la Diputació de Girona les  modificacions  en  
l’horari i en el lloc, i qualsevol altre canvi que afecti la prestació del Servei 
d'Intermediació.  
L’Ajuntament de Salt dotarà el Servei d'Intermediació dels recursos materials 
següents:  

 Espai: espai suficient per ubicar una taula amb un mínim de privacitat per 
poder resoldre les consultes que se li dirigeixin.  

 Mobiliari: taula i cadires suficients per al lletrat i els usuaris del Servei 
d'Intermediació; armari amb clau per a l'arxiu temporal dels expedients que es 
trobin en tràmit. 
 Informàtica i comunicació:  
Línia telefònica  
Connexió a Internet 
Ordinador personal 
Equip d'impressora/escàner (no cal que sigui al mateix despatx) 

Cinquè. Tractament de dades de caràcter personal 
En relació amb el tractament de les dades de caràcter personal dels expedients 
d’Ofideute, les quals formen part d’un fitxer propietat de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya (en endavant, l’Agència), caldrà que el personal de l’Ajuntament de Salt 
autoritzat per accedir-hi i tractar la informació d’aquests expedients mitjançant 
l’aplicació HABICAT observi en tot moment els requeriments que a continuació 
s’indiquen: 
a) Protegir tota la informació de l’Agència que hagi estat creada, utilitzada o adquirida, 
o a la qual s’hagi tingut accés per qualsevol motiu durant la prestació del servei. Això 
inclou mantenir la confidencialitat i la integritat de la informació i els 
sistemes/aplicacions a través dels quals s’hi accedeix, i evitar la modificació o la 
destrucció d’informació. 
b) Aplicar els controls de seguretat necessaris per garantir la seguretat de la 
informació de l’Agència. El nom d’usuari i la contrasenya assignats a cada usuari són 
personals i intransferibles. En cap cas es cedirà aquesta informació a un altre usuari, 
ni tan sols de manera puntual. 
c) No donar accés a la informació de l’Agència a persones no autoritzades. 
d) Mantenir un entorn físic segur i controlat de la informació de l’Agència. 
e) No extreure informació de l’Agència en cap format (s’hi inclou l’enviament 
telemàtic), si no es té l’autorització expressa de l’Agència. 
f) Complir amb allò que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal i la resta de normativa sobre la matèria. 
g) Notificar a l’Agència, a través del Centre de Suport a l’Usuari (CSU - 
csu@gencat.cat, tel. 932287300) qualsevol incidència o problema relacionat amb la 
seguretat de la informació. 
h) Utilitzar els recursos informàtics i de comunicacions / aplicacions de l’Agència amb 
la finalitat única i exclusiva de prestar els serveis especificats anteriorment. 
i) Realitzar l’accés lògic als sistemes d’informació i comunicacions de l’Agència 
només sota autorització de l’Agència i observant les mesures de seguretat que 
s’estableixin en cada cas. 
j) Adoptar totes les mesures necessàries d’índole tècnica i organitzativa que 
garanteixin la seguretat de les dades personals que es recullen en nom de l’Agència o 
que provenen dels fitxers de titularitat de l’Agència i n’evitin l’alteració, pèrdua, 
tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les 
dades emmagatzemades i els riscs a què estan exposades, tant si provenen de 
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l’acció humana com del medi físic o natural, d’acord amb el que estableix l’article 9 de 
la LOPD. 
k) Entregar qualsevol còpia o versió de la informació o del programari generats, o als 
quals s’ha tingut accés durant la prestació del servei, al final de la col·laboració. Quan 
els equips utilitzats per a la prestació del servei no siguin propietat de l’Agència, 
caldrà eliminar tota la informació/codi/programari propietat de l’Agència d’aquests 
equips, així com de qualsevol suport extern d’informació. Tota la documentació 
generada durant la prestació del servei, sigui en paper o digital, ha de ser entregada a 
l’Agència de forma estructurada. 
l) Si l’usuari de l’aplicació informàtica causés baixa d’aquest servei, tindrà l’obligació 
de comunicar-ho a l’Agència per poder donar-se de baixa com a usuari. 
m) En el cas de rebre una petició d’exercici dels dret ARCO (accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició) d’un afectat, aquesta serà lliurada a l’Agència a través del 
Centre de Suport a l’Usuari (CSU - csu@gencat.cat, tel. 932287300), en el termini 
màxim de 24 hores. 
Sisè. Mecanismes de Col·laboració 
Per facilitar la col·laboració pactada en aquest conveni, cada part designarà un 
representant, amb les funcions següents: fer un seguiment efectiu del grau de 
compliment dels objectius i compromisos adquirits i resoldre les controvèrsies que 
puguin sorgir en la interpretació i el compliment d’aquest conveni. 
Així mateix, els representants de les parts establiran un sistema d’intercanvi 
d’informació permanent, preferentment per via electrònica o telemàtica. 
Setè. Imatge i comunicació 
Ambdues parts s’obliguen a introduir en tot el material que s’editi, ja sigui escrit, 
gràfic, audiovisual o en altres suports, la referència a la col·laboració establerta en 
aquest conveni, així com els logotips, signes i llegendes que es considerin pertinents. 
Vuitè.- Vigència del conveni 
La vigència d'aquest conveni s'estendrà des de l’1 de gener fins al 31 de desembre 
de 2017,  i es podrà prorrogar per períodes anuals, amb una durada màxima de 4 
anys i per acord exprés de les parts. En cas de pròrroga, les parts podran introduir 
les modificacions no substancials que considerin escaients.  
Novè. Incompliment 
L’ incompliment d’aquest conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc 
a la seva resolució. 
La resolució del conveni i qualsevol litigi o controvèrsia que se susciti requereix que la 
part interessada o la que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit 
davant l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà 
susceptible de recurs contenciós administratiu. 
Desè. Causes d’extinció 
Seran causes d’extinció del conveni: 

- L’ incompliment total o parcial dels pactes subscrits. 
- L’ incompliment de les disposicions legals que hi siguin d’aplicació. 
- El mutu acord entre les parts, prèvia sol·licitud per escrit de qualsevol de les 

parts. 
- La realització del seu objecte i/o la finalització de la seva vigència, d’acord 

amb el pacte vuitè.  
- Les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes 

administratius, llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que 
presideixen les relacions interadministratives i de cooperació. 

Onzè.- Jurisdicció competent 
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La naturalesa administrativa d’aquest conveni fa que siguin competents per resoldre 
en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se els òrgans de 
l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
Dotzè. Responsabilitat enfront tercers 
La responsabilitat que es pugui generar enfront de tercers, a conseqüència de les 
actuacions derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor 
material de les actuacions. 
I, en prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, les parts el signen per 
duplicat. 
Girona,     Salt, 
El president      L’Alcalde  
de la Diputació de Girona,   de l’Ajuntament de Salt 
Pere Vila i Fulcarà    Jordi Viñas i Xifra 
El secretari     El secretari 
de la Diputació de Girona,   de l’Ajuntament de Salt, 
Jordi Batllori i Nouvilas   Maria Lourdes Palomino i Pellicer” 
 
SEGON. Facultar el Sr. President de la Diputació per a la signatura del conveni 
proposat i de qualsevol altre document que sigui necessari per a l’efectivitat d’aquest 
acord. 

-  
TERCER. Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Salt. 
 
6. JG939/000035/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Anul·lar el saldo sobrant de 
la convocatòria de subvencions destinades a despeses de funcionament 
de les llars d'infants de titularitat municipal del curs 2015-2016 (Exp. 
2016/5635) 

 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona en sessió celebrada el 7 de juny de 
2016 va aprovar la convocatòria de subvencions destinades a despeses de 
funcionament de les llars d'infants de titularitat municipal del curs 2015-2016 i va 
autoritzar la despesa derivada de la convocatòria per import de 5.600.000,00 €. 
 
Posteriorment, per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona en sessió 
celebrada el 29 de novembre de 2016, es va modificar la distribució del crèdit 
pressupostari sense alterar l’import total de la convocatòria de 5.600.000,00 €, segons 
el següent detall: 
 

Imputació pressupostària Inicial Final 

2016.400.9420.46200 2.800.000,00 € 3.900.000,00 € 

2017.400.9420.46200 2.800.000,00 € 1.700.000,00 € 

Total 5.600.000,00 € 5.600.000,00 € 
 
L’esmentat acord incloïa la concessió de les subvencions i la disposició de la despesa 
per import de 3.900.000,00 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 400.9420.46200 
del pressupost de la Diputació de Girona de 2016 i de 1.394.441,17 € amb càrrec al 
pressupost de l’any 2017. 
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Per acord de Junta de Govern de data 24 de gener de 2017 es va resoldre estimar el 
recurs de reposició presentat per l’Ajuntament de Salt a l’acord de concessió d’una 
subvenció a la llar d’infants El Carrilet i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 400.9420.46200 del pressupost de 2017 per import de 5.250,00 €. 
 
D’acord amb els antecedents, el saldo no disposat de l’autorització de la despesa de 
les subvencions destinades a despeses de funcionament de les llars d'infants de 
titularitat municipal del curs 2015-2016 de l’aplicació pressupostària 
2017.400.9420.46200 és de 300.308,83 €. 
 
D’acord amb aquests antecedents, i un cop superat el termini d’interposició de recurs 
a l’acord de concessió de subvencions, la Junta de Govern a proposta del diputat 
president de la Comissió Informativa de Cooperació Local, per unanimitat, ACORDA: 
 
ÚNIC. Anul·lar el saldo sobrant de la convocatòria de subvencions destinades a 
despeses de funcionament de les llars d'infants de titularitat municipal del curs 2015-
2016 i cancel·lar parcialment l’autorització de la despesa (número 220169000096) per 
import de 300.308,83 € de l’aplicació pressupostària 2017.400.9420.46200. 
 
7. JG939/000039/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aprovació convocatòria de 
subvencions per a polítiques de foment de la Participació Ciutadana (Exp. 
2017/5762) 

 
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 despeses municipals derivades d’actuacions 
dels ajuntaments per planificar i executar les polítiques de foment de la Participació 
Ciutadana. 
 
El Pla Estratègic de Subvencions (2017-2019) aprovat pel Ple de la Diputació de 
Girona en sessió de 24 de gener de 2017, preveu una línia de subvencions en l’àmbit 
de la Participació Ciutadana i la forma d’atorgament és la concurrència i convocatòria 
anual. 
 
L'objecte d'aquesta convocatòria són les actuacions municipals per al foment de la 
participació ciutadana, que es determinen en les bases específiques reguladores de 
subvencions per a polítiques de foment de la Participació Ciutadana, aprovades pel 
Ple de la Diputació el dia 16 de maig de 2017, i publicades al BOP núm.100 , de 25 
de maig de 2017. 
La tramitació de la convocatòria que es proposa s'ajusta a l'establert 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 de la Diputació de Girona, 
d’acord amb el que estableixen les Bases específiques reguladores. 
 
Atesos els antecedents anteriors, el diputat president de la Comissió Informativa de 
Cooperació Local, la Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió 
Informativa de Cooperació Local, per unanimitat, ACORDA: 
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PRIMER. Aprovar la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, per a la 
concessió de subvencions per a polítiques de foment de la Participació Ciutadana per 
a l’any 2017, el text de la qual es transcriu com segueix: 
 
“CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A POLÍTIQUES DE FOMENT DE LA 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
1. Objecte i finalitat 
Subvencions en règim de concurrència competitiva per als ajuntaments i les entitats 
municipals descentralitzades, inclosos en l’àmbit territorial de la Diputació de Girona, 
destinades a finançar les despeses municipals derivades de les actuacions dels 
ajuntaments per planificar i executar les polítiques de foment de la participació 
ciutadana, d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la 
Diputació en la sessió de 16 de maig de 2017 i publicades al BOP número 100, de 25 
de maig de 2017. 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
L’import total destinat a la convocatòria és de 75.000,00 €. El crèdit pressupostari va 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 404 9240 46200 del pressupost de 2017. 
3. Termini de presentació de sol·licituds 
El termini de presentació de sol·licituds és del 15 de juny al 31 de juliol de 2017.Les 
sol·licituds s’han de presentar mitjançant el model normalitzat disponible al web de la 
Diputació de Girona (www.ddgi.cat), a l’apartat corresponent de les subvencions de 
participació ciutadana i s’hi ha d’adjuntar la documentació que es detalla a l’article 8 
de les bases reguladores. 
La sol·licitud ha d’estar signada per l’alcalde/essa, mitjançant signatura electrònica, 
amb un certificat vàlid, emès per una entitat certificadora reconeguda pel Consorci 
d’Administració Oberta de Catalunya. Les sol·licituds i la documentació adjunta 
s’hauran de presentar per via telemàtica a través de la plataforma EACAT. 
4. Àmbit temporal de les despeses subvencionables 
Se subvencionen despeses realitzades durant l’any en el qual es demani la subvenció 
i fins a la data límit per justificar-les. 
5. Termini per justificar les actuacions 
El termini per justificar les actuacions finalitzarà el 31 d’octubre de 2018. 
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 aquest 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 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 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 un recurs contenciós administratiu davant del Jutjat 
Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos, a comptar des del 
dia següent al de la notificació. Alternativament, i de forma potestativa, es pot 
interposar un recurs de reposició davant de la Junta de Govern de la Diputació de 
Girona, en el termini d’un mes, a comptar des del dia següent a la notificació. 
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8. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis i al lloc web de la Diputació, i el 
seu extracte, 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 de la convocatòria per un import màxim de 75.000,00 
€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 404 9240 46200. 
 
TERCER. Facultar àmpliament el president de la corporació als efectes de procedir a 
l'execució del present acord, per resoldre 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’hagin pogut 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'un mes a comptar des de l'endemà de la seva 
publicació, o directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Girona en el termini de dos mesos. 
 
CINQUÈ. Aquesta convocatòria resta condicionada al fet que no es presentin 
al·legacions contra les bases específiques reguladores, l’estimació de les quals hagi 
de comportar un canvi en les seves determinacions. 
 
8. JG939/000075/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació inicial d'una revocació 
parcial de l'empresa Mirut Produccions, SL, per al finançament del Festival 
Plot Series Fest (Exp. 2016/70) 

 
La Junta de Govern de la Diputació de 19 de juliol de 2016 va resoldre la convocatòria 
de subvencions per al foment de projectes i activitats culturals d’interès públic local en 
l’anualitat de 2016. 
 
El punt 18 de les bases específiques de reguladores per a l’atorgament de 
subvencions adreçades al foment de projectes i activitats culturals d’interès públic 
local, publicades definitivament en el BOP núm. 41, d’1 de març de 2016, s’estableix 
que els beneficiaris no podran demanar ni sol·licitar un canvi de l’objecte o destí de la 
subvenció atorgada, ni sol·licitar la modificació del pressupost o del percentatge de 
finançament, una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent. 
 
El punt 12, en relació a la justificació, es concreta que es reduirà l’import de la 
subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a la base 14, superin la 
despesa efectiva i justificada. 
 
El punt 20 estableix que 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. 
 
Després de dos requeriments d’esmena de la justificació, el dia 30 de gener de 2017, 
amb registre d’entrada núm. 1-2017-000959-1 Mirut Produccions, SL, va presentar el 



 
  
 
 

     Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 26

compte justificatiu amb la relació d’ingressos i despeses del Plot Series Fest, de l’any 
2016. 
 
En data 21 de febrer de 2017 i registre de sortida 2-2017-002840-2 se’ls va notificar el 
superàvit de l’activitat subvencionada i es va obrir un període d’al·legacions de 15 
dies hàbils en relació amb la notificació. 
 
El dia 10 de març de 2017, amb núm. de registre d’entrada 1-2017-004163-1, Mirut 
Produccions va presentar les al·legacions a la notificació del superàvit on 
s’exposaven diferents punts i se sol·licitava que s’arxivés la nostra notificació i es 
pagués la subvenció concedida per import de 6.400,00 €. 
 
Vist allò que es disposa a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, en relació amb l’obligació de justificació i comprovació de l’adequada 
justificació de la mateixa i que es desenvolupa al Reial Decret 887/2006, de 21 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions, i el que 
s’estableix als articles 29 i 33 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació 
de Girona. 
 
Vist l'informe del cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern, a 
proposta del president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, 
Esports i Benestar, per unanimitat, ACORDA:   
 
PRIMER. Estimar parcialment les al·legacions, concretament les que sol·liciten que 
es tinguin en compte les aportacions en espècie, així com les depeses relacionades 
amb les mateixes. 
 
SEGON. Desestimar les següents al·legacions amb les motivacions que s’exposen: 
 
- No es poden acceptar les noves factures, ja que en la fase d’al·legacions no es pot 
presentar documentació addicional al procediment, només documentació que 
argumenti els fets exposats. 
 
- D’acord a l’art. 20 de les bases específiques reguladores de la subvenció, no es 
podran tenir en compte les despeses a persones vinculades a l’entitat. Concretament 
la facturació a les següents persones que, revisats els estatuts, formen part de la 
productora: 
 

Nom i cognoms Import factures  
Josep Taberner Riu 1.471.28 € 
Josep M. Prieto 1.710 € 
Antonio de la Torre 1.590 € 
Total 4.771,28 € 

 
- El finançament de la productora, tenint en compte els punts anteriors, queda de la 
manera següent: 
 
Ingressos  Despeses*

    Justificants  25.071,39 
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Aj. Girona  40.000,00  Aj. Girona (espècie)  15.000,00 

Movistar +  30.000,00  Movistar + (espècie)  30.000,00 

Rac 1  7.000,00  Rac 1 (espècie)  7.000,00 

TOTAL  77.000,00  TOTAL  77.071,39 
*- No s’hi computen les despeses emeses a persones vinculades a la productora, les 
quals sumen un total de 4.771, 28 €. 
 
TERCER. Revocar parcialment la subvenció per import de SIS MIL TRES-CENTS 
VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS (6.328,61 €) i incoar el 
reconeixement de l’obligació per import de SETANTA-UN EUROS AMB TRENTA-
NOU CÈNTIMS (71,39 €), en concepte de subvenció per al Festival Plot Series Fest. 
 
QUART. Notificar el present acord a Mirut Produccions, SL, de Salt. 
 
9. JG939/000110/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Centre de la Imatge (020): Concedir una subvenció a l'Associació 
Cultural l'Eixam per la preparació de la X Edició Biennal Xavier Miserachs 
(Exp. 2017/3607) 

 
L’Associació Cultural l’Eixam ha sol·licitat una subvenció nominativa per al 
finançament de la preparació de la X Edició Biennal Fotografia Xavier Miserachs i s’ha 
instruït l'expedient corresponent (2017/3607). 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de l’Associació Cultural l’Eixam, 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; 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor d’INSPAI, Centre de la Imatge i la 
fiscalització realitzada segons la instrucció de control intern aprovada pel Ple de la 
Diputació de Girona de 20 de maig de 2014 i modificada pel Ple de la Diputació de 
Girona de 17 de març de 2015, la Junta de Govern, a proposta del diputat president 
de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per 
unanimitat, ACORDA:  
 
PRIMER. Concedir la subvenció a l’Associació Cultural l’Eixam, per al finançament de 
la preparació de la X Edició Biennal Fotografia Xavier Miserachs, que es detalla a 
continuació:  
 

Número d’expedient Nom del Beneficiari NIF del beneficiari 

2017/3607 Associació Cultural l’Eixam G17134560 

Objecte de la subvenció 

Preparació X Edició Biennal Fotografia Xavier Miserachs 
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Cost total de 
l’objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 

Percentatge de 
finançament 

Import a justificar 

2.560,00 € 2.560,00 € 2.500,00 € 97,66 % 2.560,00 € 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 2.500,00 € amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 502/3322/48003 del pressupost de la Diputació de Girona 
de 2017. 
 
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.  
 
QUART. Compatibilitat. La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres 
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de 
qualsevol administració o ens públic o privat, nacionals, de la Unió Europea o 
d’organismes internacionals. La suma de les subvencions compatibles amb la de la 
Diputació de Girona en cap cas no pot superar el cost total de l'activitat 
subvencionada. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció. Es considera que l’Associació Cultural l’Eixam, 
accepta la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per a la 
seva aplicació estipulades en aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des 
de la notificació d’aquest acord, no manifesta el contrari.  
 
SISÈ. Obligacions del beneficiari. L’Associació Cultural l’Eixam, té les obligacions 
següents: 
 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona i el d’INSPAI, Centre de la Imatge en la 
documentació i en els mitjans de difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, 
tot indicant que s’ha efectuat amb la nostra col·laboració;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
SETÈ. Quantia, finançament i pagament. Es procedirà al pagament de la subvenció, 
per l’import de 2.500,00 € que representa un percentatge de finançament del 97,66 %, 
quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com s’estableix en el punt vuitè 
d’aquest acord.  
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VUITÈ. Règim de justificació. L’Associació Cultural l’Eixam ha de justificar la 
subvenció concedida, per l’import de 2.560,00 € corresponents a l’import total de les 
despeses que consten en el pressupost de despeses de la sol·licitud de subvenció, 
mitjançant la presentació al Registre General de la Diputació d’un compte justificatiu 
normalitzat que és a l’abast al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat a l’apartat 
de documentació) que ha de contenir la informació següent:  
 
a) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
b) 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;  
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
d) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de 
la X Biennal Fotografia Xavier Miserachs una vegada editada o publicada; 
 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia. D’altra banda, es 
reduirà proporcionalment la subvenció concedida, d'acord amb el percentatge de 
finançament que consta en el punt setè d’aquest acord, en el supòsit que quan 
s’aporti la documentació justificativa, la despesa acreditada sigui inferior a la fixada 
com a despesa subvencionable. És inadmissible cap canvi de destinació.  
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 31 d’octubre de 2017. 
Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, encara 
que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
Tan bon punt l’Associació Cultural l’Eixam 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. 
 
NOVÈ. 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. 
 
DESÈ. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
L’Associació Cultural l’Eixam, 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 
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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. 
 
ONZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes 
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de 
conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
DOTZÈ. 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. 
 
TRETZÈ. Notificar aquest acord a l’Associació Cultural l’Eixam. 
 
CATORZÈ. Traslladar aquest acord a la Intervenció General i a la Tresoreria de la 
Diputació de Girona. 
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10. JG939/000129/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció 
nominativa a l'Associació de Música Moderna de Girona per al finançament 
de la Setmana de la Rumba Catalana (Exp. 2017/5619) 

 
L’Associació de Música Moderna de Girona ha sol·licitat una subvenció nominativa 
per al finançament de l’organització de la Setmana de la Rumba Catalana i s’ha 
instruït l'expedient corresponent (2017/5619). 
 
La Setmana de la Rumba Catalana consta de tres dies d’activitats, tallers educatius, 
conferències, concerts, etc., que generen materials gràfics i audiovisuals orientats a 
desenvolupar continguts educatius per al sistema públic català a propòsit d’una 
tradició musical autòctona de primer ordre al món com és la rumba catalana. 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà 
una línia de subvencions específiques per al patrimoni immaterial. L’objectiu 
d’aquesta línia és donar suport i promoure l’estudi i la protecció del patrimoni 
immaterial, especialment el vinculat a la memòria històrica. I donar suport a les 
iniciatives de protecció i reconeixement del patrimoni immaterial català. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de l’Associació de Música Moderna 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. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern, 
a proposta del president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, 
Esports i Benestar, per unanimitat, ACORDA:  
 
PRIMER. Concedir la subvenció a l’Associació de Música Moderna de Girona, per al 
finançament de l’organització de la Setmana de la Rumba Catalana, que es detalla a 
continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució 

2017/5619 Associació de 
Música Moderna de 
Girona 

G55176630 Setmana de la 
Rumba 
Catalana 

Fins al 6 de 
maig de 2017 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

11.126,38 € 11.126,38 € 5.000,00 € 44,93 % 11.126,38 € 
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SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de CINC MIL EUROS, (5.000,00 
€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48038 del pressupost de la 
Diputació de Girona de 2017. 
 
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 fins el dia 6 de maig de 2017.   
 
QUART. Compatibilitat.  
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic 
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les 
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar 
el cost total de l'activitat subvencionada. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.  
Es considera que l’Associació de Música Moderna de Girona, accepta la subvenció, 
així com les condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació 
estipulades en aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació 
d’aquest acord, no manifesta el contrari.  
 
SISÈ. Quantia, finançament i pagament.  
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 5.000,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 44,93 %, quan s’hagi presentat el compte 
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.  
 
El beneficiari resta obligat a presentar en el termini atorgat a l’efecte en el Registre 
General de la Diputació la justificació econòmica, de conformitat amb el que 
s’estableix en el punt setè d’aquest acord. 
 
SETÈ. Règim de justificació.  
L’Associació de Música Moderna de Girona, ha de justificar la subvenció concedida, 
per l’import d’11.126,38 € corresponents a l’import de les despeses que consten en el 
pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació al Registre 
General de la Diputació de la documentació següent: 
 
a) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
b) 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;  
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
d) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de 
la Setmana de la Rumba Catalana. 
 
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 
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subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el 
percentatge de desviació. 
 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat 
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva. 
 
És inadmissible cap canvi de destinació.  
 
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 31 de juliol de 2017. 
Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, encara 
que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
 

Tan bon punt l’Associació de Música Moderna 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: 
 
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. 
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. 
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DESÈ. Obligacions del beneficiari. L’Associació de Música Moderna de Girona, té les 
obligacions següents: 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb 
la col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
ONZÈ. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
L’Associació de Música Moderna 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:  
 
El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 
El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets 
estatutaris.  
La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions necessàries 
per a una actuació independent i no condicionada per conflictes d’interessos. 
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 La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació i 
arbitrarietat en la presa de decisions. 
 El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels òrgans 
que dirigeixen. 
 El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur responsabilitat i el 
compliment dels drets dels usuaris. 
 La bona fe. 
 El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan 
concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.  
 Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó de 
l’exercici de llurs càrrecs. 
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. 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. 
 
QUINZÈ. Notificar aquest acord a l’Associació de Música Moderna de Girona. 
 
11. JG939/000130/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció 
nominativa a l'Agència de Desenvolupament Econòmic i Turístic_ADET de 
l'Escala per al finançament del Fetival Portalblau_Festival de Músiques i 
Arts de la Mediterrània (Exp. 2017/5664) 

 
L’Agència de Desenvolupament Econòmic i Turístic de l’Escala, (ADET), ha sol·licitat 
una subvenció nominativa per al finançament del Festival Portalblau i s’ha instruït 
l'expedient corresponent (2017/5664). 
 
El Festival Portalblau o Festival de Músiques i Arts de la Mediterrània, neix l’any 
2008, coincidint amb la commemoració del centenari de l’inici de les excavacions 
d’Empúries, impulsades per Josep Puig i Cadafalch. Vol ser un punt de trobada de tot 
tipus de manifestacions artístiques amb la mar Mediterrània com a fil conductor, a 
través de la música, la reflexió, les arts plàstiques, la poesia, el cinema, les 
conferències, la gastronomia.... El festival Portalblau té com a objectiu principal oferir 
una programació cultural de qualitat i amb un perfil propi, omplir d’activitat espais de 
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la simbologia històrica de l’àgora grega d’Empúries i posar en valor racons de la 
geografia local. 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà 
una línia de subvencions específiques per la promoció de les arts escèniques, dins les 
quals s’hi engloben els festivals de música. 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Girona, en data de 21 de febrer de 2017, va 
aprovar una subvenció consignada nominativament a favor de l’ADET de l’Escala, 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. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern, 
a proposta del president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, 
Esports i Benestar, per unanimitat, ACORDA:  
 
PRIMER. Concedir la subvenció a l’ADET de l’Escala, per al finançament del Festival 
Portalblau, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució 

2017/5664 ADET de l’Escala P1700068H Festival 
Portalblau 

Fins al 6 
d’agost de 2017 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

210.356, 52 € 85.011,00 € 10.000,00 € 11,76 % 85.011,00 € 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de DEU MIL EUROS (10.000,00 
€) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/46219 del pressupost de la 
Diputació de Girona de 2017. 
 
TERCER. Objecte. La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter 
singular i està destinada exclusivament a l’execució de les despeses de la 
contractació artística musical i a la d’altres activitats, 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 fins el dia 6 d’agost de 2017.   
 
QUART. Compatibilitat. La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres 
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de 
qualsevol administració o ens públic o privat, nacionals, de la Unió Europea o 
d’organismes internacionals. La suma de les subvencions compatibles amb la de la 
Diputació de Girona en cap cas no pot superar el cost total de l'activitat 
subvencionada. 
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CINQUÈ. Acceptació de la subvenció. Es considera que l’ADET de l’Escala, accepta 
la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per a la seva 
aplicació estipulades en aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des de la 
notificació d’aquest acord, no manifesta el contrari.  
 
SISÈ. Quantia, finançament i pagament. Es procedirà al pagament de la subvenció 
per l’import de 10.000,00 €, que representa un percentatge de finançament de l’11,76 
%, quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com s’estableix en el punt setè 
d’aquest acord.  
 
SETÈ. Règim de justificació. L’ADET de l’Escala ha de justificar la subvenció 
concedida, per l’import de 85.011,00 € corresponents a l’import de les despeses de 
contractació artística musical i a la d’altres activitats, que consten en el pressupost de 
la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació al Registre General de la 
Diputació d’un compte justificatiu normalitzat que és a l’abast al web de la Diputació 
de Girona (www.ddgi.cat a l’apartat de documentació) que ha de contenir la 
informació següent:  
 
a) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
b) 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;  
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
d) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública 
del Festival Portalblau. 
 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia. D’altra banda, es 
reduirà proporcionalment la subvenció concedida, d'acord amb el percentatge de 
finançament que consta en el punt setè d’aquest acord, en el supòsit que quan 
s’aporti la documentació justificativa, la despesa acreditada sigui inferior a la fixada 
com a despesa subvencionable. És inadmissible cap canvi de destinació.  
 
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 29 de setembre de 
2017. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, 
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
 
Tan bon punt l’ADET de l’Escala 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 
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de la Diputació de Girona i la normativa concordant. Es procedirà a exigir el 
reintegrament de la subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat. 
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació 
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte 
de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada. 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 
 

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

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

 
DESÈ. Obligacions del beneficiari. L’ADET de l’Escala, té les obligacions següents: 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb 
la col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) 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.  
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L’ADET de l’Escala, i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva 
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi 
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment 
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als 
efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre. 
 
DOTZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades. Els beneficiaris no 
podran concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb 
persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la contractació es realitzi amb 
les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització de la Diputació de Girona.    
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
TRETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes 
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de 
conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
CATORZÈ. 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 
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subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normativa que hi sigui aplicable. 
 
QUINZÈ. Notificar aquest acord a l’Agència de Desenvolupament Econòmic i Turístic 
de l’Escala, (ADET). 
 
12. JG939/000131/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Pagament activitats diverses escoles 
dins del segon trimestre curs escolar 2016/2017, programa Indika (Exp. 
2016/5252) 

 
Vistes les Bases específiques reguladores de subvencions als centres de 
conservació, difusió i interpretació del patrimoni cultural i la memòria històrica en el 
marc del programa “Indika” de patrimoni cultural i educació de la Diputació de Girona 
(BOP núm. 11, de 19 de gener de 2016). 
 
Vista la Convocatòria pública de subvencions en règim de concurrència competitiva, 
als centres de conservació, difusió i interpretació del patrimoni cultural i la memòria 
històrica, en el marc del programa “Indika” de recursos educatius de la Diputació de 
Girona (curs 2016-2017) (BOP núm. 32, de 17 de febrer de 2016). 
 
Atès que la competència per a resoldre correspon a la Junta de Govern de la 
Diputació de Girona, segons allò establert a l'article 8 de les bases i al punt 6 de la 
convocatòria. 
 
L’art. 14 estableix que trimestralment, el centre patrimonial enviarà a la Diputació de 
Girona el compte justificatiu amb la relació de factures de les activitats dutes a terme 
al llarg del trimestre. S’hi adjuntaran les factures (originals o còpies compulsades) i les 
enquestes emplenades pels responsables del grup escolar (una enquesta per grup). 
 
Vistos els justificants que han presentat les entitats que formen part del programa 
Indika, pel curs 2016-2017. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural i la fiscalització 
realitzada segons la instrucció de control intern aprovada pel Ple de la Diputació de 
Girona de 20 de maig de 2014 i modificada pel Ple de la Diputació de Girona de 17 de 
març de 2015, la Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió 
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, 
ACORDA: 
 
PRIMER. Disposar les despeses corresponents al segon trimestre del curs escolar 
2016-2017 i que es relacionen tot seguit, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
500/3260/46200 del pressupost de la Diputació de Girona de 2017:  
 

Beneficiari Centre realització activitat NIF Import 
Ajuntament d’Arbúcies-Museu 

Etnològic del Montseny 
Museu Etnològic del 

Montseny 
P1700900B 324,00 € 

Agència Catalana del 
Patrimoni Cultural 

Canònica de Vilabertran Q0801970E 60,06 € 
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Agència Catalana del 
Patrimoni Cultural 

Monestir de Sant Pere de 
Rodes 

Q0801970E 60,06 € 

Agència Catalana del 
Patrimoni Cultural 

Museu d’Arqueologia de 
Catalunya-Girona 

Q0801970E 1.284,60 € 

Agència Catalana del 
Patrimoni Cultural 

Museu d’Arqueologia de 
Catalunya-Empúries 

Q0801970E 1.149,75 € 

Institut Municipal de Cultural 
d’Olot 

Institut Municipal de Cultural 
d’Olot 

P1700038A 1.352,25 € 

TOTAL   4.230,72 € 

 
SEGON. 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. 
 
TERCER. 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. 
 
13. JG939/000024/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; 

Medi Ambient (014): Acceptació de subvenció i aprovació de conveni amb 
la University of Eastern Finland del programa Erasmus + (Exp. 2017/5547) 

 
La Diputació de Girona, va sol·licitar participar en la convocatòria del programa 
ERASMUS +, presentant el projecte “ON THE WAY TOWARDS A LOW-CARBON 
SOCIETY–Increasing professionalism in land use and landscape management within 
climate change”, juntament amb la Universitat de Girona, l’Observatori del Paisatge i 
altres institucions acadèmiques i organitzacions locals, regionals i nacionals de 
Finlàndia i Polònia, sota la coordinació de la University of Eastern Finland. 
 
El projecte ON THE WAY TOWARDS A LOW-CARBON SOCIETY (TLCS) té per 
objectiu crear i potenciar les estructures d'educació superior que permetin aconseguir 
el professionalisme en la gestió d'ús del sòl i del paisatge dirigits a la idea d'una 
societat baixa en carboni i, per tant, a la mitigació i adaptació del canvi climàtic. 
 
Amb data 23 de setembre de 2015, el Centre for International Mobility (CIMO) va 
comunicar la concessió del projecte TLCS presentat a la convocatòria del programa 
Erasmus+, amb un finançament de 314.417 €. La concessió del projecte comporta 
una aportació econòmica a la Diputació de  Girona de 14.225,00 €. 
 
Vistos els antecedents, l’informe tècnic i la memòria,  la Junta de Govern, a proposta 
del diputat president de la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat, per 
unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Acceptar la subvenció concedida pel Centre for International Mobility 
(CIMO) en virtut de l'Acord 2015-1-FI01-KA203-009080 de 23 de setembre de 2015 
entre el CIMO i la University of Eastern Finland. per a l’execució del projecte ON THE 
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WAY TOWARDS A LOW-CARBON SOCIETY–Increasing professionalism in land use 
and landscape management within climate change” presentat a la convocatòria del 
programa Erasmus+.  
SEGON. Aprovar el conveni de col·laboració entre la University of Eastern Finland i la 
Diputació de de Girona per a l’execució del projecte ON THE WAY TOWARDS A 
LOW-CARBON SOCIETY–Increasing professionalism in land use and landscape 
management within climate change” presentat a la convocatòria del programa 
Erasmus+, i els annexos s’incorporen com a annex a la present proposta –diligenciats 
per la Secretaria General– i que s’integren en aquest acord a tots els efectes legals, 
que presenta el següent tenor literal: 
 
“PROGRAMA ERASMUS+ ACORD DE COL·LABORACIÓ ESTRATÈGICA (ACCIÓ 
CLAU  2) ACORD 2015-1-FI01-KA203-009080 CONTRACTE ENTRE UNIVERSITY 
OF EASTERN FINLAND IDIPUTACIÓ DE GIRONA CN/3588 
Aquest contracte regeix les relacions entre: University of Eastern Finland 
Yliopistonranta 1 E FIN-70211 KUOPIO Número d’ID d’empresa: FI22857339 IC: 
91207984 Codi ID Erasmus: SF KUOPIO 12 en endavant «la Coordinadora», 
representada per, Dr. Harri Siiskonen Degà Facultat de Ciències Socials i Estudis 
Empresarials per una banda, i Diputació de Girona Pujada de Sant Martí 4-5 17004 
Girona PIC: 950867818 en endavant, «la Institució associada», representada per, 
Pere Vila i Fulcarà President per l’altra banda. En endavant, cadascuna per separat 
s’anomenarà «Part» i, col·lectivament, «Parts». 
Clàusula 1 / Objecte 
1. Aquest contracte regeix les relacions entre les Parts, i els seus respectius drets i 

obligacions en relació amb la participació en el projecte ON THE WAY TOWARDS 
A LOW-CARBON SOCIETY - Increasing professionalism in land use and 
landscape management within climate change (DE CAMÍ CAP A UNA SOCIETAT 
AMB BAIXA EMISSIÓ DE CARBONI - Fer créixer la professionalitat en l’ús de la 
terra i la gestió del paisatge en el context del canvi climàtic) (en endavant, el 
«Projecte») dins el marc de l’Acord número 2015-1- FI01-KA203-009080 
formalitzat entre el Centre per la Mobilitat Internacional, CIMO (Finlàndia) (en 
endavant, l’ «Agència Nacional») i la Coordinadora (Annex I). 

2. La Coordinadora i la Institució associada es comprometen a desenvolupar el 
Projecte i el programa de treball cobert pel present contracte.  
El programa s’inclou en l’Acord 2015-1-FI01-KA203-009080 formalitzat entre la 
Coordinadora i l’Agència Nacional. 

3. La subvenció màxima per al Projecte per a tota la durada del contracte a què es 
refereix l’Acord número 2015-1-FI01-KA203-009080 és de 315.267,00 €. 

4. L’objecte del contracte i el programa de treball associat es detallen en els Annexos, 
els quals formen part integrant del contracte (en endavant, el «Contracte»). 

Clàusula 2 / Durada 
1. El Projecte a què es refereix la Clàusula 1 té una durada de 36 mesos. Va 

començar l’1 de setembre de 2015 i caduca el 31 d’agost de 2018 com a molt tard. 
2. El termini per declarar elegibles els costos va començar l’1 de setembre de 2015 i 

s’acabarà el 31 d’agost de 2018 al més tard. 
3. El Contracte entra en vigor en la data en què el signi la darrera de les Parts i venç 

en el moment en què es pagui el saldo pendent del Contracte, tal com s’indica a la 
Clàusula 7. 

Clàusula 3 / Obligacions de la Coordinadora 
La Coordinadora es compromet a acomplir les obligacions següents: 
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1. adoptar les mesures necessàries per preparar-se per al programa de treball 
establert en el Contracte i els Annexos i dur-lo a terme i gestionar-lo, d’acord amb 
els objectius del Projecte que consten en l’Acord formalitzat entre l’Agència 
Nacional i la Coordinadora; 

2. trametre a la Institució associada una còpia de l’Acord 2015-1-FI01-KA203-009080 
i dels Annexos corresponents formalitzats amb l’Agència Nacional, a més de còpia 
de les Normes financeres i contractuals, dels diversos informes i de qualsevol altre 
document oficial relacionat amb el Projecte; 

3. notificar i lliurar a la Institució associada qualsevol esmena de l’Acord 2015-1-FI01- 
KA203-009080 formalitzat amb l’Agència Nacional; 

4. definir, juntament amb la Institució associada, el paper i els drets i les obligacions 
d'ambdues Parts, inclosos els drets i obligacions relacionats amb l’atribució de 
drets de propietat intel·lectual; 

5. sotmetre’s a totes les disposicions de l’Acord 2015-1-FI01-KA203-009080 que la 
vinculen a l’Agència Nacional. 

Clàusula 4 / Obligacions de la Institució associada 
La Institució associada es compromet a acomplir les obligacions següents: 
1. adoptar les mesures necessàries per preparar-se per al programa de treball 

establert en el Contracte i els Annexos i dur-lo a terme i gestionar-lo, d’acord amb 
els objectius del Projecte que consten en l’Acord 2015-1-FI01-KA203-009080 
formalitzat entre l’Agència Nacional i la Coordinadora; 

2. Les obligacions de la Institució associada s’identifiquen en els Annexos 
«Responsabilitats» (Annex II) i «Cronologia de TowardsLCS» (Annex III) i 
«Tasques especificades i pressupost derivat per a la Diputació de Girona» 
(Annex V). 

3. acomplir, en la part que li correspon, totes les disposicions de l’Acord 2015-1-FI01-
KA203-009080 que vinculen la Coordinadora a l’Agència Nacional; 

4. comunicar i trametre a la Coordinadora qualsevol informació o document que la 
Coordinadora requereixi perquè els necessita per gestionar el Projecte o elaborar-
ne informes; 

5. fer-se responsable de tota la informació que hagi comunicat a la Coordinadora, 
inclosos el detall dels costos notificats i, si és el cas, les despeses no considerades 
elegibles; 

6. definir, juntament amb la Coordinadora, el paper i els drets i obligacions d'ambdues 
Parts, inclosos els drets i obligacions relatius a l’atribució dels drets de propietat 
intel·lectual. 

Clàusula 5 / Finançament i forma de pagament 
1. Fet el recompte, la subvenció màxima del Projecte es confirma per valor de 

314.417,00 €. La part estimada per a la Institució associada del total de la 
subvenció i els pressuposts màxims per a cada partida pressupostària s’han definit 
a la taula següent: 

       Aprenentatge/ 
Ensenyament/ Formació 

   

 Nom de la 
institució 

País Gestió i 
implemen-
tació del 
projecte 

Reunions 
transna-
cionals del 
projecte 

Resultats 
intel·lec-
tuals 

Actes diver-
sos 

Desplaçame
ts 

Suport 
ndividual 

  Despeses 
excep-
cionals 

Total calculat

1 ITÄ-SUOMEN 
YLIOPISTO 

FI 18.000,00  € 5.340,00 € 43.494,00 €  6.350,00 € 16.640,00 €   3.830,00 € 93.654,00 €



 
  
 
 

     Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 44

2 UNIWERSYTE
T IM. ADAMA 
MICKIEWICZA 
W POZNANIU 

PL 9.000 € 4.600,00 € 12.726,00 € 8.600,00 € 5.500,00 € 16.640,00 €   1.400,00 € 58.466,00 €

3 UNIVERSITAT 
DE GIRONA 

ES 9.000 € 5.340,00 € 28.637,00 € 8.600,00 € 6.350,00 € 16.640,00 €   2.500,00 € 77.067,00 €

4 Metsähallitus FI 9.000 € 1.335,00 € 3.210,00 €  635,00 € 1.200,00 €    15.380,00 €

5 Regional 
Council of 
North Karelia 

FI 9.000 € 1.335,00 € 3.210,00 €  635,00 € 1.200,00 €    15.380,00 €

6 Miejska 
Pracownia 
Urbanistyczna 
w Poznaniu 

PL 9.000 € 1.150,00 € 1.110,00 €  550,00 € 1.200,00 €    13.010,00 €

7 Zaklad 
Zagospodarow
ania Odpadow 
w Poznaniu 
sp. Z o.o. 

PL 9.000 € 1.150,00 € 1.110,00 €  550,00 € 1.200,00 €    13.010,00 €

8 Consorci de 
l’Observatori 
del Paisatge 

ES 9.000 € 1.335,00 € 2.055,00 €  635,00 € 1.200,00 €    14.225,00 €

9 DIPUTACIÓ 
DE GIRONA 

ES 9.000 € 1.335,00 € 2.055,00 €  635,00 € 1.200,00 €    14.225,00 €

 Total per Projecte, en 
euros: 

90.000 € 22.920,00 € 97.607,00 € 17.200,00 € 21.840,00 € 57.120,00 € #
# 

# 7.730,00 € 314.417,00 €

 
2. La Coordinadora assumeix tota la responsabilitat del finançament del Projecte. 

L’auditoria i l’administració financera es duen a terme per la Coordinadora, la qual 
també es fa càrrec de la majoria de pagaments. La comptabilitat del Projecte s’ha 
de fer d'acord amb els criteris i la pràctica comptable de la Coordinadora. 

3. La Coordinadora es compromet a dur a terme els pagaments relatius a l’objecte del 
Projecte. La facturació és subjecta a l’acompliment efectiu de les tasques del 
Projecte. El pressupost detallat de cada tasca requereix aprovació de la 
Coordinadora com a mínim un (1) mes abans que es duguin a terme les activitats 
corresponents a la tasca. La Coordinadora ha d’enviar una plantilla de pressupost 
a la Institució associada. 

4. L’Annex IV conté les instruccions detallades per a la facturació. La facturació 
sempre s’ha de basar en els costos reals de les tasques del Projecte. Un cop duta 
a terme una tasca del Projecte, cal que s’emeti la factura al llarg dels dos (2) 
mesos següents, i el pagament de la factura es rebrà abans dels trenta (30) dies 
següents a la recepció de la factura. 

5. La Institució associada pot demanar una bestreta del pagament per a l’organització 
i gestió de les tasques del Projecte. La bestreta s’ha de basar en un pressupost i 
en el pla de treball previst per a una tasca. En cas que es contracti una persona 
per dur a terme una tasca del Projecte, en la petició cal incloure una carta de 
nomenament. Totes les peticions s’han d'adreçar a la persona de contacte de la 
Coordinadora com a mínim un (1) mes abans que s’hagi d’abonar la bestreta. Un 
cop acabada una tasca del Projecte, la Institució associada ha de lliurar a la 
Coordinadora tota la informació i els documents en què constin les despeses 
vinculades a la tasca. 

6. Un cop dutes a terme totes les tasques del Projecte designades, i si el Projecte 
encara disposa de fons, la Coordinadora negociarà amb les Institucions 
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associades i, per mitjà de decisió col·lectiva, el Projecte podrà executar tasques 
que enforteixin la idea i els objectius del Projecte. 

Clàusula 6 / Compte bancari 
1.  Per als pagaments, les dades del compte bancari de la Institució associada són les 

següents:  
Entitat bancària: Caixabank, S.A. 
Adreça: 
Titular del compte: 
Número de compte complet: ES13 2100 0002 5102 0160 0798 
SWIFT: CAIXESBBXXX 

Clàusula 7 / Informes 
1. Abans del 31 de juliol de 2016, la Coordinadora ha d’elaborar un informe de 

progrés sobre la implementació del Projecte de Mobility Tool+. L’informe ha 
d’incloure el període comprès entre l’inici de la implementació del Projecte i el 30 
de juny de 2016. 

2. La Institució associada ha de subministrar a la Coordinadora tota la informació i 
documents necessaris per a la preparació de l’informe de progrés i, si cal, còpies 
de tots els documents justificants necessaris degudament emplenats i signats pel 
representant legal abans del 15 de juliol de 2016 al més tard. 

3. Abans del 28 de febrer de 2017, o un cop s’hagi consumit com a mínim el 70 % del 
primer pagament previ al finançament per cobrir els costos del Projecte, la 
Coordinadora ha d’elaborar un informe provisional sobre la implementació del 
Projecte de Mobility Tool+. L’informe ha d’incloure el període comprès entre l’1 de 
setembre del 2015 i el 31 de desembre de 2016. 

4. La Institució associada ha de subministrar a la Coordinadora tota la informació i 
documents necessaris per a la preparació de l’informe provisional i, si cal, còpies 
de tots els documents justificants necessaris degudament emplenats i signats pel 
representant legal abans del 31 de gener del 2017 al més tard. 

5. En els 60 dies següents a la data final del Projecte, la Coordinadora ha d’elaborar 
un informe final de Mobility Tool+ sobre la implementació del Projecte i ha de 
carregar tots els resultats del Projecte a la plataforma de resultats ERASMUS+, tal 
com s’especifica a l’Acord de Subvenció formalitzat entre la Coordinadora i 
l’Agència Nacional. 

6. La Institució associada ha de subministrar a la Coordinadora tota la informació i 
documents necessaris per a la preparació de l’informe final i, si cal, còpies de tots 
els documents justificants necessaris degudament emplenats i signats pel 
representant legal abans del 15 de setembre de 2018 al més tard. 

7. Totes les dades i els documents de l’informe han d’estar en anglès, o s’han de 
traduir a aquesta llengua. 

Clàusula  8 / Seguiment i supervisió 
1. La Institució associada ha de facilitar a la Coordinadora, sense retards, tota la 

informació que la Coordinadora li sol·liciti relativa a l’execució del programa de 
treball cobert pel Contracte. 

2. La Institució associada ha de posar a disposició de la Coordinadora qualsevol 
document que faci possible comprovar que el programa de treball esmentat s’està 
acomplint o s’ha acomplert. 

3. Les obligacions que consten a la Clàusula II.20 (controls i auditories) de l’acord 
2015-1-FI01- KA203-009080 són aplicables a la Coordinadora i a la Institució 
associada. 

Clàusula 9 / Titularitat dels Resultats 
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1. La Part que hagi dut a terme les activitats en el marc de les quals es van crear, 
inventar o generar els Resultats n’és la titular. Per Resultats cal entendre el saber 
fer, les patents, els invents, els mètodes, les solucions, els dispositius, les 
substàncies i el programari, els informes tècnics i els documents en què es descriu 
la informació, amb independència de la forma o del mitjà en què es divulgui o 
s’emmagatzemi i amb independència també de si la informació està protegida per 
drets de propietat intel·lectual o hi pot estar. 

2. La titularitat dels Resultats generats conjuntament pertany a les Parts que els han 
generat conjuntament, d’acord amb l’aportació proporcional que hagi fet cadascuna 
per a assolir-los. Les Parts titulars conjuntes poden establir per separat condicions 
detallades per a l’explotació dels Resultats dels quals són titulars conjuntes. Si no 
aconsegueixen assolir un acord pel que fa als Resultats assolits conjuntament, 
cada titular té dret a fer-ne ús pel seu compte i segons consideri oportú. 

3. Si la Institució associada elabora materials educatius com a Resultats del Projecte, 
els haurà de fer-los públics a través d’internet, sense càrrecs i amb llicències 
obertes. Per llicència oberta s’entén aquella mitjançant la qual el titular d’un treball 
concedeix permisos a d’altres perquè el puguin fer servir. 

Clàusula 10 / Publicacions 
1.  En principi, els Resultats són informació pública. Cada Part té dret a publicar els 

Resultats que ha generat. Les tesis i dissertacions fetes durant els cursos pilot del 
Projecte s’han de fer públiques. La gestió dels materials i les dades de recerca han 
de seguir les formes i les pràctiques del codi ètic de la recerca en general. 

Clàusula 11 / Responsabilitat 
1. Les Parts són responsables l’una davant l’altra dels danys causats en cas 

d’incompliment del Contracte. La responsabilitat de qualsevol de les Parts que 
derivi de l’objecte del Contracte no inclou els danys o pèrdues indirectes o 
conseqüencials. La responsabilitat d’una Part en tot cas s’ha de limitar a la part del 
finançament de la Part incomplidora d'acord amb el Contracte. Aquestes 
limitacions de la responsabilitat no són aplicables si el dany és resultat d’una 
conducta dolosa o de negligència greu. 

2. La Institució associada ha de protegir l’Agència Nacional, la Coordinadora i el 
personal respectiu davant qualsevol reclamació per danys patits per terceres 
persones, inclòs el personal del Projecte, de resultes de l'acompliment del 
Contracte, sempre que els danys esmentats no siguin conseqüència de 
negligència greu o intencionada de l’Agència Nacional, la Coordinadora o el 
personal respectiu. 

Clàusula 12 / Resolució del Contracte 
1. La Coordinadora pot rescindir el Contracte si la Institució associada ha dut a terme 

de manera inadequada alguna de les obligacions contractuals o n’ha incomplert 
alguna, sempre que l’acompliment inadequat o l’incompliment no siguin 
conseqüència d’un cas de força major, quan hagi passat un mes des de la 
notificació a la Institució associada per correu certificat i el requeriment de la 
notificació romangui sense fer-se efectiu. 

2. La institució associada ha de notificar immediatament a la Coordinadora, aportant 
tota la informació rellevant, qualsevol fet que pugui perjudicar l’acompliment del 
Contracte. 

Clàusula 13 / Subcontractació 
1.  La Institució associada no pot subcontractar. 
Clàusula 14 / Jurisdicció 
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1. Si no és possible la resolució amistosa, la competència exclusiva per resoldre les 
controvèrsies que sorgeixin entre les Parts contractants en relació amb aquest 
Contracte recau en el Tribunal de Districte de Northern Savo. 

2. El Contracte es regeix pel dret de Finlàndia. 
Clàusula 15 / Esmenes o addicions al Contracte 
Només es poden introduir esmenes al Contracte mitjançant un Acord complementari 
signat en nom de cadascuna de les Parts per les persones que hagin signat aquest 
Contracte. 
Clàusula 16 / Signatures 
El Contracte es formalitza i signa en dues còpies iguals, una per a cada Part. Les 
Parts manifesten que les persones que signen el Contracte estan autoritzades per 
signar en nom de l’organització a la qual representen. 
Joensuu Per la Coordinadora Dr Harri Siiskonen Degà Facultat de Ciències Socials 
Empresarials Girona Per la institució associada Pere Vila i Fulcarà President 
Annexos 

I. Acord de subvenció 2015-1-FI01-KA203-009080 formalitzat entre la 
Coordinadora i l’Agència Nacional (amb apèndixs) 

II. Responsabilitats 
III. Cronologia de TowardsLCS 
IV. Instruccions per a la facturació 
V.  Tasques especificades i pressupost derivat per a la Diputació de Girona.” 

“ERASMUS+ PROGRAMME STRATEGIC PARTNERSHIPS (KEY ACTION 2) AGREEMENT 
NUMBER 2015-1-FI01-KA203-009080 CONTRACT BETWEEN UNIVERSITY OF 
EASTERN FINLAND AND DIPUTACIÓ DE GIRONA CN/3588 
This contract shall govern relations between: University of Eastern Finland 
Yliopistonranta 1 E FIN-70211 KUOPIO Business ID: FI22857339 IC: 991207984 
Erasmus ID code: SF KUOPIO 12 hereafter named "the Coordinator", represented by, 
Dr. Harri Siiskonen Dean Faculty of Social Sciences and Business Studies on the one 
hand, and Diputació de Girona Pujada Sant Martí 4-5 17004 Girona PIC: 950867818 
hereafter named "the Partner", represented by,Pere Vila i Fulcarà President on the 
other hand, hereinafter referred “Party” or “Parties”, which have agreed as follows:  
Article 1/Subject  
This Contract shall regulate relations between the Parties, and their respective rights 
and obligations with regard to their participation in the Project ON THE WAY 
TOWARDS A LOW-CARBON SOCIETY - Increasing professionalism in land use and 
landscape management within climate change (hereinafter “Project”) under the 
Agreement n° 2015-1-FI01-KA203-009080 passed between the Centre for 
International Mobility, CIMO, Finland (hereafter the “National Agency”) and the 
Coordinator (Annex I).    
1. The Coordinator and the Partner commit themselves to carrying out the Project 

and the work programme covered by this Contract. 
This work programme comes under the Agreement n° 2015-1-FI01-KA203-009080 
concluded between the Coordinator and the National Agency.  

2. The maximum grant of the Project for the contractual period referred to by the 
Agreement number 2015-1-FI01-KA203-009080, is estimated at 315.267,00 EUR. 

3. The subject matter of this contract and the related work programme are detailed in 
the Annexes, which form an integral part of this contract (hereinafter “Contract”).   

Article 2/Duration  
1. The Project referred to in Article 1 has a duration of 36 months. It started 1.9.2015 

and ends on 31.8.2018 at the latest. 
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2. The period of eligibility of the costs starts on 1.9.2015 and finishes on 31.8.2018 at 
the latest. 

3. This Contract enters into force on the date of signature by the last of both 
participating Parties to the Contract and terminates at the moment of payment of the 
balance of the Contract, as mentioned in Article 7. 
Article 3/Obligations of the Coordinator  
The Coordinator shall undertake:  
1. to take all the steps necessary to prepare for, perform and correctly manage the 

work programme set out in this Contract and in its Annexes, in accordance with 
the objectives of the Project as set out in the Agreement concluded between the 
National Agency and the Coordinator;  

2. to send to the Partner a copy of the Agreement n° 2015-1-FI01-KA203-009080 
and its Annexes concluded with the National Agency, of the Financial and 
Contractual Rules, of the various reports and of any other official document 
concerning the Project;  

3. to notify and provide the Partner with any amendment made to the Agreement n° 
2015-1-FI01-KA203-009080 concluded with the National Agency;   

4. to define in conjunction with the Partner the role and rights and obligations of the 
two Parties, including those concerning the attribution of the intellectual property 
rights;  

5. to comply with all the provisions of Agreement n° 2015-1-FI01-KA203-009080 
binding the Coordinator to the National Agency.   

Article 4/Obligations of the Partner   
The Partner shall undertake:  
1. to take all the steps necessary to prepare for, perform and correctly manage the 

work programme set out in this Contract and in its Annexes, in accordance with 
the objectives of the Project as set out in the Agreement n° 2015-1-FI01-KA203-
009080 concluded between the National Agency and the Coordinator;  

2. The obligations of the Partner have been identified in the Annexes 
“Responsibilities” (Annex II) and “Timeline of TowardsLCS” (Annex III) and 
“Specified tasks and derivative budget for Diputació de Girona”(Annex V). 

3. to comply on its part with all the provisions of Agreement n° 2015-1-FI01-KA203-
009080 binding the Coordinator to the National Agency;  

4. to communicate to the Coordinator any information or document required by the 
latter that is necessary for the management or reporting of the Project;  

5. to accept responsibility for all information communicated to the Coordinator, 
including details of costs claimed and, where appropriate, ineligible expenses;  

6. to define in conjunction with the Coordinator the role and rights and obligations of 
the two Parties, including those concerning the attribution of the intellectual 
property rights. 

Article 5/Financing and Payment Arrangements 
1. After recount, the maximum grant of the Project has confirmed to be 314.417,00 

EUR. The Partner’s estimated portion of the total grant and the maximum budgets 
for each budget categories have been defined in the Table: 
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2. The Coordinator takes the complete financing responsibility of the Project. The 

financial administration and auditing is carried out by the Coordinator, and the 
majority of all payments shall be made by the Coordinator. Accounting of the 
Project follows the manners and practices of the accounting of the Coordinator. 

3. The Coordinator commits himself to carrying out payments relating to the subject 
matter of the Project. The invoicing rests on the realization of the Project tasks. 
The detailed budget of each task has to be got approved at the latest one (1) 
month before task activities by the Coordinator. The Coordinator will send a 
budget template to the Partner. 

4. The detailed instructions for invoicing have been compiled into Annex IV. Invoicing 
is always based into real costs of project tasks. After a project task has been 
carried out, the invoicing has to be done within two (2) months and a 
reimbursement will be done within 30 days of receiving an invoice. 

5. The Partner can request an advance payment for organizing and managing project 
tasks. An advance payment must be based on a budget and a working plan of a 
task. In a case of employment a person to perform a task of the Project, a letter of 
appointment must be included a request. All requests will be addressed to the 
contact person of the Coordinator at the latest one (1) month before an advance 
payment is needed. After finalizing a project task, the Partner has to deliver the 
Coordinator all information and documents expressing the realization of expenses 
of a task. 

6. When all the designed Project tasks have been carried out and if the Project still 
has funds, the Coordinator will negotiate with the Partners and with a collective 
decision the Project can enforce tasks which empower the idea and the objectives 
of the Project. 

Article 6/Bank account  
1. For reimbursements the details of the bank account of the Partner:  

Name of bank: Caixabank, S.A 
Address:  
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Account holder:  
Full account number: ES13 2100 0002 5102 0160 0798 
BIC: CAIXESBBXXX 

Article 7/Reporting  
1. By 31.7.2016 the Coordinator shall complete a progress report on the 

implementation of the Project in Mobility Tool+, covering the reporting period from 
the beginning of the implementation of the Project to 30.6.2016.  

2. The Partner shall provide the Coordinator with any information and documents 
required for the preparation of the progress report and, where appropriate, with 
copies of all the necessary supporting documents completed and signed by the 
authorized legal representative by 15.7.2016 at the latest. 

3. By 28.2.2017 or once at least 70% of the first pre-financing payment has been 
used to cover costs of the Project, the Coordinator shall complete an interim report 
on the implementation of the Project in Mobility Tool+, covering the reporting 
period from 1.9.2015 to 31.12.2016. 

4. The Partner shall provide the Coordinator with any information and documents 
required for the preparation of the interim report and, where appropriate, with 
copies of all the necessary supporting documents completed and signed by the 
authorized legal representative by 31.1.2017 at the latest. 

5. Within 60 days after the end date of the Project, the Coordinator shall complete a 
final report in Mobility Tool+ on the implementation of the Project and upload all 
Project Results in Erasmus+ Project Results Platform as specified in the Grant 
Agreement between the Coordinator and the National Agency.  

6. The Partner shall provide the Coordinator with any information and document 
required for the preparation of the final report and, where appropriate, with copies 
of all the necessary supporting documents completed and signed by the 
authorized legal representative by 15.9.2018 at the latest. 

7. All reporting information and documents have to be produced in English or they 
have to be translated into English. 

Article 8/ Monitoring and supervision 
1. The Partner shall provide without delay the Coordinator with any information that 

the latter may request from him concerning the carrying out of the work 
programme covered by this Contract.   

2. The Partner shall make available to the Coordinator any document making it 
possible to check that the aforementioned work programme is being or has been 
carried out.   

3. The obligations described in Article II.20 (checks and audits) of the agreement n° 
2015-1-FI01-KA203-009080 apply to the Coordinator and Partner.   

Article 9/Ownership of Results 
1. The ownership of the Results shall rest with the Party, in whose activities the 

Results were created, invented or generated. Results mean knowhow, patents, 
inventions, methods, solutions, devices, substances and software, technical 
reports and documents in which the information is described, regardless of the 
form or medium in which it is disclosed or stored and irrespective of whether it is or 
can be protected by intellectual property rights. 

2. The ownership of jointly generated Results shall rest with the Parties generating 
the Results jointly, in the proportion of their contribution to creating such Results. 
The joint owning Parties shall agree separately on detailed conditions for the 
exploitation of their jointly owned Results. Should the joint owners fail to reach an 
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agreement as regards their jointly owned Results, each joint owner shall be 
entitled to use the jointly owned Results independently as it sees fit. 

3. If the Partner produces educational materials as Project Results, such materials 
shall be made available through the Internet, free of charge and under open 
licences. Open license means a way of licensing in which the owner of a work 
grants permissions to others to use the material. 

Article 10/ Publications 
1. The Results are, in principle, public information. Each Party has the right to publish 

the Results generated by it. Theses and dissertations made in the pilot courses of 
the Project shall be public. The management of research data and materials follow 
the manners and practices of the general research ethical rules.  

Article 11/ Liability  
1. The Parties shall be liable towards each other for damage caused by a breach of 

contract. The liability of either Party arising in any way out of the subject matter of 
the Contract shall not extend to any indirect or consequential loss or damage. The 
liability of a Party shall in all cases be limited to the share of financing of the Party 
in breach in accordance with this Contract. The limitations of liability set out herein 
shall not apply if the damage is caused by a wilful act or gross negligence.   

2. The Partner shall protect the National Agency, the Coordinator and their personnel 
against any action for damages suffered by third parties, including Project 
personnel, as a result of the performance of this Contract, to the extent that these 
damages are not due to the serious or intentional negligence of the National 
Agency, the Coordinator or their personnel. 

Article 12/Termination of the contract  
1. The Coordinator may terminate the Contract if the Partner has inadequately 

discharged or failed to discharge any of the contractual obligations, insofar as this 
is not due to force majeure, after notification of the Partner by registered letter has 
remained without effect for one month.   

2. The Partner shall immediately notify the Coordinator, supplying all relevant 
information, of any event likely to prejudice the performance of this Contract.   

Article 13/Subcontracting 
1. The Partner is not entitled to use subcontractors. 
Article 14/ Jurisdiction clause 
1. Failing amicable settlement, the District Court of Northern Savo shall have sole 

competence to rule on any dispute between the contracting Parties in respect of 
this Contract.   

2. The law applicable to this Contract shall be the law of Finland.  
Article 15/Amendments or additions to the Contract 
Amendments to this Contract shall be made only by a supplementary Agreement 
signed on behalf of each of the Parties by the signatories to this Contract.   
Article 16 / Signatures  
This Contract is made and signed in two similar copies, one for each Party. The Parties 
warrant that the persons undersigning this Contract are authorised to sign for the organisation 
they represent. In Joensuu Fot the Coordinator Dr Harri Siiskonen Dean Faculty of Social 
Sciences and Bussiness Studies In Girona For the Partner Pere Vila i Fulcarà President 
Annexes  

I. Grant Agreement 2015-1-FI01-KA203-009080 between the Coordinator 
and the National Agency (with Appendixies) 

II. Responsibilities 
III. Timeline of TowardsLCS 
IV. Instructions for invoicing and paying 
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V.  Specified tasks and derivated budget for Diputació de Girona” 
 
TERCER. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura del 
conveni i dels documents que siguin necessaris per portar a terme aquest acord.  
 
QUART. Traslladar el present acord a la University of Eastern Finland. 
 
14. JG939/000001/2017-PPCMIA; Proposta President CM Isaac Albéniz; 

Conservatori de Música: Aprovació sol·licitud subvenció exclosa de 
concurrència curs acadèmic 2015-2016, al Departament Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya 

 
El Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona va rebre del 
Departament d’Ensenyament en data 21 d’abril de 2017, la documentació per a poder 
sol:licitar la subvenció exclosa de concurrència corresponent al curs acadèmic 
2015/16. 
 
Un cop tramitada tota la documentació,  l’expedient, es va remetre al Consell Rector 
d’aquest organisme pel seu coneixement, en la sessió celebrada el dia 9 de maig de 
2017, acordant elevar aquesta proposta de sol·licitud de subvenció a la Junta de 
Govern de la Diputació de Girona, del proper mes de juny de 2017. 
 
La documentació  justificativa es va trametre en data de sortida del dia 12 de maig de 
2017 al Departament d’Ensenyament, amb el compromís de notificar l’acord de 
l’aprovació definitiva de l’acceptació de la subvenció per part d’aquesta Junta de 
Govern. 
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern, a proposta del president del Conservatori de 
Música Isaac Albéniz, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar la sol·licitud de subvenció exclosa de concurrència al Departament 
d’Ensenyament, corresponent al curs acadèmic 2015/16. 
 
SEGON. Donar compte d’aquest acord al Consell Rector del Conservatori de Música 
Isaac Albéniz de la Diputació de Girona. 
 
15. Proposicions Urgents 
 
FORA DE L’ORDRE DEL DIA i prèvia declaració d’urgència proposada per la 
Presidència i adoptada per la majoria absoluta dels assistents i, d’acord amb el que 
disposa l’article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, es passa a tractar el 
següent assumpte: 
 
15.1. JG939/000006/2017-PPRES; Proposta Presidència;  Secretaria General 
(005):  Nomenament representant a la Fundació Ramon de Batlle 
 
D’acord amb la previsió de l’article 58 del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, 
pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
entitats locals, el ple de la Diputació, en sessió extraordinària de data 3 d’agost de 
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2015 va aprovar el nomenament dels representants a les diferents entitats i 
organismes en relació a les quals la Diputació de Girona en forma part. 
 
La Fundació privada Ramon de Batlle ha estat una entitat de la qual la Diputació de 
Girona n’ha format part. Posteriorment i a la vista de la pèrdua de l’objecte de la seva 
finalitat fundacional i per acord dels seus patrons, es va acordar a la sessió del seu 
patronat, de data 28 d’abril de 2015, l’inici dels tràmits pertinents per a la seva 
dissolució i liquidació. I aquest va ser el motiu pel qual la referida fundació no va 
quedar inclosa a la relació de les entitats i organismes de les quals participa o forma 
part la Diputació de Girona, el nomenament dels representants de les quals fou 
aprovada a la sessió extraordinària del ple corporatiu de 3 d’agost de 2015 al qual 
s’ha fet referència. 
 
Tanmateix, les actuacions i els procediments necessaris per assolir la liquidació i 
extinció de la Fundació constaten la necessitat de seguir comptant amb un 
representant de la Diputació de Girona a la Fundació Ramon de Batlle, als efectes de 
realitzar les actuacions administratives tendents a assolir aquest objectiu, i d’acord 
amb la seva previsió estatutària de conferir al president de la Diputació de Girona, la 
condició de membre patró amb funcions de  secretari en el patronat de la Fundació. 
 
I aquest és el motiu pel qual cal procedir al nomenament d’un representant de la 
Diputació de Girona a la Fundació Ramon de Batlle. 
 
L’article 9.2 b) del Reglament Orgànic de la Diputació de Girona, aprovat pel ple 
corporatiu, en sessió de 16 de juliol de 1985, amb la darrera actualització acordada 
pel ple en sessió de 24 de novembre de 2015, estableix que la Junta de Govern, per 
delegació del ple té l’atribució de designar els representants de la Diputació en altres 
entitats i organismes. 
 
En base a a les precedents raons d’ordre material i fonaments legals d’aplicació, es 
proposa a la Junta de Govern, l’adopció de l’ACORD següent: 
 
Primer. Nomenar el president de la Diputació, senyor Pere Vila i Fulcarà, representant 
de la Diputació de Girona a la Fundació Ramon de Batlle. 
 
Segon. Fer constar que, en virtut del nomenament efectuat, el senyor Pere Vila i 
Fulcarà, com a representant d’una persona jurídica, accepta formar part del patronat 
de la Fundació Ramon de Batlle, de conformitat amb l’article 332-5.2 de la Llei 
4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les 
persones jurídiques. 
 
Tercer.  Notificar la present resolució a la Fundació Ramon de Batlle. 
 
 
15.2. JG939/000001/2017-PASSIP; Proposta Assistència a la Presidència; 
Presidència (001): Aprovar protocol d'intencions entre la Diputació de Girona i  
l'Ajuntament de Girona per a l'adequació de la Casa Pastors (exp. 2017/6014) 
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L’Ajuntament de Girona vol crear un nou espai expositiu d’art modern i contemporani 
amb ubicació a la Casa Pastors que parteixi de la tasca desenvolupada pels 
equipaments museístics de la ciutat, com ara el Museu d’Art de Girona. 
 
La Diputació de Girona, en l’exercici de les seves competències, té per objecte 
impulsar i col·laborar en el desenvolupament de projectes patrimonials i museístics 
per totes les comarques de Girona. 
 
Aquesta coincidència de voluntats fa que l’Ajuntament de Girona i la Diputació de 
Girona considerin convenient coordinar les seves respectives actuacions 
museístiques mitjançant un protocol amb l’objectiu d’impulsar el projecte d’adequació 
de la Casa Pastors com a Sala Expositiva d’art modern i contemporani del Museu 
d’Art de Girona, que inclou la rehabilitació de l’edifici i la dotació de les instal·lacions i 
serveis museogràfics corresponents. 
 
Atesa la política de foment de la Diputació de Girona en matèria cultural fa que 
consideri que aquest projecte enriqueix l’oferta de la ciutat de Girona i la fa més 
atractiva tant a nivell nacional com internacional, considerant adient establir un marc 
de col·laboració per a la seva realització que ara es concreta en un acord previ. 
 
D'acord amb els antecedents i l'informe del centre gestor, la Junta de Govern, a 
proposta de la Presidència, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar el text de l’acord previ entre l’Ajuntament de Girona i la Diputació 
de Girona, que ostenta la naturalesa de protocol d’intencions, relatiu a l’adequació de 
la Casa Pastors com a Museu d’Art -secció d’art modern i contemporani- de Girona. 
L’esmentat protocol es transcriu literalment tot seguit:  
 
“ACORD PREVI ENTRE L’AJUNTAMENT DE GIRONA I LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 
RELATIU A L’ADEQUACIÓ DE LA CASA PASTORS COM A MUSEU D’ART –SECCIÓ 
D’ART MODERN I CONTEMPORANI- DE GIRONA 
Girona, 
REUNITS: 
D’una part, l’Il.lma. Sra. Marta Madrenas i Mir, alcaldessa de Girona  
I de l’altra, l’il.lm. Sr. Albert Piñeira i Brosel, vicepresident tercer de la Diputació de 
Girona 
ACTUEN: 
La primera, en representació de l’Ajuntament de Girona, 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 disposicions concordants. 
El segon, en representació de la Diputació de Girona  en virtut de les atribucions de 
l’article 34 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 disposicions concordants. 
Ambdues parts es reconeixen recíprocament les facultats suficients per a convenir i 
obligar-se en representació de les respectives institucions 
MANIFESTEN: 
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I. Que l’Ajuntament de Girona disposa d’una col·lecció d’art modern i contemporani que 
pot contribuir a interpretar l’evolució de l’art a Catalunya des de finals del segle XIX fins 
al present, posant-la en relació a l’art modern i contemporani internacional. 
Tanmateix vol fer especial atenció als fenòmens, moviments i artistes de la ciutat de 
Girona, durant aquest període. 
II. La intenció de crear un nou espai expositiu que parteixi de la tasca desenvolupada 
pels equipaments municipals com el Museu d’Història de Girona, les Sales 
d’Exposicions Municipals, El Bòlit_Centre d’Art Contemporani de Girona, així com de la 
tasca del Museu d’Art de Girona i d’altres equipaments museístics. 
III. Que la seu d’aquest nou espai expositiu, el Museu d’Art –secció art modern i 
contemporani- de Girona s’ubiqui a l’edifici de Casa Pastors. 
IV. L’article 25.m de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, 
estableix com a competència pròpia dels ajuntaments la promoció de la cultura i els 
equipaments culturals; i l’article 66.3.e del DL 2/2003, de 28 d’abril, del text refós de la 
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, estableix com a competència pròpia en 
matèria del patrimoni historicoartístic. 
V. És voluntat de la Diputació de Girona impulsar i col·laborar en el desenvolupament de 
projectes patrimonials i museístics per totes les comarques de Girona, en l’exercici de 
les seves competències. 
VI. L’Ajuntament de Girona i la Diputació de Girona consideren convenient coordinar les 
seves respectives actuacions museístiques mitjançant aquest protocol amb l’objectiu 
d’impulsar el projecte d’adequació de la Casa Pastors com a Sala expositiva –secció 
d’art modern i contemporani-  del Museu d’Art de Girona, que inclou la rehabilitació 
d’aquest edifici i la dotació de les instal·lacions i serveis museogràfics corresponents. 
Tenint en compte l’anterior, les parts acorden subscriure aquest protocol d’intencions 
amb les següents 
CLÀUSULES: 
Primera. L’objectiu d’aquest protocol és deixar constància de la voluntat de l’Ajuntament 
de Girona i de la Diputació de Girona d’impulsar i col·laborar en el projecte relatiu a 
l’adequació de l’edifici de Casa Pastors com a espai expositiu Museu d’Art  –secció 
d’art modern i contemporani-  de Girona. 
Segona. El cost estimat del projecte d’adequació és de quatre milions quatre-cents 
vuitanta-quatre mil euros (4.484.000 €), dels quals la Diputació de Girona aportarà 
dos  milions d’ euros (2.000.000 d’euros), distribuïts en les anualitats següents: 

 2017 2018 2019 2020 Total 
Diputació  de 
Girona 

 500.000 € 750.000 € 750.000 € 2.000.000 € 

Total  500.000 € 750.000 € 750.000 € 2.000.000 € 

Aquesta aportació, però, resta condicionada suspensivament al compliment dels 
tràmits administratius pertinents i a l’acord favorable de l’òrgan competent de la 
Diputació de Girona pel que fa a l’ import i a la distribució de les anualitats. 
L’Ajuntament de Girona es compromet a cobrir la resta de finançament necessari, ja 
sigui  mitjançant aportació pròpia i/ o amb d’altres subvencions. S’estima que 
l’aportació de fons propis de l’Ajuntament de Girona per aquest concepte serà 
d’1.284.000 € i que l’aportació del Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya serà d’1.200.000 €. 
Així mateix, l’Ajuntament de Girona es compromet a destinar 2.916.910 € per a 
l’adquisició del fons de Rafael Santos Torroella, que nodrirà la Casa Pastors com a 
espai expositiu Museu d’Art –secció d’art modern i contemporani- de Girona, i a 
destinar 290.000 € per a la redacció del projecte d’adequació. 
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Conseqüentment, l’aportació final de l’Ajuntament de Girona per tots els conceptes 
anteriorment descrits (redacció del projecte d’adequació de l’edifici de Casa Pastors 
com a espai expositiu Museu d’Art –secció d’art modern i contemporani- de Girona, 
execució de les obres d’adequació de l’edifici de Casa Pastors i adquisició del fons de 
Rafael Santos Torroella) s’estima en 4.490.910 €. 
Tercera. Les dues administracions signants es comprometen a formalitzar un conveni 
de col·laboració en el qual es concretaran tots els compromisos econòmics i jurídics a 
assumir per cadascuna d’elles. 
Quarta. En el supòsit que les parts no arribin a un acord respecte dels extrems 
anteriors, aquest protocol quedarà sense efectes jurídics. 
I en prova de conformitat i acceptació, les parts referenciades signen aquest protocol, 
per duplicat exemplar, en el lloc i la data esmentats en l’encapçalament. 
Marta Madrenas i Mir 
Albert Piñeira i Brosel” 
 
SEGON. Designar el vicepresident tercer, Sr. Albert Piñeira i Brosel, per a la signatura 
de l’esmentat acord 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. 
 
TERCER. Notificar aquest acord a l’interessat amb indicació dels recursos 
procedents.” 
 
 
16. Precs i preguntes 
 
No se’n formulen 
 
 
No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a dos quarts i 
cinc minuts d’onze del matí, de la qual estenc aquesta acta, que signa juntament amb 
mi, el secretari, que en dono fe. 
__________________________________________________________________ 
 
EL PRESIDENT EL SECRETARI GENERAL 
 
 
 
Pere Vila i Fulcarà Jordi Batllori i Nouvilas 


