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EXCMA. DIPUTACIÓ DE GIRONA 
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN  

 
 
Número: 956 
Caràcter: Ordinària 
Data: 30 de gener de 2018 
Hora d’inici: 10 h 
Lloc: saló de comissions de la Diputació de Girona 
Expedient: 2018/128 
 
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 
Sra. Núria Josa i Arbonés Interventora  
 
Hi assisteixen, convidats per la Presidència 
 
Sr. Josep M. Corominas i Barnadas Diputat 
Sr. Carles Salgas i Pedrosa Diputat 
Sr. Lluís Costabella i Portella Diputat 
Sr. Juan José Serrán i Báez Cap de Gabinet de Presidència 
 
 
 
Ordre del dia 
 
1. Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 16 de 

gener de 2018 
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 

2.1 JG956/000002/2018-11-15PASSIP; 11-15Proposta Assistència Presidència; 
Oficina de Comunicació (002): bases per seleccionar dos projectes expositius 
per al programa "Exposicions Viatgeres" període 2018-2019 (exp. 2018/128) 

 
Assumptes procedents dels presidents de les comissions informatives 
 



 
  
 
 

     Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 2

3. JG956/000001/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i 
Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de l'Ajuntament de 
Avinyonet de Puigventós, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 
2017 (exp. 2017/1286) 

 
4. JG956/000008/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Convocatòria de subvencions per a la 
Creació de Públics per a la Cultura, anualitat 2018 (exp. 2018/358) 

 
5. JG956/000009/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Monuments (018): Anul·lació romanent no justificat al Consorci de 
l'Alta Garrotxa subvenció per a la restauració rectoria de Sant Aniol d'Aguja 
(exp. 2017/5846) 

 
6. JG956/000006/2018-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 

Hisenda; Secretaria General (005): Ratificació Decret de Presidència  de data 
18-12-2017, relatiu a l'aprovació del conveni de col·laboració entre la Diputació 
de Girona i l'Ajuntament d'Espolla (exp. 2017/8742) 

 
7. JG956/000005/2018-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 

Hisenda; Secretaria General (005): Ratificació Decret de Presidència de data 29 
de desembre de 2017, relatiu a la correcció decret de concessió de pròrrogues 
execució i justificació de la subvenció Pla de Monuments 2017 (exp. 2016/7426) 

 
8. JG956/000004/2018-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 

Hisenda; Secretaria General (005): Informar favorablement la creació de 
l'agrupació entre els ajuntaments de Riudarenes i Brunyola per al sosteniment 
en comú del lloc de Secretaria i Intervenció (exp. 2018/324) 

 
9. JG956/000007/2018-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 

Hisenda; Secretaria General (005): Ratificació del Decret de Presidència de data 
11 de gener de 2018, relatiu a l'aprovació del conveni de col·laboració entre la 
Diputació de Girona i l'Ajuntament de l'Ullastret (exp. 2017/8743) 

 
10. JG956/000002/2018-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi 

Ambient (014): Aprovació de la convocatòria de subvencions de la Diputació de 
Girona als Ajuntaments en el marc del programa "Del Pla l'acció"  2018-2019 
(exp. 2017/9318) 

 
11. JG956/000070/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi 

Ambient (014): Acceptació de la renúncia parcial presentada pel Consorci del 
Ter de la subvenció concedida dins el Conveni de col·laboració amb La Caixa 
(exp. 2017/1165) 

 
12. JG956/000004/2018-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi 

Ambient (014): Convocatòria conservació patrimoni natural (exp. 2018/319) 
 
13. JG956/000006/2018-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi 

Ambient (014): Aprovar menys import de la subvenció al Consorci Salines 
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Bassegoda per al projecte "Millora de la qualitat de les aigües del riu Manol i 
mitigació de riscos a la Muga" (exp. 2017/5802) 

 
Assumptes procedents dels delegats de les diferents àrees 
 
14. JG956/000002/2018-PDDPE; Proposta diputat delegat promoció econòmica; 

Promoció Econòmica (015): Aprovar la rescissió del conveni de col·laboració 
formalitzat entre la Diputació de Girona i l'Associación Seniors Españoles para la 
Cooperación Técnica (SECOT) (exp. 2016/4233) 

 
15. JG956/000003/2018-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i Diplab; 

Promoció Econòmica (015): Aprovar conveni de col·laboració entre la Diputació 
de Girona i la Fundació CECOT Innovació per a la consolidació del projecte 
REEMPRESA a la demarcació de Girona (exp. 2018/74) 

 
16. JG956/000001/2018-PDDSPE; Proposta Diputat Delegat Servei Programes 

Europeus; Servei programes europeus (029): Proposta aprovar la convocatòria 
de subvencions del programa Europa Local 2018 (exp. 2018/375) 

 
Assumptes procedents de les comissions informatives o competències delegades del 
Ple 
 
17. JG956/000103/2017-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Econ., Admin. i Hisenda; 

Recursos Humans (012): Autoritzar exercici d'activitat pública compatible amb el 
seu lloc de treball als Srs. Pol Puigdomènech Clot i Anna Camp Casanovas 
(exp. 2017/9106) 

 
18. Proposicions urgents 
 
19. Precs i preguntes 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 16 

de gener de 2018 
 
S'aprova per unanimitat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 16 de gener 
de 2018, prèviament lliurada als assistents. 
 
2. Assistència a la Presidència en l'exercici de les seves atribucions, tal com 

disposa l'art. 35.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del 
règim local 

 
2.1. JG956/000002/2018-11-15PASSIP; 11-15Proposta Assistència Presidència; 

Oficina de Comunicació (002): bases per seleccionar dos projectes 
expositius per al programa "Exposicions Viatgeres" període 2018-2019 
(exp. 2018/128) 
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Vista la convocatòria i les bases per la selecció de dos projectes expositius per al 
programa “Exposicions Viatgeres” pel període 2018-2019, i atesos els informes 
favorables de la Intervenció de Fons, la Junta de Govern, a proposta del president de 
la Diputació de Girona, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Aprovar inicialment les bases per seleccionar dos projectes expositius per al 
programa “Exposicions Viatgeres” pel període 2018-2019, del següent tenor literal:  
 
“BASES PER SELECCIONAR DOS PROJECTES EXPOSITIUS PER AL 
PROGRAMA “EXPOSICIONS VIATGERES” PEL PERÍODE 2018-2019  
1. Objecte  
Selecció de dos projectes expositius per al cicle d’exposicions itinerants Exposicions 
Viatgeres pel període 2018-2019. Cada un serà premiat amb 1500 euros bruts, que 
es faran efectius un cop signat el corresponent contracte de préstec d’ús d’obra 
artística. Aquests premis estan subjectes a la corresponent retenció. 
2. Destinataris 
Pintors, dibuixants i escultors nascuts o amb domicili a les comarques gironines, la 
qual cosa s’ha d’acreditar al currículum mitjançant la documentació corresponent. 
3. Objectius del programa 
Prestar un servei als municipis de les comarques gironines en matèria cultural: oferir 
als ajuntaments i a altres entitats gironines aquestes exposicions perquè les puguin 
incorporar, si així ho determinen, a la seva programació cultural, sense que això els 
suposi cap cost econòmic. La Diputació de Girona organitza les exposicions, es fa 
càrrec de les despeses d’edició dels catàlegs, de les presentacions, de la difusió, del 
transport i del muntatge.  
Construir una plataforma vàlida per mitjà de la qual la Diputació pugui complir el seu 
objectiu d’apropar l’art i la cultura a la ciutadania, d’una banda, i de promoure la 
creació artística, de l’altra.  
Facilitar un espai de promoció i de difusió del treball dels creadors visuals de les 
comarques gironines. 
Crear sinergies i potenciar lligams de col·laboració entre els diferents professionals i 
especialistes del camp de l’art a les comarques gironines: artistes, tècnics culturals, 
directors de museus locals, crítics d’art, etc. 
4. Requisits 
Els dos projectes expositius seleccionats es presentaran en una primera exposició, a 
la sala d’exposicions de la Casa de Cultura de la Diputació de Girona, el mes de 
setembre de 2018, l’un, i el mes de setembre de 2019, l’altre. Posteriorment, iniciaran 
un recorregut itinerant per diferents sales d’exposicions de les comarques gironines.  
El període estimat per al recorregut itinerant de cadascun dels dos projectes 
expositius seleccionats és d’un any, amb la possibilitat de prorrogar-lo, en funció de 
les demandes dels ajuntaments o les entitats. 
Des del dia en què es comuniqui als autors que el seu projecte ha estat seleccionat, 
aquests disposaran d’un període màxim de dos mesos per lliurar el conjunt de la 
mostra a la Diputació de Girona.  
Un cop notificada la resolució, se signarà un contracte de préstec d’ús d’obra artística 
amb finalitat divulgativa entre la Diputació de Girona i els artistes dels projectes 
expositius seleccionats, en què s’especificaran els acords contrets per les parts. 
La Diputació de Girona s’encarregarà de gestionar i coordinar l’exposició. A tots els 
efectes, l’únic interlocutor de la Diputació de Girona serà l’artista. La Diputació de 
Girona no es comunicarà amb representants de l’artista, ni amb persones físiques o 
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jurídiques que hi estiguin vinculades o amb les quals mantingui relacions comercials, 
de representació o de gestió de drets. No atendrà indicacions o propostes relatives a 
la manera de portar a terme el programa que no provinguin directament de l’artista. 
Únicament de manera excepcional, en casos de força major justificats degudament, la 
Diputació acceptarà la interlocució amb representants de l’artista. 
Els autors seleccionats cediran en comodat a la Diputació les obres que formin part 
del projecte expositiu, durant el temps que duri el cicle itinerant. Aquest lliurament es 
formalitzarà mitjançant la signatura d’un contracte de préstec d’ús de l’obra. 
La Diputació contractarà les assegurances de les obres pels conceptes de robatori i 
danys, i es farà càrrec de les peces durant tot el temps que duri el cicle itinerant. La 
Diputació exigirà als ajuntaments i les entitats que sol·licitin l’exposició que les sales 
on aquesta s’exposi estiguin habilitades correctament per a aquesta finalitat; és a dir, 
que compleixin els requisits habituals de correcta il·luminació, temperatura i habilitació 
de la sala, i especialment els relatius al control i a la seguretat de les obres.  
En cas de ser seleccionats, l’acceptació definitiva dels artistes comportarà 
l’autorització a la Diputació de Girona perquè porti a terme els actes de reproducció, 
distribució i comunicació pública de les obres que integrin l’exposició, per tal de poder 
efectuar la promoció, informació i documentació de l’exposició abans de la itinerància 
i durant tot el temps que duri aquesta. L’autorització inclou l’edició del catàleg de 
l’exposició. Així mateix, la Diputació podrà preparar i difondre una versió electrònica o 
virtual de l’exposició per mitjà d’Internet, sense subjecció, en aquest cas, a cap límit 
temporal. Els artistes no seran retribuïts, ni directament ni indirectament, per aquests 
actes o activitats que tenen per objectiu promocionar la seva figura i obra. 
Igualment, amb l’acceptació per part dels artistes, la Diputació quedarà autoritzada a 
utilitzar el nom d’aquests, el nom artístic, la imatge personal i la signatura artística 
amb la finalitat exclusiva de portar a terme les actuacions previstes en aquestes 
bases. Aquests elements es podran conservar i utilitzar amb finalitats de 
documentació de l’activitat sense límit temporal. 
L’Oficina de Difusió de la Diputació de Girona s’encarregarà de portar l’exposició als 
ajuntaments o les entitats sol·licitants, d’organitzar-ne la periodització i les 
presentacions, i de fer-ne la divulgació i la comunicació en cada cas.  També 
s’encarregarà de la publicació d’un catàleg sobre la mostra i de l’edició d’un 
videoreportatge centrat en el treball, el llenguatge i l’estètica de l’artista, el qual també 
formarà part de l’exposició.  
Cadascun dels autors seleccionats donarà a la Diputació de Girona una de les obres 
de l’exposició, que es destinarà al Fons d’Art de la Diputació. La donació de l’obra 
tindrà efectes des de la data en què s’inauguri la primera exposició, i comportarà la 
cessió en exclusiva, i sense límits territorials ni temporals, dels drets d’explotació de 
l’obra a favor de la Diputació.  
L’ incompliment per part d’un autor seleccionat de qualsevol d’aquestes condicions 
comportarà l’anul·lació immediata del programa de difusió, i eximirà la Diputació de 
complir els seus compromisos. 
5. Característiques de les exposicions 
Cada itinerància tindrà una durada aproximada de 15 a 30 dies. 
No totes les sales d’exposicions que acolliran els dos projectes tindran les mateixes 
dimensions ni estructura. Serà important que els autors tinguin en compte aquest fet a 
l’hora de presentar els seus projectes, de manera que l’exposició es pugui ampliar o 
reduir segons les característiques de cada sala.  
6. Requisits en relació amb la documentació que cal presentar 
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El projecte expositiu que l’artista presenta no pot haver estat premiat o becat en cap  
més convocatòria d’institucions públiques o privades durant el període 2018-2019. 
Aquest requisit no és exclusiu, ja que l’artista pot presentar-s’hi amb altres projectes, i 
no és obligatori en cas que l’exposició es prorrogui més enllà del 2019. 
L’artista que presenta el projecte expositiu no pot haver estat premiat en la 
convocatòria anterior. 
Els projectes han d’estar compostos per obres que reflecteixin la trajectòria i la 
personalitat dels artistes, tenint en compte, d’una banda, que les sales on s’exposaran 
són diferents en cada cas i, de l’altra, el concepte general que s’ha especificat en els 
objectius de les bases.   
Els projectes es poden presentar a títol individual o en grups de tres persones com a 
màxim. En aquest darrer cas, s’ha d’especificar el nom concret del grup. 
Cada sol·licitant o cada grup de sol·licitants ha de fer arribar el full de sol·licitud 
instància genèrica al Registre d’Entrada de la Diputació de Girona juntament amb un 
escrit de presentació dirigit a l’Oficina de Difusió (en què s’indiqui el nom de la 
convocatòria per a la qual es presenta, el nom de l’artista o dels artistes, l’adreça, 
població i telèfon, i el nom del projecte expositiu) i la documentació següent, aplegada 
dins d’un sobre: 
Fotocòpia del DNI de la persona o de les persones que presenten la sol·licitud i un 
document que acrediti el seu domicili durant més de cinc anys a les comarques 
gironines (certificat d’empadronament o similar). 
Currículum de l’autor o autors del projecte, en què constin els estudis, les actuacions i 
les exposicions realitzades. 
Fins a un màxim de cinc fotografies de treballs que hagin estat realitzats en el darrer 
any. 
Pla de treball o memòria detallada del projecte.  
Les sol·licituds també és podran presentar telemàticament a la plataforma específica 
de la Diputació per tramitar subvencions en línia. 
7. Termini 
El lliurament de sol·licituds es durà a terme de l’1 al 29 de març de 2018. 
8. Criteris per valorar les propostes 
La selecció de les propostes es farà a partir dels projectes rebuts. 
Es valorarà especialment: 
La qualitat del projecte. 
La construcció d’un fil discursiu que aglutini el conjunt de l’exposició i que sigui 
coherent i unitari. 
La capacitat del projecte d’adaptar-se, en cada cas, a les necessitats de les sales. 
La facilitat de muntatge i desmuntatge. 
9. Característiques de les propostes 
Els projectes expositius que es presentin han de ser de pintura i escultura (en 
qualsevol tècnica, procediment, suport i material). També existeix la possibilitat 
d’aglutinar-los tots dins el mateix projecte.  
Cal tenir en compte les consideracions següents: 
El projecte expositiu ha de contenir un màxim de 26 peces. 
Els materials i suports que s’utilitzin han de ser fàcilment transportables, i no poden 
tenir un pes excessiu. 
El projecte no pot contenir peces que superin els 180 cm d’alçària i els 200 cm 
d’amplada. En el cas que el projecte contingui alguna obra d’aquestes dimensions 
màximes, no n’hi pot haver més de tres; la resta, cal que siguin peces de format més 
petit.  
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El conjunt del projecte que es presenti no pot comptar amb cap tipus de canvi ni 
modificació de color o textura de les parets, ni amb la modificació de la llum natural ja 
existent en els recintes.  
10. Selecció dels projectes 
El jurat estarà format per: 
El president de la Diputació o la persona que delegui. 
Un representant del Museu d’Art de Girona. 
Un representant de la Casa de Cultura de Girona. 
La persona encarregada, com a crítica d’art, de fer l’escrit de presentació de 
l’exposició per al catàleg.  
Dos representants de museus locals, entitats o institucions relacionades amb l’art. 
Un artista de reconeguda trajectòria. 
El president del jurat serà el president de la Diputació o la persona que delegui. 
Actuarà com a secretari del jurat, amb veu però sense vot, un representant de 
l’Oficina de Difusió de la Diputació de Girona.  
El jurat podrà declarar deserta la selecció si considera que els projectes presentats no 
són suficientment meritoris.  
El jurat emetrà un informe proposta, dirigit al president de la Diputació de Girona, en 
què especificarà la seva opinió. El veredicte del jurat serà inapel·lable.  
11. Resolució 
El president de la Diputació de Girona resoldrà, a proposta del jurat, quins han de ser 
els dos projectes guanyadors, per a cadascun dels quals es formalitzarà i se signarà 
un contracte de préstec d’ús d’obra artística entre les parts, d’acord amb el model que 
consta com a annex en aquestes bases. 
L’aprovació d’aquest model de contracte juntament amb les bases de la convocatòria 
habilitaran el president de la Diputació de Girona per signar el contracte esmentat i la 
resta de documents que calgui.  
12. Termini de resolució 
La selecció de les propostes es farà pública durant la segona quinzena del mes de 
maig, i es notificarà als autors dels projectes seleccionats. Es podrà consultar a la 
pàgina web de la Diputació (http://www.ddgi.cat/exposicions) o trucant al 972 185 057.  
Un cop notificada la resolució, els autors dels projectes seleccionats hauran de 
comunicar l’acceptació expressa o la renúncia a realitzar el cicle expositiu mitjançant 
un escrit que hauran de presentar al Registre d’Entrada de la Diputació.  
El fet de concórrer a la convocatòria suposa l’acceptació d’aquestes bases. 
13. Disposició Addicional 
De conformitat amb la resolució de 10 de desembre de 2015 de la Intervenció 
General de l’Administració de l’Estat (BOE de 15.12.2015.), el centre gestor 
subministrarà a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) la següent 
informació: 
El text de la convocatòria en llengua  espanyola oficial de l’Estat. 
El text de l’extracte de la convocatòria en llengua espanyola oficial de l’Estat. 
Les dades estructurals de la convocatòria, en la llengua espanyola oficial de l’Estat. 
Entre elles figurarà el del butlletí oficial en què s’ha publicat l’edicte” 
 
Segon. Sotmetre les bases a informació pública pel termini de vint dies hàbils, 
mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, 
tauler d'anuncis i referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. En el 
supòsit que en el termini d'informació pública no es formulin al·legacions, les bases 
quedaran aprovades definitivament. 
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Tercer. Aprovar la convocatòria per la selecció de dos projectes expositius per al 
programa “Exposicions Viatgeres” pel període 2018-2019, d’acord amb el següent 
tenor literal: 
 
“CONVOCATÒRIA PER SELECCIONAR DOS PROJECTES EXPOSITIUS PER AL 
PROGRAMA “EXPOSICIONS VIATGERES” PEL PERÍODE 2018-2019 
1. Objecte de la convocatòria i destinataris 
Selecció de dos projectes expositius per al cicle d’exposicions itinerants Exposicions 
Viatgeres pel període 2018-2019. Cada un serà premiat amb 1500 euros bruts, que 
es faran efectius un cop signat el corresponent contracte de préstec d’ús d’obra 
artística. Aquests premis estan subjectes a la corresponent retenció del 19%.  
Els destinataris de la convocatòria són pintors, dibuixants i escultors nascuts o amb 
domicili a les comarques gironines, la qual cosa s’ha d’acreditar al currículum 
mitjançant la documentació corresponent. 
2. Crèdits pressupostaris 
Autoritzar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 111.9200.48000 (Premis 
Exposicions Viatgeres), de l’oficina de Difusió d’aquesta corporació per a l’exercici del 
2018, Per import de 3.000 €. 
3. Termini 
El lliurament de sol·licituds es durà a terme de l’1 al 29 de març de 2018. 
4. Termini de resolució i notificació 
El president de la Diputació de Girona resoldrà, a proposta del jurat, quins han de ser 
els dos projectes guanyadors, per a cadascun dels quals es formalitzarà i se signarà 
un contracte de préstec d’ús d’obra artística entre les parts, d’acord amb el model que 
consta com a annex en aquestes bases. 
L’aprovació d’aquest model de contracte juntament amb les bases de la convocatòria 
habilitaran el president de la Diputació de Girona per signar el contracte esmentat i la 
resta de documents que calgui. 
La selecció de les propostes es farà pública durant la segona quinzena del mes de 
maig, i es notificarà als autors dels projectes seleccionats. Es podrà consultar a la 
pàgina web de la Diputació (http://www.ddgi.cat/exposicions) o trucant al 972 185 057. 
Un cop notificada la resolució, els autors dels projectes seleccionats hauran de 
comunicar l’acceptació expressa o la renúncia a realitzar el cicle expositiu mitjançant 
un escrit que hauran de presentar al Registre d’Entrada de la Diputació. 
5. Règim de recursos  
El règim de recursos aplicables és el recurs potestatiu de reposició davant de la 
Presidència de la Diputació, en el termini d’un mes a partir del dia següent al de la 
notificació de la resolució, o bé el recurs contenciós administratiu davant del jutjat 
contenciós administratiu de Girona en el termini de dos mesos a partir del dia següent 
al de la notificació de la resolució. 
6. Mitjà de notificació 
Es garanteixen els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, 
igualtat i no discriminació mitjançant la inserció dels corresponents anuncis de la 
convocatòria al Tauler d'Anuncis de la Corporació, Butlletí Oficinal de Província de 
Girona i a la web corporativa. 
Sotmetre la convocatòria a informació pública pel termini de vint dies hàbils, 
mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, 
tauler d'anuncis i referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. En el 
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supòsit que en el termini d'informació pública no es formulin al·legacions, la 
convocatòria quedarà aprovada definitivament”. 
 
Quart. Garantir els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat,, 
igualtat i no discriminació mitjançant la inserció dels corresponents anuncis de la 
convocatòria al Tauler d'Anuncis de la Corporació, Butlletí Oficinal de Província de 
Girona i a la web corporativa. 
 
Cinquè. Autoritzar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària  
111.9200.48000 (Premis Exposicions Viatgeres), de l’oficina de Difusió d’aquesta 
corporació per a l’exercici del 2018, Per import de 3.000 € 
 
Sisè. Facultar el president de la corporació per a la signatura del conveni i de 
qualsevol altre document que sigui necessari per a l’execució d’aquest acord. 
 
 
Assumptes procedents dels presidents de les comissions informatives 
 
3. JG956/000001/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de 
l'Ajuntament de Avinyonet de Puigventós, dins el Fons de Cooperació 
Econòmica i Cultural, any 2017 (exp. 2017/1286) 

 
Vista la petició de l’Ajuntament de Avinyonet de Puigventós de canvi de destí de la 
subvenció concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017, d’import 
7.137,00 €, d’acord amb la documentació presentada i amb les Bases de la 
convocatòria, la Junta de Govern, a proposta del president de la Comissió Informativa 
de Cooperació Local, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Autoritzar a l’Ajuntament de Avinyonet de Puigventós el canvi de destí de la 
subvenció que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017, 
expedient 2017/1286, pel concepte i l’import que es detallen.  
 

Ajuntament Concepte Canvi destí Pressupost  Subvenció 
 

Avinyonet de 
Puigventós 

Millora de la 
deixalleria 
municipal 

Millora del pati de 
l'escola i de la pista 
esportiva 

7.271,00 €  7.137,00 €

 
Segon. 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 seva justificació, de com a mínim l'import de la subvenció, al compte 
justificatiu, dintre del termini que finalitza el dia 30 de setembre de 2018. 
 
La concessió d’aquest canvi de destí no modifica cap altra condició de les establertes 
en la normativa del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017. 
 
4. JG956/000008/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Convocatòria de subvencions per a la 
Creació de Públics per a la Cultura, anualitat 2018 (exp. 2018/358) 
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La Diputació de Girona en l’àmbit de la cooperació en la demarcació territorial de les 
comarques gironines, presta un servei públic definit per la promoció de la cultura, les 
arts i el coneixement al territori, tot potenciant els agents públics i privats en el foment 
d’iniciatives culturals. En aquest sentit, atorga ajuts per al desenvolupament 
d’activitats culturals en els municipis de la demarcació. 
 
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 donar suport als ens locals, entitats, 
associacions i empreses culturals que desenvolupen activitats culturals a les 
comarques de Girona.  
 
L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen a les bases 
reguladores de subvencions per a la creació de públics per a la cultura, que es van 
publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) número 54, de 17 de 
març de 2017. 
 
La tramitació de la convocatòria que es proposa que s’aprovi s’ajusta al que 
s’estableix a l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la Llei 
38/2003, general de subvencions, i l’òrgan competent per aprovar-la és la Junta de 
Govern, d’acord amb el que estableixen les bases específiques reguladores. 
 
Atesos els antecedents exposats, la Junta de Govern, a proposta del diputat president 
de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per 
unanimitat, acorda: 
 
Primer. Aprovar la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, de 
subvencions per a la creació de públics per a la cultura, anualitat 2018, el text de la 
qual es transcriu literalment a continuació: 
 
"CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A LA CREACIÓ DE PÚBLICS PER A 
LA CULTURA, ANUALITAT 2018 
1. Objecte i finalitat 
Subvencions en règim de concurrència competitiva per a ajuntaments o ens que en 
depenen, entitats municipals descentralitzades de les comarques gironines, persones 
físiques o jurídiques, destinades al finançament de accions de creació de públics per 
a la cultura, d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la 
Diputació en la sessió de sessió de 24 de gener de 2017, i publicades de forma 
definitiva al BOPG 54, de 17 de març de 2017. 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
L’import estimat destinat a la convocatòria és de 300.000,00 €. Les aplicacions 
pressupostàries a què s’aplica el crèdit, els imports i la distribució d’anualitats són els 
següents: 

Anualitat Aplicació pressupostària Import € 
2018 500/3340/46202 – Ajuts a Ajuntaments Cooperació Cultural 90.000,00 € 
2018 500/3340/47902 – Ajuts a indústries culturals 30.000,00 € 
2018 500/3340/48000 – Ajuts de cooperació cultural entitats culturals 180.000,00 € 
 Total 300.000,00 € 

Aquesta convocatòria es podrà incrementar amb una quantia addicional, derivada de 
l’augment dels crèdits pressupostaris previstos inicialment per les aplicacions 
detallades en el quadre anterior mitjançant una modificació de crèdit.  
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 L’efectivitat de la quantia addicional estarà condicionada a la corresponent declaració 
de disponibilitat de crèdit amb caràcter previ a la resolució de les subvencions i 
l’aprovació de l’augment de la convocatòria. 
Si la quantia addicional s’incorpora amb posterioritat a la reunió de la Comissió 
qualificadora, es proposarà concedir entre els sol·licitants que no s’haguessin pogut 
atendre per manca pressupostària i, en tot cas, seguint l’ordre i segona la puntuació 
obtinguda per la Comissió qualificadora. 
 En cas necessari, en l’acord de la resolució es podran redistribuir aquestes dotacions 
en funció de les sol·licituds rebudes, amb la modificació pressupostària prèvia, si 
escau. 
En cas de no esgotar les dotacions previstes, aquestes retornaran a les 
consignacions pressupostàries inicialment previstes en els pressupostos generals de 
la Diputació de Girona.  
3. Termini de presentació de sol·licituds 
El termini de presentació de sol·licituds començarà l’endemà de la publicació de 
l’extracte de la convocatòria al BOPG i finalitzarà el dia 23 de març del 2018. 
Les sol·licituds s’han de formular mitjançant el model normalitzat disponible al web de 
la Diputació de Girona i, d’acord a l’article 6 de les bases reguladores, totes les 
sol·licituds han d’anar acompanyades de: 
- Projecte cultural, en què s’hi explicarà: 
 - les accions a dur a terme, seguint els criteris de valoració per cada una 
 de les línies. 
 - la seva previsió de despeses, desglossada de forma detallada amb tots 
 els conceptes.  
Qualsevol dada que no estigui inclosa explícitament en el projecte no es tindrà en 
compte en el moment de valorar la sol·licitud. 
Les sol·licituds, la presentació de les quals ha de ser telemàtica, han d’estar signades 
electrònicament mitjançant un certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci 
d’Administració Oberta de Catalunya.  
- Ajuntaments: EACAT  
- Entitats, empreses i d’altres: la plataforma específica de la Diputació de Girona per a 
tramitar subvencions en línia o l’e-TRAM 
Les subvencions concedides s’hauran de justificar dins el termini que finalitzarà el 31 
d'octubre de 2018 mitjançant la presentació del compte justificatiu i la memòria 
justificativa d’acord amb els models normalitzats que estaran a l’abast al web de la 
Diputació de Girona. 
Àmbit temporal de les accions subvencionables 
Se subvencionaran actuacions realitzades a partir de l’1 d’octubre del 2017 i 
fins a 30 de setembre de 2018. 
4. Termini de resolució i notificació  
4.1. Termini de resolució 
El termini màxim per resoldre la convocatòria és el que determinen les bases. Una 
vegada transcorregut el termini sense que hi hagi una resolució, els sol·licitants 
podran entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu. 
4.2. Termini de notificació 
La resolució es notificarà de manera individualitzada a tots els beneficiaris, tal com 
preveu l’article 41.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels 
quals s’hagi desestimat.  
5. Règim de recursos 
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La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta 
resolució es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat 
Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos, a comptar de 
l’endemà de la notificació. Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar 
recurs de reposició davant de la Junta de Govern de la Diputació de Girona en el 
termini d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació.  
6. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler electrònic 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 BOPG.” 
 
Segon. Autoritzar la despesa de la convocatòria per un import màxim de 300.000,00 
€, distribuïts amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i anualitats següents: 
 

Pressupost  Aplicació pressupostària Descripció Import (en €) 

Anualitat 
2018 

500/3340/46202 Ajuts a ajuntaments Cooperació 
Cultural 

90.000,00 € 

Anualitat 
2018 

500/3340/47902 Ajuts a indústries culturals 30.000,00 € 

Anualitat 
2018 

500/3340/48000 Ajuts de cooperació cultural 
entitats culturals 

180.000,00 € 

Total € 300.000,00 € 

 
Tercer. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord, 
perquè disposi publicar la convocatòria en el BOPG, perquè resolgui els recursos que 
s’hi puguin interposar i perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es persegueix, 
rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s’hi puguin advertir. 
 
Quart. Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot 
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el president de la 
Diputació de Girona en el termini d’1 mes a comptar de l’endemà de la publicació, o 
directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
de Girona en el termini de 2 mesos. 
 
5. JG956/000009/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Monuments (018): Anul·lació romanent no justificat al Consorci 
de l'Alta Garrotxa subvenció per a la restauració rectoria de Sant Aniol 
d'Aguja (2017/5846) 

 
Vista la legislació aplicable, articles 30, 34 i 35 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre; 
General de Subvenció, articles 70 i 71 del Reial decret 887/2006, de 21 juliol, pel qual 
s'aprova el Reglament de la llei general de subvencions; i l'Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, aprovada pel Ple en la sessió del 21 de febrer 
del 2012. 
 
Vist que per acord de la Junta de Govern de data 1 d’agost de 2017 es va atorgar una 
subvenció extraordinària per a la restauració de la rectoria de Sant Aniol d’Aguja. 
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Atès que en data 27 de novembre de 2017 es va justificar la subvenció concedida, 
però els documents presentats no justificaven la totalitat de la quantia atorgada i que 
no es va respondre al requeriment perquè es justifiqués l’import pendent. 
 
Atesos els antecedents, la Junta de Govern, a proposta del president de la Comissió 
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, 
acorda: 
 
Primer. Declarar la pèrdua del dret d'obtenir la part no justificada de la subvenció 
atorgada per la Junta de Govern de data 1 d’agost de 2017, en no haver presentat els 
corresponents justificants, i ordenar el tancament i arxiu de expedient que es detalla a 
continuació: 
 
Núm. Exp. Destinatari Obra Subvenció 

RM/5846 Consorci de l’Alta Garrotxa Restauració de la rectoria de Sant Aniol   157,49 € 

 
Segon Comunicar el present acord als interessats amb la indicació dels recursos 
procedents. 
 
Tercer. Traslladar aquest acord a la Intervenció de la Diputació de Girona per al seu 
coneixement i efectes. 
 
6. JG956/000006/2018-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 

Hisenda; Secretaria General (005): Ratificació Decret de Presidència  de 
data 18-12-2017, relatiu a l'aprovació del conveni de col·laboració entre la 
Diputació de Girona i l'Ajuntament d'Espolla (exp. 2017/8742) 

 
Se sotmet a ratificació de la Junta de Govern el Decret de Presidència de data 18 de 
desembre de 2017, relatiu a l’aprovació del conveni de col·laboració entre la Diputació 
de Girona i l’Ajuntament de l’Espolla (exp. 2017/8742). El text de la resolució es 
transcriu literalment a continuació: 
 
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.  
En el marc de l’elaboració del cens de cementiris i serveis funeraris a la demarcació 
de Girona i de suport a estudis de viabilitat de prestació pública per acord del Ple de 
18 d’abril de 2017, l’Àrea de Cooperació Local ha detectat la necessitat de molts 
ajuntaments de comptar amb el suport d’ens supramunicipals en l’àmbit de la gestió 
de cementiris i serveis funeraris. 
L’Ajuntament d’Espolla ha manifestat l’interès de rebre suport de la Diputació de 
Girona, en relació a diverses problemàtiques relacionades amb la gestió del cementiri. 
Vist l’interès d’ambdues administracions per col·laborar amb l’objectiu comú de 
millorar els serveis que es presten als ciutadans. 
Atès que la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del Sector Públic i l’article 57 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i altra normativa 
concordant, preveuen que la col·laboració entre administracions s’ha formalitzar 
mitjançant la signatura d’un conveni; 
Atesos els antecedents exposats,  
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RESOLC 
PRIMER. Aprovar el conveni entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament d’Espolla per 
a la col·laboració com a prototip del servei d’assistència als municipis per a la gestió 
de cementiris i serveis funeraris, que diu: 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I 
L’AJUNTAMENT D’ESPOLLA COM A PROTOTIP DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA ALS 
MUNICIPIS PER A LA GESTIÓ DE CEMENTIRIS I SERVEIS FUNERARIS  
8742/2017 
ENTITATS QUE INTERVENEN  
D’una banda, la DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel seu president, el Sr. Pere 
Vila i Fulcarà, assistit pel secretari general, el Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de les 
facultats conferides per decret de data .... 
I de l’altra, l’AJUNTAMENT D’ESPOLLA, representat pel seu president, Sr. Carles 
Lagresa Felip, assistit per la secretària, la Sra. Anna Ortega Ferrer, en virtut de les 
facultats conferides per decret de data 29 de novembre de 2017. 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ  
I. La Diputació de Girona (d’ara endavant, Diputació) 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 dins l’àmbit de les competències que li són pròpies funcions de 
cooperació i assistència jurídica, econòmica i tècnica als municipis, especialment  els 
que tenen menys capacitat econòmica i de gestió i la coordinació dels serveis 
municipals entre si, per garantir la prestació integral i adequada dels serveis en tot el 
territori de la província. 
II. De conformitat amb el que determinen els articles 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i 67 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, els 
municipis estan obligats en tot cas a prestar el servei públic de cementiri. Pel que fa als 
serveis funeraris, no ens trobem davant d’un servei reservat a l’administració local però 
si tenen la condició de servei essencial d’interès general, que pot ser prestat per 
l’Administració, per empreses públiques o privades, en règim de concurrència en tots 
els casos, d’acord amb l’article 1 de la Llei 2/1997, de 3 d’abril, sobre serveis funeraris. 
III. Derivat de la voluntat política manifestada en l’acord del Ple de 18 d’abril de 2017, 
relatiu a l’elaboració d’un cens de cementiris i serveis funeraris a la demarcació de 
Girona i de suport a estudis de viabilitat de prestació pública, l’Àrea de Cooperació 
Local ha assumit l’encàrrec d’elaborar un cens de cementiris i serveis funeraris de la 
demarcació de Girona, que ha permès detectar la necessitat de molts ajuntaments de 
comptar amb el suport dels ens supramunicipals en l’àmbit de la gestió dels cementiris i 
dels serveis funeraris. 
IV. Com a pas previ a la creació d’un nou Servei d’Assistència als municipis per a la 
gestió de cementiris i serveis funeraris, l’Àrea de Cooperació Local  de la Diputació 
portarà a terme un prototip que permetrà avaluar la concepció, la realització i el 
potencial d’explotació del recurs, i adquirir o incrementar coneixements en diversos 
àmbits com ara la demanda, les condicions de concertació, els terminis, etc. 
V. L’Ajuntament d’Espolla ha manifestat, a través de les respostes a l’enquesta per 
elaborar el cens de cementiris i serveis funeraris, l’interès en rebre suport de la 
Diputació de Girona en relació a diverses problemàtiques relacionades amb la gestió 
dels cementiris. 
VI. Ambdues administracions tenen la voluntat de col·laborar amb l’objectiu comú de 
millorar els serveis que es presten als ciutadans. 
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VII. D’acord amb el que disposa l’article 47 i següents de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre 
de règim jurídic del Sector Públic, pel que fa als convenis de col·laboració entre 
administracions públiques, així com l’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local; i altra normativa concordant que regula la col·laboració 
entre administracions. 
Per tot això, amb la finalitat d’instrumentalitzar aquesta col·laboració, ambdues parts, de 
comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, formalitzen aquest 
conveni, que es regirà pels següents 
PACTES 
Primer.- Objecte del conveni 
El present conveni té per objecte establir els termes de la col·laboració entre la 
Diputació de Girona i l’Ajuntament d’Espolla en el marc de l’elaboració del prototip del 
servei d’assistència integral als municipis per a la gestió de cementiris i serveis 
funeraris. 
Segon.- Drets i Obligacions de la Diputació de Girona 
La Diputació oferirà en format prototip i de forma gratuïta algun / tots els recursos, que 
es relacionen tot seguit: 

a) Tècnics i materials:  
a.1) Cens de cementiris i serveis funeraris de la demarcació de Girona: 
manteniment i actualització de dades. 
a.2) Inventari de cementiris municipals: identificació i ubicació de cada unitat 
d’enterrament, recull de dades (difunts, titulars, concessions, etc.), detecció de 
disfuncions, identificació dels elements físics que configuren cada cementiri i 
valoració del seu estat. 

a.3) Aplicació informàtica de gestió de cementiris municipals. 
a.4) Assessorament tècnic i jurídic per adequar les ordenances i 
reglaments relatius a cementiris i serveis funeraris a la normativa vigent. 
a.5) Estudis de costos de manteniment de cementiris municipals i de la 
gestió econòmica del servei. 
b) Informatius: 
Recull de normativa, modelització i documents rellevants per a la gestió de 
cementiris i serveis funeraris. 
c) Formatius: 
Formació en l’àmbit de la gestió dels cementiris municipals i dels serveis 
funeraris. 
La Diputació assumirà el cost econòmic dels recursos materialitzats durant la 
vigència del conveni. 
La Diputació contractarà amb empreses especialitzades la realització dels 
recursos que el personal propi no pugui assumir. 

Tercer.-  Drets i Obligacions de l’Ajuntament d’Espolla 
L’Ajuntament d’Espolla procedirà a 

1) Facilitar la informació i documentació necessària per al desenvolupament 
dels diferents recursos. 

2) Participar en el disseny i l’avaluació dels recursos que la Diputació preveu 
oferir als municipis per a la gestió de cementiris i serveis funeraris.  

Quart.- Calendari 
A partir de l’entrada en vigor del present conveni, els treballs s’iniciaran amb 
l’elaboració de l’inventari del cementiri municipal d’Espolla, amb una durada prevista 
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de 3 mesos. D’acord amb les prioritats detectades en l’execució dels treballs, s’aniran 
definint i concretant la resta de recursos. 
Cinquè.- Renúncia 
En cas que durant el període de vigència qualsevol de les parts vulgui renunciar als 
objectius d’aquest conveni podrà fer-ho mitjançant un escrit adreçat a cada una de les 
parts signatàries, i en el termini màxim de tres mesos cada part signatària adoptarà 
l’acord pertinent per tal de deixar sense efecte el conveni.  
Setè.- Vigència 
La vigència d’aquest conveni serà d’1 any a comptar des de la data de la seva 
signatura i es podrà prorrogar de mutu acord per un període d’1 any més. 
Vuitè.- Modificacions 
Qualsevol modificació que alteri les estipulacions d’aquest conveni haurà de 
formalitzar-se per la seva validesa, per mutu acord de totes les parts,  mitjançant la 
corresponent addenda. 
Novè.- Causes de resolució 
a) El transcurs del termini màxim de vigència del conveni, incloses les prorrogues. 
b) El mutu acord dels signataris. 
c) L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part de algú dels 
signataris. 
En aquest cas, qualsevol de les parts podrà notificar a la part incomplidora un 
requeriment per tal que complís en un termini concret amb les obligacions o 
compromisos que es consideren incomplerts. Aquest requeriment serà comunicat al 
responsable de la comissió de seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni 
i a les demés parts signatàries. 
Si transcorregut el termini indicat en el citat requeriment persistís l’incompliment, la 
part que lo ho va dirigir notificarà a l’altre part la concurrència de la causa de resolució 
i se entendrà resolt el conveni 
Desè.- Comissió de seguiment vigilància i control de l’execució del conveni 
La Comissió de seguiment estar integrada per :  
Per part de l’Ajuntament d’Espolla: 
L’Alcalde-President de l’Ajuntament d’Espolla, Sr. Carles Lagresa Felip. 
La secretària de l’Ajuntament d’Espolla, Sra. Anna Ortega Ferrer. 
Per part de la Diputació de Girona per: 
El President de la Comissió Informativa de Cooperació Local, Sr. Fermí Santamaria i 
Molero. 
La tècnica del Servei d’Assistència i Cooperació als Municipis, Sra. Roser Malagelada 
Moner. 
Aquesta comissió es reunirà a petició de qualsevol de les parts. 
La comissió de seguiment serà l’encarregada de vigilar i controlar l’execució dels 
compromisos adquirits a la signatura del conveni.  Així mateix serà l’òrgan competent 
per resoldre els problemes d’interpretació i compliment que puguin plantejar durant la 
vigència  del conveni  
I per deixar-ne constància, i en prova de conformitat, les persones que l’atorguen 
signen aquest  conveni, per duplicat i a un sol efecte, a la data i llocs que s’assenyalen. 
<Lloc de signatura i data> (Sg. Per l’Ajuntament d’Espolla: Carles Lagresa Felip, 
President; Anna Ortega Ferrer, Secretària; Per la Diputació de Girona: Pere Vila i 
Fulcarà, President; Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari). “               
SEGON. Facultar al president de la Diputació per a la signatura del conveni proposat i 
de qualsevol altre document que sigui necessari per a la seva efectivitat.  
TERCER. Notificar la present resolució a l’Ajuntament d’Espolla”.  
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Per tot això, la Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió 
Informativa de Promoció Econòmica Administració i Hisenda per unanimitat ratifica 
l’esmentada resolució més amunt transcrita literalment, en tot el seu contingut i tal 
com ha estat redactada. 
 
7. JG956/000005/2018-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 

Hisenda; Secretaria General (005): Ratificació Decret de Presidència de 
data 29 de desembre de 2017, relatiu a la correcció decret de concessió de 
pròrrogues execució i justificació de la subvenció Pla de Monuments 2017 
(exp. 2016/7426) 

 
Se sotmet a ratificació de la Junta de Govern el Decret de Presidència de data 29 de 
desembre de 2017, relatiu a la correcció decret de concessió de pròrrogues execució i 
justificació de la subvenció Pla de Monuments 2017 (exp. 2016/7426). El text de la 
resolució es transcriu literalment a continuació: 
 
Vistes les peticions que es diran, de pròrroga del termini d’execució i justificació de les 
subvencions a ajuntaments per a la restauració d’immobles de valor patrimonial, 
convocatòria Pla de Monuments 2017; que finalitzà el dia 30 de novembre de 2017.  
Vistos els decrets de pròrroga precedents, del 28 de novembre i 11 de desembre de 
2017, i d’acord amb allò previst en l’article 109.2 de la Llei 39/2015. 
Vist l’informe del cap de Monuments, d'acord amb els antecedents i les bases de la 
convocatòria, i de conformitat amb les atribucions que la vigent legislació de règim 
local atribueix a la Presidència (art. 34 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del 
règim local),  
RESOLC 
PRIMER. Anul·lar els decrets de pròrroga aprovats els dies 28 de novembre i 11 de 
desembre de 2017, per error material en la seva redacció. 
SEGON. Concedir als ajuntaments i entitats que es detallen a continuació una 
pròrroga d’execució i justificació de la subvenció atorgada fins al 15/03/2018 per a les 
subvencions que s’indiquen, convocatòria Pla de Monuments 2017. 
Quadre 1. Ajuts a Ajuntaments per a inversions en Monuments 

Exp. CIF/NIF Nom beneficiari Concepte 
subvencionat 

Import 
subvenció 

% 
Finança. 

Import a 
Justificar 

RM/2297 P1705400H Aj. de Celrà Restauració castell 
de Palagret 

12.700,00 € 70 18.142,86 €

RM/2557 P1705400H Aj. de Celrà Restauració 
coberta Torre 
Desvern 

19.800,00 € 70 28.285,71 €

RM/2468 P1718100I Aj. de Sant Martí 
de Llémena 

Rehabilitació ermita 
de Sant Julià 

15.400,00 € 90 17.111,11 €

RM/2350 P1701200F Aj. d'Avinyonet 
de Puigventós 

Restauració castell 
de la Comanda 

22.000,00 € 80 27.500,00 €

RM/2635 P1709900C Aj. de Llançà Rehabilitació 
coberta de la Torre 
de l'Abad 

17.600,00 € 35 50.285,71 €
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RM/2305 P1712700B Aj. de Palau 
Saverdera 

Rehabilitació edifici 
de la cooperativa 
agrícola 

10.000,00 € 45 22.222,22 €

RM/2570 P1714000E Aj. de Peralada Restauració antiga 
muralla medieval 
de la població 

15.400,00 € 70 22.000,00 €

RM/2623 P1718400C Aj. de Sant 
Miquel de Fluvià 

Restauració antiga 
abadia fase 2017 

22.000,00 € 90 24.444,44 €

RM/1955 P1719400B Aj. de Santa 
Llogaia 
d'Alguema 

Restauració 
façanes església 
parroquial 

15.400,00 € 35 44.000,00 €

RM/2299 P1702100G Aj. de Bellcaire Restauració torre 
castell de Bellcaire 

18.000,00 € 73 24.657,53 €

RM/2270 P1706400G Aj. de Cruïlles, 
Monells i Sant 
Sadurní de 
l'Heura 

Rehabilitació de la 
teulada de 
l'església de Sant 
Genís 

21.800,00 € 45 48.444,44 €

RM/2106 P1713200B Aj. de Pals Rehabilitació Torre 
de les Hores - Fase 
2017 

11.100,00 € 80 13.875,00 €

RM/2475 P1721800I Aj. d'Ullastret Rehabilitació 
façana exterior 
església de Sant 
Pere i espai annex 

10.000,00 € 50 20.000,00 €

RM/2449 P1700800D Aj. d'Anglès Ampliació espai 
museu Burés 

22.000,00 € 70 31.428,57 €

RM/2354 P1702600F Aj. de Blanes Recuperació 
façana casa 
Saladrigas 

13.700,00 € 35 39.142,86 €

RM/2480 P1703700C Aj. de Caldes de 
Malavella 

Restauració castell 
de Caldes - St. 
Maurici 

22.000,00 € 67 32.835,82 €

RM/2587 P1712300A Aj. d'Osor Restauració torre 
dels recs 

22.000,00 € 90 24.444,44 €

RM/2018 P1715500C Aj. de Riells i 
Viabrea 

Consolidació Torre 
d'en Pega 

17.600,00 € 80 22.000,00 €

RM/2620 P1719100H Aj. Santa Coloma 
de Farners 

Conservació 
premsa de biga de 
Can Déusiau 

10.000,00 € 60 16.666,67 €

RM/2020 P1721500E Ajuntament de 
Tossa de Mar 

Intervenció a la 
vil·la romana dels 
Ametllers 

19.800,00 € 70 28.285,71 €
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RM/2274 P1702200E Aj. de Besalú Consolidació i 
sanejament 
elements diversos 
església de Sant 
Pere 

17.600,00 € 45 39.111,11 €

RM/1989 P1719500I Aj. de Sant Aniol 
de Finestres 

Restauració 
església de Sant 
Esteve de Llémena

13.200,00 € 50 26.400,00 €

RM/2085 P1717100J Aj. de Sant Feliu 
de Pallerols 

Restauració del 
castell d'Hostoles 

22.000,00 € 80 27.500,00 €

RM/2564 P1704300A Aj. de 
Camprodon 

Restauració 
muralles castell i 
Pont Nou 

22.000,00 € 19 115.789,47 €

RM/2447 P1704000G Aj. de 
Campdevànol 

Restauració molí 
fariner fase 3 

19.800,00 € 80 24.750,00 €

RM/2368 P1715400F Aj. de Ribes de 
Freser 

Consolidació i 
restauració castell 
de Sant Pere 

22.000,00 € 80 27.500,00 €

RM/2451 P1718600H Aj. de Sant Pau 
de Segúries 

Restauració Pont 
d'en Rovira II Fase 

16.200,00 € 89 18.202,25 €

RM/2584 P1715000D Aj. de Puigcerdà 1a fase 
recuperació túnel 
Passeig 10 d'abril 

10.000,00 € 70 14.285,71 €

Quadre 2. Ajuts a ONL’s per a inversions en monuments 
Exp. CIF/NIF Nom beneficiari Concepte 

subvencionat 
Import 

subvenció 
% 

finança. 
Import a 
Justificar 

RM/2396 R1700002G Bisbat de 
Girona 

Segona fase 
restauració 
església de Santa 
Àgata 

10.000,00 € 31 32258,06 €

RM/1954 R1700002G Bisbat de 
Girona 

Restauració 
rosassa església 
de Sant Pere de 
l'Escala 

15.400,00 € 35  44.000,00 € 

RM/2489 R1700002G Bisbat de 
Girona 

Rehabilitació de 
l'església de Santa 
Maria de la 
Jonquera 

13.200,00 € 45   29.333,33 € 

RM/2589 R1700002G Bisbat de 
Girona 

Rehabilitació esgl. 
de Castellar de la 
Muntanya (Vall de 
Bianya) 

11.000,00 € 45    24.444,44 
€ 

RM/2591 R0800043B Bisbat de Vic Restauració Sant 
Feliu d'Estiulà -Les 
Lloses 

10.000,00 € 50    20.000,00 
€ 
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RM/2597 R0800043B Bisbat de Vic Restauració de 
l'església de Santa 
Maria - Les Lloses 

10.000,00 € 50    20.000,00 
€ 

RM/2592 R0800043B Bisbat de Vic Restauració esgl. 
de Santa Llúcia de 
Ciuret de Vidrà 

 
16.100,00 € 

50   32.200,00 € 

RM/2394 R2500008D Bisbat de la 
Seu d'Urgell 

Rehabilitació 
església de Sant 
Domènec de 
Puigcerdà 

19.800,00 € 40    49.500,00 
€ 

TERCER. La concessió d’aquests canvis no modifica cap altra condició dels ajuts 
esmentats i en cas que l’Ajuntament o entitat no la justifiqui dins del nou termini 
assenyalat, s’iniciarà l’expedient d’anul·lació de la subvenció no justificada. 
QUART. L'eficàcia d'aquest acord queda subjecte a l'existència de crèdit suficient i 
adequat. 
CINQUÈ. Sotmetre la present resolució a ratificació de la Junta de Govern. 
SISÈ. Notificar el present acord als interessats amb indicació dels recursos 
procedents. 
SETÈ. Traslladar aquest decret a la Intervenció de la Diputació de Girona per al seu 
coneixement i efectes. 
 
Per tot això, la Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió 
Informativa de Promoció Econòmica Administració i Hisenda per unanimitat ratifica 
l’esmentada resolució més amunt transcrita literalment, en tot el seu contingut i tal 
com ha estat redactada. 
 
8. JG956/000004/2018-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 

Hisenda; Secretaria General (005): Informar favorablement la creació de 
l'agrupació entre els ajuntaments de Riudarenes i Brunyola per al 
sosteniment en comú del lloc de Secretaria i Intervenció (exp. 2018/324) 

 
Mitjançant sengles escrits ambdós de data 19 de desembre de 2017 (RREE  
19/12/2017) els Ajuntaments Riudarenes i Brunyola sol·liciten informe d'aquesta 
Diputació, dins dels tràmits del procediment que duen a terme per a la creació d'una 
agrupació voluntària entre els dos municipis, per a sostenir en comú el lloc de la 
secretaria municipal. 
 
Els acords de creació van ser adoptats pels respectius plenaris municipals dels 
Ajuntaments de Riudarenes i Brunyola, en data 18 de desembre i 1 de desembre de 
2017 respectivament. Així mateix aporten Memòria justificativa. 
 
El marc legal d'aplicació per a la creació d'aquesta agrupació es regula a l'article 3 b)  
del Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol sobre la provisió de llocs de treball 
reservats a funcionaris d’administració local, amb habilitació de caràcter nacional, que 
estableix que les entitats locals en les quals el volum de serveis o recursos sigui 
insuficient podran sostenir en comú i mitjançant agrupació el lloc de secretaria. En el 
propi precepte s'estableix que en el sí del procediment caldrà demanar informe previ a 
la Diputació. 
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D'acord amb aquests antecedents, la Junta de Govern, per unanimitat, acorda:  
 
Primer. Informar favorablement la creació de l'agrupació entre els Ajuntaments de 
Riudarenes i Brunyola per al sosteniment en comú del lloc de Secretaria i Intervenció. 
 
Segon. Notificar el present acord als Ajuntaments de Riudarenes i Brunyola. 
 
9. JG956/000007/2018-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 

Hisenda; Secretaria General (005): Ratificació del Decret de Presidència de 
data 11 de gener de 2018, relatiu a l'aprovació del conveni de col·laboració 
entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de l'Ullastret (exp. 2017/8743) 

 
Se sotmet a ratificació de la Junta de Govern el Decret de Presidència de data 11 de 
gener de 2018, relatiu a l’aprovació del conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Girona i l’Ajuntament de l’Ullastret (exp. 2017/8743). El text de la resolució es 
transcriu literalment a continuació: 
 
“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.  
En el marc de l’elaboració del cens de cementiris i serveis funeraris a la demarcació 
de Girona i de suport a estudis de viabilitat de prestació pública per acord del Ple de 
18 d’abril de 2017, l’Àrea de Cooperació Local ha detectat la necessitat de molts 
ajuntaments de comptar amb el suport d’ens supramunicipals en l’àmbit de la gestió 
de cementiris i serveis funeraris. 
L’Ajuntament d’Espolla ha manifestat l’interès de rebre suport de la Diputació de 
Girona, en relació a diverses problemàtiques relacionades amb la gestió del cementiri. 
Vist l’interès d’ambdues administracions per col·laborar amb l’objectiu comú de 
millorar els serveis que es presten als ciutadans. 
Atès que la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del Sector Públic i l’article 57 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i altra normativa 
concordant, preveuen que la col·laboració entre administracions s’ha formalitzar 
mitjançant la signatura d’un conveni; 
D’acord amb aquests antecedents i de conformitat amb les atribucions que la vigent 
legislació de règim local atribueix a la Presidència (art. 34 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, de bases del règim local), 
RESOLC 
PRIMER. Aprovar el conveni entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament d’Ullastret per 
a la col·laboració com a prototip del servei d’assistència als municipis per a la gestió 
de cementiris i serveis funeraris, que diu: 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I 
L’AJUNTAMENT D’ULLASTRET COM A PROTOTIP DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA 
ALS MUNICIPIS PER A LA GESTIÓ DE CEMENTIRIS I SERVEIS FUNERARIS 
8743/2017 
ENTITATS QUE INTERVENEN  
D’una banda, la DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel seu president, el Sr. Pere 
Vila i Fulcarà, assistit pel secretari general, el Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de les 
facultats conferides per decret de data XXXXX de gener de 2018. 
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I de l’altra, l’AJUNTAMENT D’ULLASTRET, representat pel seu president, Sr. Josep 
Miquel Gatius Callís, assistit per la secretària, la Sra. Meritxell Tàpies, en virtut de les 
facultats conferides per acord de Junta de Govern de data 28 de desembre de 2017. 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ  
I. La Diputació de Girona (d’ara endavant, Diputació) 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 dins l’àmbit de les competències que li són pròpies funcions de 
cooperació i assistència jurídica, econòmica i tècnica als municipis, especialment  els 
que tenen menys capacitat econòmica i de gestió i la coordinació dels serveis 
municipals entre si, per garantir la prestació integral i adequada dels serveis en tot el 
territori de la província. 
II. De conformitat amb el que determinen els articles 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i 67 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, els 
municipis estan obligats en tot cas a prestar el servei públic de cementiri. Pel que fa als 
serveis funeraris, no ens trobem davant d’un servei reservat a l’administració local però 
si tenen la condició de servei essencial d’interès general, que pot ser prestat per 
l’Administració, per empreses públiques o privades, en règim de concurrència en tots 
els casos, d’acord amb l’article 1 de la Llei 2/1997, de 3 d’abril, sobre serveis funeraris. 
III. Derivat de la voluntat política manifestada en l’acord del Ple de 18 d’abril de 2017, 
relatiu a l’elaboració d’un cens de cementiris i serveis funeraris a la demarcació de 
Girona i de suport a estudis de viabilitat de prestació pública, l’Àrea de Cooperació 
Local ha assumit l’encàrrec d’elaborar un cens de cementiris i serveis funeraris de la 
demarcació de Girona, que ha permès detectar la necessitat de molts ajuntaments de 
comptar amb el suport dels ens supramunicipals en l’àmbit de la gestió dels cementiris i 
dels serveis funeraris. 
IV. Com a pas previ a la creació d’un nou Servei d’Assistència als municipis per a la 
gestió de cementiris i serveis funeraris, l’Àrea de Cooperació Local  de la Diputació 
portarà a terme un prototip que permetrà avaluar la concepció, la realització i el 
potencial d’explotació del recurs, i adquirir o incrementar coneixements en diversos 
àmbits com ara la demanda, les condicions de concertació, els terminis, etc. 
V. L’Ajuntament d’Ullastret ha manifestat, a través de les respostes a l’enquesta per 
elaborar el cens de cementiris i serveis funeraris, l’interès en rebre suport de la 
Diputació de Girona en relació a diverses problemàtiques relacionades amb la gestió 
dels cementiris. 
VI. Ambdues administracions tenen la voluntat de col·laborar amb l’objectiu comú de 
millorar els serveis que es presten als ciutadans. 
VII. D’acord amb el que disposa l’article 47 i següents de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre 
de règim jurídic del Sector Públic, pel que fa als convenis de col·laboració entre 
administracions públiques, així com l’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local; i altra normativa concordant que regula la col·laboració 
entre administracions. 
Per tot això, amb la finalitat d’instrumentalitzar aquesta col·laboració, ambdues parts, de 
comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, formalitzen aquest 
conveni, que es regirà pels següents 
PACTES 
Primer.- Objecte del conveni 
El present conveni té per objecte establir els termes de la col·laboració entre la 
Diputació de Girona i l’Ajuntament d’Ullastret en el marc de l’elaboració del prototip 
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del servei d’assistència integral als municipis per a la gestió de cementiris i serveis 
funeraris. 
Segon.- Drets i Obligacions de la Diputació de Girona 
La Diputació oferirà en format prototip i de forma gratuïta algun / tots els recursos, que 
es relacionen tot seguit: 

a) Tècnics i materials:  
a.1) Cens de cementiris i serveis funeraris de la demarcació de Girona: 
manteniment i actualització de dades. 
a.2) Inventari de cementiris municipals: identificació i ubicació de cada unitat 
d’enterrament, recull de dades (difunts, titulars, concessions, etc.), detecció de 
disfuncions, identificació dels elements físics que configuren cada cementiri i 
valoració del seu estat. 

a.3) Aplicació informàtica de gestió de cementiris municipals. 
a.4) Assessorament tècnic i jurídic per adequar les ordenances i 
reglaments relatius a cementiris i serveis funeraris a la normativa vigent. 
a.5) Estudis de costos de manteniment de cementiris municipals i de la 
gestió econòmica del servei. 
b) Informatius: 
Recull de normativa, modelització i documents rellevants per a la gestió de 
cementiris i serveis funeraris. 
c) Formatius: 
Formació en l’àmbit de la gestió dels cementiris municipals i dels serveis 
funeraris. 

La Diputació assumirà el cost econòmic dels recursos materialitzats durant la 
vigència del conveni. 
La Diputació contractarà amb empreses especialitzades la realització dels recursos 
que el personal propi no pugui assumir. 
Tercer.-  Drets i Obligacions de l’Ajuntament d’Ullastret 
L’Ajuntament d’Ullastret procedirà a 

1) Facilitar la informació i documentació necessària per al 
desenvolupament dels diferents recursos. 

2) Participar en el disseny i l’avaluació dels recursos que la Diputació 
preveu oferir als municipis per a la gestió de cementiris i serveis 
funeraris.  

Quart.- Calendari 
A partir de l’entrada en vigor del present conveni, els treballs s’iniciaran amb 
l’elaboració de l’inventari del cementiri municipal d’Ullastret, amb una durada prevista 
de 3 mesos. D’acord amb les prioritats detectades en l’execució dels treballs, s’aniran 
definint i concretant la resta de recursos. 
Cinquè.- Renúncia 
En cas que durant el període de vigència qualsevol de les parts vulgui renunciar als 
objectius d’aquest conveni podrà fer-ho mitjançant un escrit adreçat a cada una de les 
parts signatàries, i en el termini màxim de tres mesos cada part signatària adoptarà 
l’acord pertinent per tal de deixar sense efecte el conveni.  
Setè.- Vigència 
La vigència d’aquest conveni serà d’1 any a comptar des de la data de la seva 
signatura i es podrà prorrogar de mutu acord per un període d’1 any més. 
Vuitè.- Modificacions 
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Qualsevol modificació que alteri les estipulacions d’aquest conveni haurà de 
formalitzar-se per la seva validesa, per mutu acord de totes les parts,  mitjançant la 
corresponent addenda. 
Novè.- Causes de resolució 
a) El transcurs del termini màxim de vigència del conveni, incloses les prorrogues. 
b) El mutu acord dels signataris. 
c) L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part de algú dels 
signataris. 
En aquest cas, qualsevol de les parts podrà notificar a la part incomplidora un 
requeriment per tal que complís en un termini concret amb les obligacions o 
compromisos que es consideren incomplerts. Aquest requeriment serà comunicat al 
responsable de la comissió de seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni 
i a les demés parts signatàries. 
Si transcorregut el termini indicat en el citat requeriment persistís l’incompliment, la 
part que lo ho va dirigir notificarà a l’altre part la concurrència de la causa de resolució 
i se entendrà resolt el conveni 
Desè.- Comissió de seguiment vigilància i control de l’execució del conveni 
La Comissió de seguiment estar integrada per :  
Per part de l’Ajuntament d’Ullastret: 
L’Alcalde-President de l’Ajuntament d’Ullastret, Sr. Josep Miquel Gatius Callís. 
La secretària de l’Ajuntament d’Ullastret, Sra. Meritxell Tàpies. 
Per part de la Diputació de Girona per: 
El President de la Comissió Informativa de Cooperació Local, Sr. Fermí Santamaria i 
Molero. 
La tècnica del Servei d’Assistència i Cooperació als Municipis, Sra. Roser Malagelada 
Moner. 
Aquesta comissió es reunirà a petició de qualsevol de les parts. 
La comissió de seguiment serà l’encarregada de vigilar i controlar l’execució dels 
compromisos adquirits a la signatura del conveni.  Així mateix serà l’òrgan competent 
per resoldre els problemes d’interpretació i compliment que puguin plantejar durant la 
vigència  del conveni  
I per deixar-ne constància, i en prova de conformitat, les persones que l’atorguen 
signen aquest  conveni, per duplicat i a un sol efecte, a la data i llocs que s’assenyalen. 
 <Lloc de signatura i data> (Sg. Per l’Ajuntament d’Ullastret: Josep Miquel Gatius 
Callís, President; Meritxell Tàpies, Secretària; Per la Diputació de Girona: Pere Vila i 
Fulcarà, President; Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari)”       
SEGON. Facultar al president de la Diputació per a la signatura del conveni proposat i 
de qualsevol altre document que sigui necessari per a la seva efectivitat.  
TERCER. Notificar la present resolució a l’Ajuntament d’Ullastret.” 
 
Per tot això, la Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió 
Informativa de Promoció Econòmica Administració i Hisenda per unanimitat ratifica 
l’esmentada resolució més amunt transcrita literalment, en tot el seu contingut i tal 
com ha estat redactada. 
 
10. JG956/000002/2018-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi 

Ambient (014): Aprovació de la convocatòria de subvencions de la 
Diputació de Girona als Ajuntaments en el marc del programa "Del Pla 
l'acció" 2018-2019 (exp. 2017/9318) 
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El Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Girona 2017-2019 incorpora la 
línia de suport als ajuntaments en Sostenibilitat urbana, lluita contra el canvi climàtic i 
foment de l'economia verda, la qual preveu la convocatòria de subvencions «Del Pla a 
l’Acció». 
 
La Diputació de Girona, en exercici de la seva competència d’assistència als 
ajuntaments, és coordinador territorial del Pacte d’Alcaldes per l’Energia Sostenible i 
el Clima, i dóna suport als ajuntaments signataris del Pacte per a que executin les 
actuacions per reduir l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle. 
 
El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de 19 de desembre de 2017, va aprovar 
les bases reguladores de subvencions de la Diputació de Girona als Ajuntaments en 
el marc del programa “Del Pla a l’acció”, que es van publicar al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona (BOPG) número 4 de 5 de gener de 2018. 
 
Tant el contingut com la tramitació de la convocatòria de subvencions de la Diputació 
de Girona als Ajuntaments en el marc del programa “Del Pla a l’acció” 2018-2019 
s’ajusten als requeriments de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions (LGS), a l’RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de l’LGS, i a l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
D’acord amb l’article segon de les bases reguladores de les subvencions de la 
Diputació de Girona als Ajuntaments en el marc del programa "Del Pla a l'acció". Exp. 
2017/8942, l’òrgan competent per aprovar-la és la Junta de Govern. 
 
Atesos els antecedents exposats, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat 
de Medi Ambient, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Aprovar la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, per a la 
concessió de subvencions en el marc del programa “Del Pla a l’acció” 2018-2019, el 
text de la qual es transcriu literalment a continuació: 
 
“CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DEL PROGRAMA «DEL PLA A L’ACCIÓ». 
ANUALITATS 2018-2019 
1. Objecte i finalitat 
L’objecte d’aquesta convocatòria és regular les subvencions en règim de concurrència 
competitiva als ajuntaments signataris del Pacte d’alcaldes dins del programa «Del 
pla a l’acció», destinades a executar accions per millorar l’eficiència energètica i reduir 
l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle que hagin estat prèviament planificades 
en el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) aprovat pel Ple municipal, d’acord 
amb les bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la 
sessió del dia 19 de desembre de 2017 i publicades al BOP núm. 4 de data 5 de 
gener de 2018. 
Les subvencions es defineixen en cinc línies: 
Línia 1. Gestió energètica municipal que inclou:  

- Serveis de comptabilitat i gestió de subministraments energètics municipals i/o 
adquisició de programes informàtics per a la comptabilitat i la gestió de dades 
energètiques. 

- Redacció d’informes de seguiment dels PAES o PAESC.  
- Punts d’informació energètica municipals adreçats a la ciutadania. 
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Línia 2. Adquisició i instal·lació d’un punt de càrrega públic per a vehicles elèctrics. 
Línia 3. Inversions per millorar l’eficiència energètica i reduir les emissions de gasos 
amb efecte d’hivernacle. 
Línia 4. Inversions per millorar l’eficiència energètica de l’enllumenat públic exterior 
mitjançant contractes amb garantia d’estalvis. En aquest tipus de contractes, una 
empresa o microempresa de serveis energètics (MESE) realitzarà la gestió de la 
instal·lació, el seu manteniment i durà a terme les millores d’eficiència energètica 
necessàries del conjunt de quadres elèctrics. 
Línia 5. Inversions en instal·lacions solars fotovoltaiques en règim d’autoconsum en 
edificis i/o instal·lacions de propietat municipal o altres de titularitat pública. 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
L’import total destinat a la convocatòria és de dos milions cent quinze mil euros. El 
crèdit pressupostari va amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i els imports 
següents: 
Aplicació pressupostària Import en euros 2018 Import en euros 2019 
Línia 1. 300/1700/46205 90.000,00 90.000,00 
Línia 2. 300/1700/76202 70.000,00 70.000,00 
Línia 3. 300/1700/76202 450.000,00 485.000,00 
Línia 4. 300/1700/76202 330.000,00 330.000,00 
Línia 5. 300/1700/76202 100.000,00 100.000,00 
Total 1.040.000,00 1.075.000,00 

En cas que no s’esgoti el pressupost d’alguna de les aplicacions pressupostàries, i a fi 
d’atendre el màxim de sol·licituds, la suma excedent es podrà utilitzar per cobrir les 
línies que quedin mancades de pressupost, un cop feta la modificació del pressupost 
corresponent, si escau. 
D’altra banda, es podran augmentar els crèdits destinats a aquesta convocatòria en 
funció de les sol·licituds rebudes i de la disponibilitat de les aplicacions 
pressupostàries corresponents, havent fet prèviament una modificació pressupostària, 
si escau. 
3. Termini de presentació de sol·licituds 
Les sol·licituds de subvenció es podran presentar a partir de l’endemà de la publicació 
de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província i fins al dia 30 d’abril 
de 2018. 
La presentació de les sol·licituds s’ha de fer segons el que s’indica a la base 8a 
(Procediment de presentació de les sol·licituds), mitjançant el formulari disponible al 
web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat). La sol·licitud s’haurà de signar 
electrònicament mitjançant signatura electrònica de qualsevol dels certificats admesos 
per la plataforma PSIS del Consorci AOC. 
En cas que la documentació presentada sigui considerada incorrecta o incompleta, el 
centre gestor de Medi Ambient de la Diputació de Girona podrà requerir que el 
sol·licitant, en el termini de deu dies, ampliï o esmeni la informació aportada en la 
sol·licitud. Si transcorregut aquest termini no s’ha esmenat o aportat la documentació 
reclamada, d’acord amb el que estableix l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, s’entén que 
l’interessat ha desistit de la seva sol·licitud, amb la resolució prèvia que s’ha de dictar 
en els termes previstos a l’article 21 de la Llei 39/2015, i s’arxivaran les actuacions 
sense cap tràmit ulterior. 
4. Àmbit temporal de les accions subvencionables 
S’estableix un període d’execució bianual, per als anys 2018 i 2019 
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Es subvencionaran actuacions realitzades a partir de l’1 de gener de 2018 i fins a la 
data de venciment del termini de justificació de les subvencions. 
5. Termini per executar les actuacions i per justificar les subvencions 
El termini per executar els treballs i justificar les despeses que són objecte de 
subvenció en aquesta convocatòria finalitzarà el 30 de setembre de 2019. 
6. Termini de resolució i notificació 
El termini màxim per resoldre i notificar la resolució de la convocatòria és de sis 
mesos a comptar a partir de la publicació de l’extracte de la convocatòria. La resolució 
serà notificada de manera individualitzada a tots els beneficiaris i també als 
peticionaris la sol·licitud dels quals hagi estat desestimada en el termini màxim de deu 
dies a comptar des de la data d’adopció de l’acord. Un cop transcorregut aquest 
termini sense que s’hagi adoptat la resolució, els sol·licitants podran entendre 
desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.  
7. Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta es pot 
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 el president de la Diputació de Girona, en el termini d’un mes, a 
comptar des del dia següent al de la notificació. 
8. Pagament 
En el cas de la Línia 1, 2, 5 s’efectuarà un pagament en concepte de bestreta del 50% 
de la subvenció amb càrrec a l’exercici 2018, com a pagament a justificar, una vegada 
acceptada la subvenció, i un segon pagament de la resta de subvenció amb càrrec a 
l’exercici 2019, un cop presentada la documentació justificativa, d’acord amb el que 
determina la base 12a (Justificació). 
En el cas de la línia 3, s’efectuarà un pagament en concepte de bestreta del 49% de 
la subvenció amb càrrec a l’exercici 2018, com a pagament a justificar, una vegada 
acceptada la subvenció, i un segon pagament de la resta de subvenció amb càrrec a 
l’exercici 2019, un cop presentada la documentació justificativa, d’acord amb el que 
determina la base 12a (Justificació). 
En el cas de la Línia 4 es pagarà un 50% de la subvenció com a pagament a justificar, 
amb càrrec a l’exercici 2018, en concepte de bestreta una vegada acceptada la 
subvenció, previ informe tècnic favorable del centre gestor; es farà un segon 
pagament a justificar del 45% de la subvenció amb càrrec a l’exercici 2019, previ 
informe tècnic favorable. L’import restant de la subvenció s’abonarà, amb càrrec a 
l’exercici 2019 un cop presentada la documentació justificativa, d’acord amb el que 
determina la base 12a (Justificació).  
9. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Diputació i al seu lloc web, 
i l’extracte d’aquesta, d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, 
general de subvencions, es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Girona.  
La convocatòria resta condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra les 
bases específiques, l’estimació de les quals hagi de comportar un canvi en les seves 
determinacions.” 
 
Segon. Autoritzar la despesa de la convocatòria per un import màxim de 2.115.000,00 
€, distribuïts amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i anualitats següents: 
 

Anualitat Aplicació pressupostària Descripció Import 
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2018 Línia 1. 300/1700/46205 
Programa ajuntaments “Pla a l’acció” 
PALS 

90.000,00 

2018 Línia 2. 300/1700/76202 
Ajuts a ajuntaments per programa Pla a 
l’acció  - PALS 

70.000,00 

2018 Línia 3. 300/1700/76202 
Ajuts a ajuntaments per programa Pla a 
l’acció  - PALS 

450.000,00 

2018 Línia 4. 300/1700/76202 
Ajuts a ajuntaments per programa Pla a 
l’acció  - PALS 

330.000,00 

2018 Línia 5. 300/1700/76202 
Ajuts a ajuntaments per programa Pla a 
l’acció  - PALS 

100.000,00 

2019 Línia 1. 300/1700/46205 
Programa ajuntaments “Pla a l’acció” 
PALS 

90.000,00 

2019 Línia 2. 300/1700/76202 
Ajuts a ajuntaments per programa Pla a 
l’acció  - PALS 

70.000,00 

2019 Línia 3. 300/1700/76202 
Ajuts a ajuntaments per programa Pla a 
l’acció  - PALS 

485.000,00 

2019 Línia 4. 300/1700/76202 
Ajuts a ajuntaments per programa Pla a 
l’acció  - PALS 

330.000,00 

2019 Línia 5. 300/1700/76202 
Ajuts a ajuntaments per programa Pla a 
l’acció  - PALS 

100.000,00 

TOTAL 2.115.000,00 

 
Tercer. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord, 
perquè disposi publicar la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, 
perquè resolgui els recursos que s’hi puguin interposar i perquè, si cal, d’acord amb la 
finalitat que es persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment 
s’hi puguin advertir. 
 
Quart. Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot 
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el president de la 
Diputació de Girona en el termini d’1 mes a comptar de l’endemà de la publicació, o 
directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
de Girona en el termini de 2 mesos. 
 
11. JG956/000070/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi 

Ambient (014): Acceptació de la renúncia parcial presentada pel Consorci 
del Ter de la subvenció concedida dins el Conveni de col·laboració amb La 
Caixa (exp. 2017/1165) 

 
En data 21 de març de 2017 la Junta de Govern de la Diputació de Girona va 
concedir una subvenció al Consorci del Ter, de 23.300,00 euros, per al projecte 
“Millora ambiental de la riera d’Osor: potenciar l’efecte filtrador i depurador de la 
vegetació per a la millora de la qualitat de l’aigua i retirada de residus perillosos per 
evitar-ne la contaminació”, Exp. 2017/1165. 
 
En data 16 de novembre de 2017 el Consorci del Ter va presentar el compte 
justificatiu per import de 22.787,41 que s’ajustava als conceptes subvencionats per la 
Diputació de Girona. 
 
Vist l'escrit presentat pel Consorci del Ter, de data 12 de desembre de 2017 en què 
renuncien als 521,59 euros de l'esmentada subvenció, indicant que, el projecte ha 
finalitzat. 
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D'acord amb l’informe del Servei de Medi Ambient i amb els antecedents, la Junta de 
Govern, a proposta del diputat delegat de Medi Ambient, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Acceptar la renúncia, de 521,59 euros de la subvenció de 23.300,00 euros, 
presentada pel Consorci del Ter, amb NIF P0800060F, per al projecte “Millora 
ambiental de la riera d’Osor: potenciar l’efecte filtrador i depurador de la vegetació per 
a la millora de la qualitat de l’aigua i retirada de residus perillosos per evitar-ne la 
contaminació”. 
 
Segon. Anul·lar el document comptable AD número 920170001586 de l’anualitat 
2017. 
 
Tercer. Declarar conclòs l'esmentat expedient i procedir al seu arxiu a efectes de la 
seva tramitació per part del servei de Medi Ambient. 
 
Quart. Traslladar la present resolució al Consorci del Ter. 
 
12. JG956/000004/2018-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi 

Ambient (014): Convocatòria conservació patrimoni natural (exp. 2018/319) 
 
L'objecte d'aquesta convocatòria són les actuacions que es regulen en les bases 
específiques reguladores de subvencions per al desenvolupament d’actuacions de 
conservació de patrimoni natural en espai d’interès natural, aprovades pel Ple del dia 
20 de juny de 2017. 
 
D'acord amb els antecedents, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de 
Medi Ambient, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Aprovar la convocatòria de subvencions per al desenvolupament 
d’actuacions, per part de consorcis, de conservació del patrimoni natural en espai 
d’interès natural anualitat 2018, del següent tenor literal: 
“CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER AL DESENVOLUPAMENT 
D’ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI NATURAL EN ESPAIS 
D’INTERÈS NATURAL. ANY 2018 
1. Objecte i finalitat 
Subvencions en règim de concurrència competitiva per als consorcis gestors d’Espais 
d’Interès Natural de la província de Girona, destinades a executar accions de 
conservació del patrimoni natural en espais d’interès natural, d’acord amb les bases 
específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió del dia 20 de 
juny de 2017 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 125, de 30 
de juny de 2017. 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
L’import total destinat a la convocatòria va amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries següents: 
Aplicació 
pressupostària 

Nom partida Import € 

300/1700/46714 «Ajuts a consorcis patrimoni natural i biodiversitat» 50.000,00 
400/9430/76700 «Ajuts a consorcis per a inversió. Assistència a 

Municipis» 
90.000,00 

Total  140.000,00 
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En cas que no s’esgoti el pressupost d’alguna de les aplicacions pressupostàries, i a fi 
d’atendre el màxim nombre de sol·licituds, l’import excedent es podrà utilitzar per 
cobrir les línies que quedin mancades de pressupost, un cop feta la corresponent 
modificació del pressupost, si s'escau. 
Per altra banda, es podran augmentar els crèdits destinats a aquesta convocatòria en 
funció de les sol·licituds rebudes i de la disponibilitat de les aplicacions 
pressupostàries corresponents, prèvia modificació pressupostària, si s'escau. 
3. Termini de presentació de sol·licituds 
Les sol·licituds de subvenció es podran presentar, mitjançant el model normalitzat 
disponible al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), a partir de l’endemà de la 
publicació de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i 
fins al dia 16 de març de 2018. 
La presentació de les sol·licituds s’ha de fer segons el que s’indica a l’apartat 6è de 
les bases, mitjançant el formulari disponible al web de la Diputació de Girona 
(www.ddgi.cat). La sol·licitud s'haurà de signar electrònicament mitjançant signatura 
electrònica de qualsevol dels certificats admesos per la plataforma PSIS del Consorci 
AOC. 
En cas que la documentació presentada sigui considerada incorrecta o incompleta, el 
centre gestor de Medi Ambient de la Diputació de Girona podrà requerir que el 
sol·licitant, en el termini de deu dies, ampliï o esmeni la informació aportada en la 
sol·licitud. Si transcorregut aquest termini no s’ha esmenat o s’ha aportat la 
documentació reclamada, d’acord amb el que estableix l’article 68 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 
s’entén que l'interessat ha desistit de la seva sol·licitud, amb la resolució prèvia, que 
s’ha de dictar en els termes previstos a l’article 21 de la Llei 39/2015, i s’arxivaran les 
actuacions sense cap tràmit ulterior. 
4. Àmbit temporal de les accions subvencionables 
Se subvencionaran actuacions realitzades a partir de l’1 de gener de 2018 i fins a la 
data de venciment del termini de justificació de les subvencions. 
5. Termini per executar i justificar les subvencions 
El termini per executar els treballs i justificar les despeses que són objecte de 
subvenció en aquesta convocatòria finalitza el 30 de novembre de 2018. 
6. Termini de resolució i notificació 
El termini màxim per adoptar la resolució de la convocatòria i notificar-la és de sis 
mesos a comptar a partir de la publicació de l’extracte de la convocatòria, la qual serà 
notificada de manera individualitzada a tots els beneficiaris i també als peticionaris la 
sol·licitud dels quals hagi estat desestimada en el termini màxim de deu dies a 
comptar des de la data d’adopció de l’acord. Un cop transcorregut aquest termini 
sense que s’hagi adoptat la resolució, els sol·licitants podran entendre desestimades 
les seves sol·licituds per silenci administratiu. 
7. Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta 
resolució es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant del Jutjat 
Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent al de la notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar 
un recurs de reposició davant el president de la Diputació de Girona, en el termini 
d’un mes, a comptar des del dia següent al de la notificació. 
8. Publicitat 
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Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis i al lloc web de la Diputació, i 
l’extracte d’aquesta, d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, 
general de subvencions, es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Girona.” 
 
Segon. Autoritzar la despesa de 50.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària 300/1700/46714 i de 90.000,00 euros amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 400/9430/76700 de l'any 2018. 
 
Tercer. Determinar que el termini de presentació de les sol·licituds comença l’endemà 
de la data de publicació de l’extracte de la convocatòria al BOP i finalitzarà el 16 de 
març de 2018. 
 
Quart. Garantir els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, 
igualtat i no discriminació mitjançant la inserció dels corresponents anuncis al Tauler 
d’Anuncis de la Corporació, Butlletí Oficial de la Província de Girona i a la web 
corporativa. 
 
Cinquè. Facultar àmpliament el president de la Corporació als efectes de procedir a 
l’execució del present acord i per resoldre els recursos que es puguin interposar 
contra la resolució de la convocatòria. 
 
13. JG956/000006/2018-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi 

Ambient (014): Aprovar menys import de la subvenció al Consorci Salines 
Bassegoda per al projecte "Millora de la qualitat de les aigües del riu Manol 
i mitigació de riscos a la Muga" (exp. 2017/5802) 

  
Vist el que preveu l’acord 4t. de l’acord de la Junta de Govern de data 4 de juliol de 
2017 de concessió d’una subvenció al Consorci Salines Bassegoda, NIF P1700065D, 
d’una subvenció de 22.778,18€, per al projecte “Millora de la qualitat de les aigües del 
riu Manol i mitigació de riscos a la Muga”, dins del programa d'ajuts per a la 
preservació i difusió dels valors naturals de la demarcació de Girona. 
 
Atès que el Consorci Salines Bassegoda ha justificat parcialment la subvenció. 
 
Vist que l'article 22 de l’Ordenança General de subvencions de la Diputació de 
Girona. 
 
Atesos els antecedents exposats, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat 
de Medi Ambient, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Modificar l’import de la subvenció atorgada per tal d’ajustar-la al que ha estat 
efectivament i correctament justificat, per la qual cosa l’import i beneficiari queda de la 
següent manera: 
 

Expedient NIF Sol·licitant 
Subvenció 
final 

Concepte 

2017/5802 P1700065D Consorci Salines Bassegoda 18.569,21 

Realitzar el projecte “Millora de la 
qualitat de les aigües del riu 
Manol i mitigació de riscos a la 
Muga” 
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Segon. Traslladar la present resolució al Consorci Salines Bassegoda. 
 
 
Assumptes procedents dels delegats de les diferents àrees 
 
14. JG956/000002/2018-PDDPE; Proposta diputat delegat promoció econòmica; 

Promoció Econòmica (015): Aprovar la rescissió del conveni de 
col·laboració formalitzat entre la Diputació de Girona i l'Associación 
Seniors Españoles para la Cooperación Técnica (SECOT) (exp. 2016/4233) 

 
La Asociación Seniors Españoles para la Cooperación Técnica (SECOT) és una 
associació de voluntariat, sense ànim de lucre i declarada d’utilitat pública que té per 
objecte aportar la seva experiència de gestió empresarial en règim de voluntariat, a 
petites empreses i entitats de suport a la creació d’empreses amb pocs recursos per 
accedir a la consultoria comercial. 
 
En sessió ordinària de Junta de Govern de data 2 de febrer de 2016 es va aprovar un 
conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i aquesta Associació amb 
vigència fins el 31 de desembre de 2018 i amb l’interès de les dues parts en donar 
suport a les noves iniciatives empresarials i al teixit de PIMES del seu entorn 
mitjançant assessorament impartit per SECOT als emprenedors que els derivin els 
tècnics de promoció econòmica de la XSLPE. 
 
Vist l’escrit presentat per l'Associación Seniors Españoles para la Cooperación 
Técnica (SECOT) notificant la voluntat de rescindir l’esmentat conveni donat que els 
experts actius de SECOT que habitualment han donat suport i assessorament a les 
empreses de nova creació i emprenedors derivats pels tècnics de la XSLPE han 
constituït l’Associació Gironina d’Orientació Empresarial, motiu pel qual, un cop 
registrada l’Associació, tenen previst a principis d’aquest any donar-se de baixa com a 
socis de SECOT. 
 
Vistos els antecedents i de conformitat amb l'informe de la cap de servei de Promoció 
Econòmica - Diplab, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de Promoció 
Econòmica-Diplab, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Rescindir el conveni de col·laboració número 3220 que te vigència fins a 31 
de desembre de 2018, formalitzat entre la Diputació de Girona i l'Associación Seniors 
Españoles para la Cooperación Técnica (SECOT). 
 
Segon. Traslladar aquest acord a la Asociación Seniors Españoles para la 
Cooperación Técnica (SECOT). 
 
15. JG956/000003/2018-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i 

Diplab; Promoció Econòmica (015): Aprovar conveni de col·laboració entre 
la Diputació de Girona i la Fundació CECOT Innovació per a la 
consolidació del projecte REEMPRESA a la demarcació de Girona (exp. 
2018/74) 

 
La Diputació de Girona, mitjançant el departament de Promoció Econòmica dóna 
suport a les politiques locals de desenvolupament local i té com a línies d’actuació 
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prioritàries la col·laboració en projectes relacionats amb el foment de la innovació, 
l’atracció del talent i el desenvolupament econòmic integral i equilibrat dels municipis 
del seu àmbit territorial. 
 
Dins les línies estratègiques de l’àrea de Promoció Econòmica hi ha l’impuls a les 
polítiques d’innovació i competitivitat a Girona, per desenvolupar un territori amb un 
teixit productiu creatiu i innovador, que aporti valor afegit i es posicioni dins l’economia 
del coneixement. 
 
En els darrers anys s’han dedicat molts esforços en fomentar i facilitar la creació 
d’empreses, així com l’emprenedoria. Malgrat aquests esforços no es pot oblidar que 
tan important com la creació, es el fet d’afavorir la continuïtat i el creixement de les 
empreses ja existents, Un dels aspectes a considerar en relació a aquest tasca de 
recolzament a empreses ja constituïdes és l’orientació i el suport en el seu procés de 
cessió de l’activitat quan les seves circumstàncies ho requereixin. 
La Fundació CECOT Innovació te per finalitat oferir els seus serveis a les empreses 
per a ser més competitives. 
 
La Fundació CECOT Innovació, amb la col·laboració del CP’AC, la Fundació Privada 
per a la Promoció de l’Autoocupació a Catalunya, ha creat el projecte “Reempresa de 
Catalunya”, per impulsar un nou model d’emprenedoria, pel qual un nou emprenedor 
pren el testimoni en la gestió d’una empresa ja existent, la qual compra en la seva 
totalitat per continuar l’activitat, salvaguardant el patrimoni empresarial individual i 
col·lectiu. 
 
El projecte “Reempresa de Catalunya” té per objectiu la creació d’un mercat que posi 
en contacte a tots aquells agents titulars d’una activitat empresarial que no volen 
continuar (les persones cedents) amb tots aquells agents que prefereixen donar 
continuïtat a una activitat empresarial existent a crear-ne una de nova (les persones 
reemprenedores). 
 
La Diputació de Girona i la Fundació CECOT Innovació es reconeixen la voluntat 
mútua de col·laborar, amb l’objectiu d’oferir als ens locals que gestionen serveis 
adreçats als emprenedors, eines i mecanismes específics per a l’impuls de la 
Reempresa amb l’establiment de programes conjunts de disseminació i recolzament 
al territori per donar suport a la continuïtat de les empreses. 
 
La Diputació de Girona i la Fundació CECOT Innovació, varen subscriure un conveni 
de col·laboració (CN/2908) per al desenvolupament del projecte d’implantació de la 
Reempresa a la demarcació gironina en data 4 de juliol de 2013 (aprovat per acord de 
Junta de Govern de la Diputació  en sessió núm. 847 de data 7 de maig de 2013), 
amb l’objectiu d’oferir als ens locals que gestionen serveis adreçats als emprenedors, 
eines i mecanismes específics per a l’impuls de la Reempresa amb l’establiment de 
programes conjunts de disseminació i recolzament al territori per donar suport a la 
continuïtat de les empreses 
 
Els beneficiaris del projecte són aquells ens locals amb serveis de promoció 
econòmica que posen a disposició de les persones emprenedores i empreses dels 
seus territoris, personal i recursos destinats a donar suport a la creació, consolidació i 
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creixement empresarial, i que presten serveis de sensibilització, assessorament i 
formació empresarial adreçada principalment a nous emprenedors. 
 
El 12 de setembre de 2014, la Diputació de Girona i la Fundació CECOT, varen signar 
una addenda a aquest conveni, per continuar la implantació de la metodologia 
REEMPRESA a la demarcació. 
 
La Junta de Govern de data 6 d’octubre de 2015 va aprovar un nou conveni plurianual 
de col·laboració amb la Fundació CECOTper continuar la implantació de la 
metodologia Reempresa en els ens locals en una vigència de dos anys. 
 
Enguany, i vist que la valoració dels resultats obtinguts, es creu convenient signar un 
nou conveni plurianual pels dos anys naturals des de la signatura del conveni per tal 
de consolidar la implantació d’aquesta metodologia a la demarcació gironina. 
 
Vist l’informe favorable de la cap del servei de Promoció Econòmica-Diplab, la Junta 
de Govern, a proposta del diputat delegat de Promoció Econòmica-Diplab, per 
unanimitat, acorda: 
 
Primer. Aprovar el conveni plurianual de col·laboració entre la Diputació de Girona i la 
Confederació Empresarial Comarcal de Terrassa (CECOT) per a la consolidació del 
projecte Reempresa a la demarcació gironina, el text del qual es transcriu íntegre a 
continuació, 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I LA 
FUNDACIÓ CECOT INNOVACIÓ PER A LA CONSOLIDACIÓ DEL PROJECTE 
REEMPRESA A LA DEMARCACIÓ DE GIRONA. 
I. ENTITATS QUE INTERVENEN 
D’una banda, la Diputació de Girona, representada en aquest acte pel senyor Pere 
Vila i Fulcarà, president de la Diputació, amb NIF P1700000A i amb seu a la Pujada 
de Sant Martí, 4-5, 17004 de Girona, nomenat en sessió constitutiva de data 1 de 
juliol de 2015, i assistit pel secretari general de la corporació, Jordi Batllori i Nouvilas, 
en la seva condició d’assessor en virtut de les facultats conferides per acord de la 
Junta de Govern en la sessió de xx d xxx de 2018. 
De l’altra part, la Fundació CECOT Innovació, representada en aquest acte pel Sr. 
Antoni Abad i Pous, amb NIF núm. G61097994 i domiciliada a Terrassa, al carrer 
Sant Pau, 6. 
Les dues parts actuen amb deguda capacitat i legitimació per a la signatura del 
present conveni 
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIO 
I. Que la Diputació de Girona, mitjançant el departament de Promoció Econòmica 
dóna suport a les politiques locals de desenvolupament local i té com a línies 
d’actuació prioritàries la col·laboració en projectes relacionats amb el foment de la 
innovació, l’atracció del talent i el desenvolupament econòmic integral i equilibrat dels 
municipis del seu àmbit territorial. 
II. Que dins les línies estratègiques de l’àrea de Promoció Econòmica hi ha l’impuls a 
les polítiques d’innovació i competitivitat a Girona, per desenvolupar un territori amb 
un teixit productiu creatiu i innovador, que aporti valor afegit i es posicioni dins 
l’economia del coneixement.  
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III. Que en els darrers anys s’han dedicat molts esforços en fomentar i facilitar la 
creació d’empreses, així com l’emprenedoria. Malgrat aquests esforços no es pot 
oblidar que tan important com la creació, es el fet d’afavorir la continuïtat i el 
creixement de les empreses ja existents, Un dels aspectes a considerar en relació a 
aquest tasca de recolzament a empreses ja constituïdes és l’orientació i el suport en 
el seu procés de cessió de l’activitat quan les seves circumstàncies ho requereixin. 
IV. Que la Fundació CECOT Innovació te per finalitat oferir els seus serveis a les 
empreses per a ser més competitives. 
V. Que la Fundació CECOT Innovació, amb la col·laboració del CP’AC, la Fundació 
Privada per a la Promoció de l’Autoocupació a Catalunya, ha creat el projecte 
“Reempresa de Catalunya”, per impulsar un nou model d’emprenedoria, pel qual un 
nou emprenedor pren el testimoni en la gestió d’una empresa ja existent, la qual 
compra en la seva totalitat per continuar l’activitat, salvaguardant el patrimoni 
empresarial individual i col·lectiu. 
VI. Que l’any 2013, la Fundació Cecot Innovació i la Diputació de Girona varen signar 
un conveni de col•laboració per al desplegament del Centre de Reempresa de 
Catalunya a la demarcació de Girona, amb l’objectiu d’establir un sistema generalitzat 
a la demarcació pel qual un empresari que volgués cedir la seva empresa, així com 
un emprenedor que en volgués adquirir una en funcionament, tinguessin a disposició 
un servei estructurat d’acompanyament en el procés de compravenda d’empreses, 
així com un Marketplace, físic i virtual, on disposar de les diferents oportunitats del 
territori i on rebre suport dels tècnics de promoció econòmica especialitzats. 
VII. Que aquest desplegament ha permès la creació de 9 Punts d’Atenció en els 
municipis seleccionats per la Diputació de Girona, els quals han participat de la 
metodologia de Reempresa, permetent:  
Desenvolupar i mantenir un Mercat Transparent de transmissió d’empreses.  
Proveir jornades de consultoria i acompanyament als usuaris interessats per tal de 
tancar els processos de transmissió.  
Recolzar als usuaris assessorant-los en la seva presa de decisions.  
Realitzar campanyes de captació d’empresaris disposats a cedir l’empresa.  
Donar garantia d’un procediment tècnic i legal lligat a l’examen estricte de les 
variables empresarials.  
Establir models de finançament i de relació entre les parts.  
Captar i formar reemprenedors potencials.  
Garantir la veracitat de la informació de les empreses cedents i de les intencions dels 
reemprenedors.  
Donar visibilitat al fenomen de la Reempresa i l’oportunitat d’adquirir una empresa en 
funcionament en comptes de crear-la des de zero.  
VIII. Que el projecte “Reempresa de Catalunya” té per objectiu la creació d’un mercat 
que posi en contacte a tots aquells agents titulars d’una activitat empresarial que no 
volen continuar (les persones cedents) amb tots aquells agents que prefereixen donar 
continuïtat a una activitat empresarial existent a crear-ne una de nova (les persones 
reemprenedores). 
IX. Que en aquests últims anys, Reempresa s’ha reconegut com una política 
innovadora en favor de la petita i mitjana empresa i per haver contribuït a la 
salvaguarda del teixit empresarial català i a la lluita contra l’atur. Reempresa és el fruit 
d’una tasca coordinada entre les institucions i les persones per donar una resposta 
activa al problema del relleu generacional de Catalunya. 
X. Que la Diputació de Girona i la Fundació CECOT Innovació es reconeixen la 
voluntat mútua de continuar col·laborant, amb l’objectiu d’oferir als ens locals que 
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formen part dels nou punts d’atenció de la demarcació, eines i mecanismes específics 
per a l’impuls de la Reempresa amb l’establiment de programes conjunts de 
disseminació i recolzament al territori per donar suport a la continuïtat de les 
empreses. 
Que per tal de fixar els termes i l’abast de la col·laboració objecte d’aquest instrument 
jurídic, les institucions que el signen estableixen i es sotmeten als següents 
PACTES 
Primer. OBJECTE DEL CONVENI  
L’objecte del present conveni és regular les relacions de col•laboració entre la 
Diputació de Girona i la Fundació CECOT Innovació per a continuar desenvolupant 
durant el 2018-19 el projecte REEMPRESA en relació a la transmissió d’empreses 
per consolidar el desplegament dels Punts d’Atenció a la demarcació. 
Segon. BENEFICIARIS 
Els beneficiaris del projecte són els 9 ens locals que compten amb punts d’atenció del 
servei Reempresa a la demarcació i que posen a disposició de les persones 
emprenedores i empreses dels seus territoris, personal i recursos destinats a donar 
suport a la creació, consolidació i creixement empresarial, i que presten serveis de 
sensibilització, assessorament i formació empresarial adreçada principalment a nous 
emprenedors. 
Tercer. ACTIVITATS A REALITZAR 
El projecte està integrat per les activitats següents: 
1. Serveis Generals 
1.1. Coordinació i direcció 
1.2. Suport en la gestió del Market Place 
1.3. Informes de seguiment 
2. Activitats de sensibilització i difusió 
2.1. Presentació pública de l’acord de Reempresa  
2.2. Sessions d’informació i sensibilització de Reempresa 
3. Capacitació de les estructures tècniques 
3.1. Formació inicial de nous tècnics 
3.2. Formació avançada i intercanvi de bones pràctiques 
4. Materials didàctics 
4.1. Infografies A5 dels serveis 
4.2. Tríptics informatius 
5. Assistència Tècnica als processos d’acompanyament 
5.1. Help Desk en la gestió del Market Place 
5.2. Help Desk en el desenvolupament de Processos de Reempresa 
5.3. Assistència als processos d’acompanyament 
La descripció de cada una de les activitats així com els indicadors quantitatius 
d’activitat i qualitatius del projecte es detallen a l’Annex 1, adjunt al present conveni 
Quart. COMPROMISOS DE LES PARTS 
4.1 Compromisos de la Diputació de Girona 
Signatura dels acords de col·laboració entre la Diputació de Girona i la Fundació 
CECOT Innovació 
Garantir que els ens locals estiguin informats sobre l’evolució general del projecte 
Seguiment i validació de les activitats previstes segons l’Annex 1 del present conveni 
4.2 Compromisos de Fundació CECOT Innovació: 
Signatura dels acords de col·laboració entre la Diputació de Girona, la Fundació 
CECOT Innovació  
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Gestió, coordinació i execució de les diferents activitats segons l’annex 1 del present 
conveni 
Garantir un sistema de registre d’informació permanent del projecte 
Presentar els informes de seguiment de cadascuna de les activitats i l’informe final del 
projecte 
Proposar les liquidacions del pressupost. 
Cinquè. COMUNICACIÓ, DIFUSIÓ I PUBLICITAT DEL PROJECTE 
Ambdues parts, de manera coordinada, podran realitzar la difusió del projecte per 
qualsevol mitjà de comunicació que consideri oportú. 
En tots els materials de difusió i accions publicitàries relatives a l’ objecte d’aquest 
conveni, s’haurà incorporar la imatge corporativa de la Diputació de Girona i la marca 
del projecte “Reempresa de Catalunya”. 
La imatge corporativa de la Diputació de Girona també s’incorporarà com a 
col·laboradora al projecte de “Reempresa de Catalunya”. 
Una vegada signat el present conveni, es realitzarà una presentació pública de 
l’Acord de Reempresa. Aquesta presentació és realitzarà a les instal·lacions que 
determini la Diputació de Girona i es convocarà als ens locals, a la premsa i als 
agents econòmics i socials del territori. 
Sisè. ÒRGANS DE DIRECCIÓ I COMISSIÓ DE SEGUIMENT 
Amb l’objectiu d’establir un mecanisme de direcció i seguiment pel compliment 
d’aquest conveni, es concreta una comissió de direcció i seguiment: 
Comissió de Direcció i Seguiment: 
És un òrgan paritari integrat per dues persones representants de la Diputació de 
Girona i dues persones representants de la Fundació CECOT Innovació. 
Les persones representants de la diputació de Girona són la cap del Servei de 
Promoció Econòmica-Diplab o persona en qui delegui i un/a tècnic/a del servei de 
Promoció Econòmica- Diplab. 
Les persones representants de la Fundació CECOT Innovació són el director del 
projecte “Reempresa de Catalunya” o persona en qui delegui, i la responsable del 
projecte “Reempresa de Catalunya” a la província de Girona o persona en qui delegui. 
Les funcions de la comissió seran: 
a) Establir les directrius per al desenvolupament del projecte 
b) Vetllar pel compliment dels presents acords 
c) Valorar l’execució del projecte 
d) Proposar l’ampliació de vigència i pròrrogues del conveni si es considera oportú 
e) Fer el seguiment del projecte 
f) Validar la configuració de l’equip de treball 
g) Elaborar els models de gestió i seguiment necessaris per al correcte 
desenvolupament del projecte 
h) Validar els ajustos de les activitats en funció del desenvolupament del projecte 
i) Validar els informes de seguiment que es detallen en l’annex 2 adjunt al present 
conveni 
Aquesta comissió de Direcció i Seguiment és reunirà com a mínim un cop per 
semestre 
Setè. EQUIP DE TREBALL PER A L’EXECUCIÓ DE LES ACTIVITATS 
Per portar a terme l’execució de les activitats, la Fundació CECOT Innovació 
configurarà l’equip de treball següent: 
Direcció del projecte: té un rol executiu en el marc del projecte. Es portarà a terme per 
part d’una persona amb llarga experiència professional en els àmbits de treball que 
promou el conveni. 
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Coordinació del Market Place: una persona experta en informàtica de sistemes, per al 
manteniment de l’aplicació que es posarà a disposició dels ens locals adherits al 
projecte i una persona amb experiència en l’àmbit de la informàtica de gestió. 
Comunicació: una persona amb experiència en l’àmbit de la comunicació empresarial. 
Equip de persones consultores per als processos de reempresa estarà integrat per: 
Una persona responsable de coordinació dels processos de reempresa amb llarga 
experiència professional en l’àmbit d’assessorament empresarial 
Una persona consultora per a la col·laboració en aquests processos amb experiència 
en consultoria empresarial 
Suport administratiu i de gestió 
Les persones expertes i/o consultores que integrin l’equip de treball seran o bé dels 
diferents departaments i/o entitats que depenen de la Fundació CECOT Innovació o 
bé personal extern. 
Vuitè. PRESSUPOST DEL PROJECTE  
El pressupost màxim del projecte, impostos indirectes inclosos, per a l’execució de les 
activitats s’estima en cinquanta-set mil quatre-cents tretze euros amb quaranta-tres 
cèntims (57.413.43 €), distribuïts en les partides que figuren en l’annex 3, que forma 
part integrant del present conveni. El pressupost està desglossat per anualitats. 
Els costos per a l’execució de les activitats del projecte per a la primera anualitat, 
s’estimen en vint-i-nou mil dos cents seixanta-dos euros i quaranta-tres cèntims 
(29.262,43 €), impostos indirectes inclosos, distribuïts en les partides que figuren en 
l’annex 3, que forma part integrant del present conveni. D’aquest import, la Diputació 
de Girona aportarà vint-i-un mil nou-cents quaranta-sis euros amb vuitanta-dos 
cèntims (21.946,82 €), corresponents al desenvolupament de les accions previstes 
per la primera anualitat. 
Els costos per a l’execució de les activitats del projecte per a la segona anualitat, 
s’estimen en vint-i-nou mil dos cents seixanta-dos euros i quaranta-tres cèntims 
(28.151,00 €), impostos indirectes inclosos, distribuïts en les partides que figuren en 
l’annex 3, que forma part integrant del present conveni. D’aquest import, la Diputació 
de Girona aportarà vint-i-un mil cent tretze mil euros amb vint-i-cinc cèntims 
(21.113,25 €), corresponents al desenvolupament de les accions previstes per la 
segona anualitat. 
L’aportació de la Diputació de Girona es farà efectiva en dues aportacions semestrals, 
la quantitat de les quals vindrà determinada en funció de l’assoliment dels indicadors 
d’activitat previstos a l’Annex 1 adjunt al present conveni, respectant la mateixa 
proporció de finançament aportat per ambdues entitats. 
Novè. JUSTIFICACIÓ DE LES ACTUACIONS I RÈGIM DE PAGAMENT 
La justificació econòmica de les actuacions haurà de seguir l’estructura de les 
partides del pressupost que figura a l’annex 3 que forma part integrant del present 
conveni i en base a l’assoliment dels indicadors previstos en l’annex 1 del present 
conveni i amb el contingut mínim previst a l’annex 2 també adjunt al present conveni 
Les hores d’assistència als processos d’acompanyament s’hauran d’acreditar 
mitjançat el certificat de l’annex 4 adjunt al present conveni. 
El pagament de l’aportació econòmica de la Diputació de Girona a la Fundació 
CECOT Innovació es tramitarà prèvia validació per part del Comitè de Direcció i 
Seguiment dels informes de seguiment i liquidacions pressupostàries corresponents a 
cada semestre i presentats per la Fundació CECOT Innovació no més tard dels 2 
mesos de la finalització de cada semestre. 
Desè. VIGÈNCIA I PRÒRROGUES 



 
  
 
 

     Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 39

Aquest conveni tindrà una vigència de dos anys naturals des de la data de la seva 
signatura i, en tot cas, fins que s’hagin realitzat totes les obligacions establertes en 
aquest document. 
Les parts de mutu acord, podran ampliar la vigència o prorroga el conveni per 
períodes anuals, mitjançant l’aprovació de la corresponent addenda, el la qual es 
fixarien les condicions econòmiques descrites a l’annex 3 del present conveni o les 
que es consideri convenient. 
Onzè. VERIFICACIÓ I CONTROL 
La Diputació de Girona es reserva la facultat de verificar, pels mitjans que estimi 
convenients, fins i tot amb aplicació de tècniques de mostratge, l’acompliment de la 
inversió, la qual des del seu inici té la consideració de finalista. Tanmateix el control 
financer d'aquesta subvenció es regirà per allò establert a la clàusula novena i en tot 
cas, en el títol III de la Llei 38/2003, General de subvencions, en correspondència 
amb la Disposició Addicional 14a del mateix cos legal. 
Dotzè. CONFIDENCIALITAT 
Totes les dades i els documents vinculats al projecte en relació a les persones i 
empreses participants i llurs activitats seran tractades confidencialment per ambdues 
parts. 
Tretzè. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
Ambdues parts s’obliguen, en relació a totes les dades o informacions de caràcter 
personal de les persones emprenedores i /o empresaris tractades al llarg del projecte, 
a complir am les prescripcions que es prevegin a la normativa vigent en matèria de 
protecció de dades de caràcter personal i, en especial el que estableix la Llei orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i al 
Reglament de desenvolupament de la Llei de protecció de dades, aprovat per RD 
1720/2007, de 21 de desembre. 
Catorzè. PROPIETAT INTEL·LECTUAL 
Els productes resultants de l’execució del projecte podran ser utilitzats per ambdues 
parts per a la seva explotació, reproducció, distribució, comunicació pública, 
traducció, adaptació o arranjament o qualsevol altra transformació. Per a la seva 
utilització caldrà indicar que els productes han estat elaborats en el marc del present 
conveni de col·laboració. 
Com a productes resultants de l’execució del projecte, entre altres, es consideraran 
els materials de suport de les activitats de formació i de l’assistència tècnica i els 
dossiers personalitzats, això com qualsevol altre document no previst i que es faci en 
el marc del projecte. 
Quinzè. MODIFICACIÓ I RESOLUCIÓ DEL CONVENI 
Les parts poden denunciar o modificar el present conveni en qualsevol moment per 
mutu acord. Qualsevol modificació que alteri de forma important les estipulacions del 
present conveni haurà de formalitzar-se, per a la seva validesa, per escrit, i per mutu 
acord d’ambdues parts. 
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar 
lloc a la seva rescissió així com a l’exercici del dret a retornar les aportacions 
convingudes. 
Setzè. REINTEGRAMENT 
Es procedirà al reintegrament de la subvenció en cas d’incompliment dels pactes 
previstos en aquest conveni, i en els supòsits previstos a l'art. 37 de la Llei 38/2003, 
General de subvencions, i a l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Girona. 
Dissetè. RÈGIM JURÍDIC 
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Aquest conveni es regeix, per a la seva interpretació i desenvolupament, per les 
presents clàusules i en tot allò no previst en les mateixes pels articles 108 a 112 de la 
Llei 26/2010 de 3 d’agost de règim jurídic i procediment administratiu de les 
administracions públiques de Catalunya.  
També resta subjecte al compliment de les disposicions de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions i el RD 887/2006 de 21 de juliol, per el que 
s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. 
Divuitè. JURISDICCIÓ I LITIGIS 
El present conveni te naturalesa administrativa, Les discrepàncies que puguin sorgir 
en la seva aplicació seran resoltes per mutu acord de les parts i si fos necessari es 
podran acollir als tribunals de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
En supòsit de litigi entre les parts, discrepància o reclamació que resulti de l’execució 
o interpretació del present conveni o que estiguin relacionades, directament o 
indirectament, el resoldran en primera instància mitjançant l’arbitratge. Les parts fan 
costar expressament el seu compromís d’acomplir el laude arbitral que es dicti. 
Per tal que així consti i en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni en 
format digital. Per la Diputació de Girona, el president, Sr.Pere Vila i Fulcarà assistit 
pel secretari general, Sr. Jordi Batllori Nouvilas. Per la Fundació CECOT Innovació, el 
president, Sr. Antoni Abad i Pous”. 
 
ANNEX 1 ACTIVITATS A REALITZAR I INDICADORS DEL PROJECTE 
ACTIVITATS A REALITZAR 
El present Conveni contempla l’organització i desenvolupament de les activitats 
següents: 
1.Serveis Generals 
1.1.Coordinació i direcció 
Les tasques de coordinació i direcció són les relacionades amb la conducció de 
l’execució i operativitat del projecte. Tindran la funció d’organitzar els equips de treball 
i de vetllar per l’acompliment dels objectius establerts. 
1.2.Suport en la gestió del Market Place 
El desplegament del Market Place del Centre de Reempresa de Catalunya s’efectua a 
través d’un mercat transparent a Internet, generant una plataforma de trobada entre 
empresaris cedents i potencials reemprenedors. Aquesta acció inclou la participació 
de la Diputació de Girona en una part dels costos de la gestió informàtica del Market 
Place i de les adequacions, millores i manteniment dels sistemes informàtics que 
suporten el conjunt de les activitats a executar. 
1.3.Informes de seguiment 
S’elaboraran semestralment i contindran una part quantitativa, realitzada a partir del 
quadre descrit en l’apartat d’indicadors i una part qualitativa que analitzarà l’impacte 
de l’actuació en el territori i que contindrà com a mínim els apartats descrits a l’annex 
2. 
2.Activitats de sensibilització i difusió 
2.1. Presentació pública de l’acord de Reempresa.  
Per tal de donar presència pública i posar de manifest la importància de la reempresa 
i de la posada en marxa de la xarxa de col·laboració entre la Fundació CECOT 
Innovació i la Diputació de Girona. Aquesta activitat s’efectuarà el primer any com a 
llançament del projecte. 
2.2.Sessions d’informació i sensibilització de Reempresa 
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Presentacions públiques per posar de manifest la importància del fenomen de la 
Reempresa i de la col·laboració amb la Diputació de Girona. Aquestes presentacions 
públiques serviran per apropar als potencials empresaris cedents i reemprenedors, 
així com a la resta d’interessats, els serveis disponibles en el marc de la col·laboració 
i presentar la Reempresa com una alternativa a la creació d’empreses. 
3.Capacitació de les estructures tècniques. 
3.1.Formació inicial de personal tècnic de nova incorporació 
Realització del taller de formació de nous tècnics de 12 hores de durada amb la 
participació de 2 ponents simultàniament. Aquesta és la formació necessària per 
acreditar nous tècnics del servei que s’incorporin als equips de treball dels actuals 
punts d’atenció de la demarcació. 
Aquesta formació contempla la explicació del funcionament de la Reempresa, 
aprendre la metodologia d’atenció als processos de Reempresa, l’ús i gestió del 
marketplace, tant web com CRM, la publicació d’anuncis, així com les particularitats 
bàsiques dels processos de transmissió en relació a la fiscalitat, els aspectes jurídics, 
laborals i de valoració dels negocis.  
Al finalitzar aquest curs, els tècnics participants esdevindran tècnics de ple dret, amb 
accés propi al marketplace i capacitat de gestió dels seus usuaris. 
3.2.Formació avançada i intercanvi de bones pràctiques  
Realització d’una sessió de formació avançada i networking de 5 hores de durada 
orientada a millorar les competències del personal tècnic, augmentar l’eficiència i 
aportar millors solucions als usuaris. L’objectiu és aprofundir en aspectes relacionats 
amb el procés d’assessorament dels processos de compravenda d’empreses, 
acompanyat d’una dinàmica d’intercanvi de bones pràctiques entre els diferents punts 
d’atenció sota la coordinació de la Diputació. Material annex disponible per als tècnics 
dels ens locals adherits al projecte 
4.Materials didàctics i promocional 
4.1.Infografies del servei 
Per aquest nou període de col·laboració, es requereix disposar de materials 
necessaris per a la difusió i sensibilització de la transmissió d’empreses. Per aquest 
motiu, es proposa elaborar infografies en tamany A5 referides al perfil d’usuaris i 
resultats del servei que faciliti la prescripció i disseminació del programa i els seus 
resultats i que els punts d’atenció puguin utilitzar com a cartellera promocional. 
Aquesta infografia serà editada segons les dades i resultats propis de la demarcació 
de Girona i d’acord al llibre d’estil indicat pels responsables de comunicació de la 
Diputació. 
4.2.Tríptics informatius. 
L’altre material previst serà els tríptics informatius amb informació referida al conjunt 
de serveis de Reempresa i la Diputació, al procés de transmissió d’una empresa, així 
com incloure les dades de contacte de tots els punts d’atenció de la demarcació. 
Aquest material ha estat demandat pel conjunt de tècnics del servei per poder 
utilitzar-lo en les seves tasques de captació i prescripció. 
5.Assistència Tècnica als ens locals en els processos d’acompanyament. 
5.1.Help Desk en la gestió del Market Place. 
Assistència, suport i resolució de consultes, telefòniques i via mail, sobre els 
processos informàtics i l'ús del Marketplace i CRM. A través d’aquest servei 
s’articularan les consultes que fan referència als processos informàtics i a l’ús del 
Marketplace que en farà el personal tècnic dels punts d’atenció. 
5.2.Help Desk en el desenvolupament de Processos de Reempresa. 
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Assistència, suport i resolució de consultes, telefòniques i via mail, sobre aspectes de 
gestió relacionat amb els processos de Reempresa. Aquesta actuació ha de servir per 
a donar més seguretat als tècnics del servei en la seva tasca d’assessorament al llarg 
del procés de transmissió, així com per resoldre dubtes relacionats amb la 
metodologia Reempresa i l’elaboració de la documentació necessària. 
5.3.Assistència als processos d’acompanyament. 
És un servei d’ hores presencials complementari i especialitzat que permetrà donar 
seguretat en les actuacions d’aquest personal tècnic dels ens locals i  complementar-
los en tots aquells passos que desconeguin: redacció de contractes, valoració de les 
empreses, revisió de la situació fiscal/financera, anàlisi de riscos, ec, així com 
col•laborar directament en les trobades de les persones reemprenedores-cedents en 
qualsevol fase del procés, per ajudar al tancament definitiu de les operacions i/o 
permetre salvar el major nombre possible d’empreses i de llocs de treball. Cada un 
d’aquests processos d’acompanyament sol·licitat pels ens locals acollits al conveni 
tindrà una durada d’entre 3 i 5 hores presencials. 
Així mateix, es posa a disposició de la Diputació de Girona la celebració de jornades 
de consultoria orientades a acompanyar al personal tècnic dels serveis en els seus 
processos de transmissió d’empreses, així com en la realització de les noves 
activitats de Suport al creixement de les empreses adquirides per nous 
reemprenedors. Aquesta actuació funciona com una borsa d’hores a disposició, sota 
demanda, dels tècnics del servei. 
Aquest servei preveu 190 hores el 2018 i 200 hores el 2019. Aquest servei quedarà 
validat per part del personal tècnic de l’ens local que el sol·liciti mitjançant el certificat 
de l’annex 4. 
6.Indicadors del projecte 
6.1.Indicadors de seguiment anual 
A)INDICADORS DE SEGUIMENT  

A) INDICADORS DE SEGUIMENT ANUAL  2018 2019 
1. Serveis Generals 
1.1. Coordinació i direcció  1 1 
1.2. Suport en la gestió del marketplace  1 1 
1.3. Informes de seguiment  2 2 
2. Activitats de sensibilització i difusió 
2.1. Presentació pública de l’acord  1  
2.2. Sessions d’informació i sensibilització al territori  2 2 
3. Capacitació de les estructures tècniques 
3.1. Formació inicial de nous tècnics 1  
3.2. Formació avançada i intercanvi de bones 
pràctiques  

1 1 

4. Materials didàctics 
4.1. Infografies A5 del servei 27  
4.2. Tríptics informatius  500 500 
5. Assistència Tècnica als processos d’acompanyament 
5.1. Help Desk en la gestió del Market Place  1 1 
5.2. Help Desk en el desenvolupament de 
Processos de Reempresa  

1 1 

5.3. Assistència als processos d’acompanyament  190 
hores 

200 
hores 

  
B) INDICADORS D'IMPACTE 
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A) INDICADORS D'IMPACTE 2018 2019 TOTAL 

Nombre de reemprenedors atesos en els ens 
locals 35 75 110 
Nombre de cedents atesos en els ens locals 23 25 48 
Nombre de processos de reempresa amb èxit: 
matxings 10 12 22  

 
ANNEX 2. CONTINGUTS MÍNIMS DELS INFORMES DE SEGUIMENT 
Al final de cada semestre, la Fundació CECOT Innovació realitzarà un informe de 
seguiment que inclourà el detall de les activitats portades a terme, així com el desglòs 
segons els indicadors establerts en l’annex 1. al final del projecte la Fundació CECOT 
Innovació realitzarà un informe final. Els continguts d’aquest informes seran els 
següents: 
Continguts mínims dels informes semestrals: 
-Detall de les activitats realitzades seguint l’esquema de l’Annex 1 
-Indicadors de resultat i seguiment seguint l’esquema de l’Annex 1. 
-Resultats i avaluació de la satisfacció ens locals participants 
-Detall de les consultes relacionades am l’activitat 5.1 Help Desk en la gestió del 
Market Place 
-Detall de les consultes de processos de reempreses incloses en l’activitat 5.2 Help 
Desk en el desenvolupament de processos de reempresa 
-Relació de les hores imputades segons actuació 5.3 Assistència als processos 
d’acompanyament, validat per l’ens local corresponent 
Continguts mínims de l’informe final 
-Resum segons els indicadors establerts a l’annex 1.Anàlisi comparatiu entre els 
resultats obtinguts i els previstos i justificació de les desviacions 
-Recomanacions de futur per part de la Fundació CECOT Innovació 
 
ANNEX 3 PRESSUPOST i PERIODIFICACIÓ 
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PRESSUPOST DE DESPESES

 
ACTIVITATS ANUALITATS 

 2018 2019 
1. Serveis Generals  
1.1. Coordinació i direcció  3.619,00 € 3.619,00 €  
1.2. Suport en la gestió del marketplace  500,00 € 500,00 €  
1.3. Informes de seguiment  515,00 € 515,00 €  
2. Activitats de sensibilització i difusió  
2.1. Presentació pública de l’acord  550,00 € - €  
2.2. Sessions d’informació i sensibilització al 
territori  

960,00 € 960,00 €  

3. Capacitació de les estructures tècniques  
3.1. Formació inicial de nous tècnics  1.381,00 € - €  
3.2. Formació avançada i intercanvi de bones 
pràctiques  

660,00 € 660,00 €  

4. Materials didàctics  
4.1. Infografies A5 del servei  37,53 € - €  
4.2. Tríptics informatius  385,00 € 385,00 €  
5. Assistència Tècnica als processos d’acompanyament  
5.1. Help Desk en la gestió del Market Place  1.820,00 € 1.820,00 €  
5.2. Help Desk en el desenvolupament de 
Processos de Reempresa  

2.550,00 € 2.550,00 €  

5.3. Assistència als processos 
d’acompanyament  

16.284,90 € 17.142,00 €  

 
TOTAL DESPESES DEL PROJECTE  29.262,43 € 

 
28.151,00 €  

  
PRESSUPOST DE DESPESES

 2018 2019 

APORTACIÓ DIPUTACIÓ DE GIRONA (75%) 21.946,82 € 21.113,25 €  

APORTACIÓ CENTRE REEMPRESA (25%)  7.315,61 € 7.037,75 €  

TOTAL INGRESSOS DEL PROJECTE  29.262,43 € 28.151,00 €  
  

ANNEX 4 
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(LOGOTIP DE L’ENTITAT LOCAL) 

 

PROJECTE REEMPRESA 

 

ASSISTÈNCIA PROCESSOS D’ACOMPANYAMENT 

 

ENS LOCAL:  

SEMESTRE I ANUALITAT  

TÈCNIC/A RESPONSABLE DE 
L’ENS LOCAL 

 

TÈCNIC/A RESPONSABLE DE 
REEMPRESA 

 

 

 

 

DATA 
ASSISTÈNCIA 

 

NUM. 
HORES 

SIGNATURES 

TÈCNIC/A ENS 
LOCAL 

TÈCNIC/A RESPONSABLE DE 
REEMPRESA 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

  
 

Segon. Facultar àmpliament el president de la Diputació per a la signatura del present 
conveni i dels documents necessaris per la seva execució 
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Tercer. Autoritzar i disposat l’aportació de la Diputació de Girona per a l’execució de 
les activitats del projecte REEMPRESA, per valor de 43.060,07€ (quaranta-tres mil 
seixanta euros amb set cèntims). Import que suposa el 75% del cost de les 
actuacions i distribuïts en dues anualitats; condicionant la despesa futura a 
l’existència de crèdit en el corresponent pressupost, tal i com disposa l’art. 174 del 
TRLHL al que es remet la ICI. 
 
Anualitat 2018: per un import de 21.946,82€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
220 4300 48001: Foment entitats no lucratives Promoció Econòmica-Diplab. 
Anualitat 2019: per un import de 21.113,25€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
220 4300 48001. Foment entitats no lucratives Promoció Econòmica-Diplab. 
 
Quart. Traslladar el present acord a la Fundació CECOT Innovació.  
 
 
16. JG956/000001/2018-PDDSPE; Proposta Diputat Delegat Servei Programes 

Europeus; Servei programes europeus (029): Proposta aprovar la 
convocatòria de subvencions del programa Europa Local 2018 (exp. 
2018/375) 

 
Vist que el Ple de la Diputació, en la sessió del 24 de gener de 2017, va aprovar les 
bases de subvencions adreçades als ajuntaments, consells comarcals i altres ens 
locals, de la demarcació de Girona, per cobrir part dels costos de redacció de 
projectes d'algunes convocatòries finançades per la UE (programa Europa Local) 
 
Tenint en compte que aquestes bases foren publicades en el BOP núm. 21, de 31 de 
gener de 2017 i que en data d’avui continuen vigents. 
 
Vist l’informe favorable del cap del Servei de Programes Europeus i la fiscalització 
realitzada d’acord amb la instrucció de control intern, la Junta de Govern, per 
unanimitat, acorda: 
 
Primer. Aprovar la convocatòria en règim de concurrència competitiva i convocatòria 
única per a l’any 2018 per a l’atorgament de subvencions que concedeix la Diputació 
de Girona als ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals, de la demarcació de 
Girona, per cobrir part dels costos de redacció de projectes d'algunes convocatòries 
finançades per la Unió Europea, que es transcriu literalment tot seguit: 
 
“CONVOCATÒRIA EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DE L’ANY 2018, 
PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS QUE CONCEDEIX LA DIPUTACIÓ DE 
GIRONA ALS AJUNTAMENTS, CONSELLS COMARCALS I ALTRES ENS LOCALS, 
DE LA DEMARCACIÓ DE GIRONA, PER COBRIR PART DELS COSTOS DE 
REDACCIÓ DE PROJECTES D'ALGUNES CONVOCATÒRIES FINANÇADES PER 
LA UNIÓ EUROPEA. 
a) Objecte de la convocatòria 
Subvencions en règim de concurrència competitiva que concedeix la Diputació de 
Girona als ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals, de la demarcació de 
Girona, per cobrir part dels costos de redacció de projectes d'algunes convocatòries 
finançades per la Unió Europea, any 2018, d’acord amb les bases específiques 
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reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió del dia 24 de gener de 
2017 i publicades al BOP núm. 21, de 31 de gener de 2017. 
b) Crèdits pressupostaris assignats i quantia total màxima que s'hi destina 
L’import total màxim destinat a aquesta convocatòria és de cinquanta mil euros 
(50.000,00 €). Els ajuts econòmics aniran a càrrec de les aplicacions pressupostàries 
del pressupost de la Diputació de Girona d’enguany que es detallen a continuació: 
320 4620 46200 Altres ajuts a ajuntaments programa Europa Local 32.000,00 € 
320 4620 46500 Ajuts a consells comarcals programa Europa Local 10.000,00 € 
320 4620 46700 Ajuts a consorcis Programes Europeus   7.000,00 € 
320 4620 48000 Ajuts a ONL's Programes Europeus   1.000,00 € 

TOTAL 50.000,00 € 
 
En cas que en una tipologia d’entitats no s’esgoti el crèdit previst en l’aplicació 
pressupostària corresponent podrà incrementar, proporcionalment a les sol·licituds 
presentades, el crèdit de les altres aplicacions. 
c) Termini de presentació de sol·licituds 
Començarà l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al BOP de Girona i 
acabarà el 30 de setembre de 2018, i s'haurà d'efectuar presentant el model establert 
per la Diputació disponible a la web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat). 
Les sol·licituds han d'estar signades pel representant legal de l’entitat amb signatura 
electrònica realitzada per mitjà d’un certificat vàlid i emès per una entitat certificadora 
reconeguda pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya. Les sol·licituds s'han 
de presentar per via telemàtica a través de les plataformes EACAT (administracions 
públiques) o E-TRAM (empreses i entitats). 
d) Períodes, termini de resolució i notificació 
La Presidència de la Diputació de Girona resoldrà les sol·licituds presentades a la 
present convocatòria que constarà d'un únic període d'acord amb el punt anterior.  
La Presidència de la Diputació haurà d'emetre la corresponent resolució en el termini 
màxim de dos mesos a comptar de la finalització del període de presentació de 
sol·licituds. Un cop transcorregut aquest termini sense que s'hagi adoptat la resolució, 
els sol·licitants podran entendre desestimada la seva petició per silenci administratiu. 
La resolució haurà de ser notificada a tots els sol·licitants admesos de manera 
individualitzada en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data d’adopció 
de la resolució. 
e) Règim de recursos 
L’acord de resolució de la convocatòria posarà fi a la via administrativa i s’hi podrà 
interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu 
de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva 
notificació. Alternativament i de forma potestativa, es podrà interposar recurs de 
reposició davant el president de la Diputació de Girona, en el termini d’un mes a 
comptar des del dia següent de la seva notificació. 
f) Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà al Tauler Electrònic de la Diputació de Girona i 
l’extracte d’aquesta, d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, 
general de subvencions, es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Girona.” 
 
Segon. Autoritzar la despesa de la convocatòria de l’exercici de 2018 per un import 
màxim de cinquanta mil euros (50.000,00 €) distribuït de la següent manera:  
 
320 4620 46200 Altres ajuts a ajuntaments programa Europa Local 32.000,00 € 
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320 4620 46500 Ajuts a consells comarcals programa Europa Local 10.000,00 € 
320 4620 46700 Ajuts a consorcis Programes Europeus   7.000,00 € 
320 4620 48000 Ajuts a ONL's Programes Europeus   1.000,00 € 

TOTAL 50.000,00 € 
 
Tercer. Sotmetre la convocatòria esmentada a informació pública durant un termini de 
20 dies, mitjançant anunci en el BOP i en el Tauler electrònic de la Corporació i per 
referència en el DOGC. En el supòsit que no es formulin al·legacions i/o reclamacions 
durant el termini d’informació pública, aquests acords quedaran elevats a definitius. 
 
Quart. Facultar àmpliament el president de la Diputació als efectes de procedir a 
l’execució d’aquest acord i, en especial, d’ordenar la publicació íntegra de la 
convocatòria i perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es persegueix, rectifiqui els 
defectes o les omissions que eventualment s’hagin pogut advertir.  
 
 
Assumptes procedents de les comissions informatives o competències 
delegades del Ple 
 
17. JG956/000103/2017-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Econ., Admin. i Hisenda; 

Recursos Humans (012): Autoritzar exercici d'activitat pública compatible 
amb el seu lloc de treball als Srs. Pol Puigdomènech Clot i Anna Camp 
Casanovas (exp. 2017/9106) 

 
En data 12 de desembre de 2017 han tingut entrada al Registre General de la 
Diputació dues sol·licituds d’empleats laborals de la Diputació de Girona, mitjançant 
les quals sol·liciten compatibilitzar el seu càrrec a la Corporació amb una activitat 
pública com a professors associats a la Universitat de Girona. Es tracta de la 
sol·licitud núm. 1-2017-021439-1 del Sr. Pol Puigdomènech Clot, que ocupa el càrrec 
de tècnic de transparència de la Diputació de Girona, i de la sol·licitud núm. 1-2017-
021414-1 de la Sra. Anna Camp Casanovas, que ocupa el càrrec de Coordinadora 
del projecte “BEenerGI, Bundling sustainable energy investments for Girona’s 
municipalities”.  
 
El servei d’Organització i Recursos Humans Corporatius ha emès informe favorable 
relatiu a ambdues sol·licituds, el qual es reprodueix a continuació.  
 
La normativa legal aplicable al règim de compatibilitats del personal de les entitats 
locals és la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei 
de les Administracions Públiques, la qual té caràcter bàsic per a tot el sector públic, 
que està definit en el seu article segon. També és d’aplicació el capítol 2 del títol VI 
del Reglament del personal al servei de les entitats locals, aprovat per Decret 
214/1990, de 30 de juliol. Cal tenir present que aquest Reglament resulta d’aplicació 
amb l’excepció de dos preceptes concrets (els articles 326.2.a i 327.1) que van ser 
declarats nuls per la sentència del TSJ de Catalunya d’11 de juny de 2002. 
 
En aplicació d’aquest règim legal, cal fer les consideracions següents: 
 
I. En relació a l’exercici d’una segona activitat pública compatible com a 
professor associat a temps parcial en una universitat pública, l’article 4 de la llei 
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53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques permet autoritzar la compatibilitat per exercir un lloc de 
treball en l’esfera docent com a professor universitari associat, en règim de dedicació 
a temps parcial, i amb durada determinada. L’exercici de la segona activitat no 
suposarà modificació de la jornada o horari de treball d’ambdós llocs de treball, de 
forma que la compatibilitat queda condicionada a l’estricte compliment d’ambdós 
horaris i jornades. En aquest cas, cal destacar que la dedicació com a professor 
associat declarada pel Sr. Pol Puigdomènech és de 4 hores setmanals, i la dedicació 
declarada per la  Sra. Anna Camp és de 3 hores a la setmana, i en horari de tardes 
en ambdós casos. A més, es compleix amb el límit retributiu previst a l’article 7 de la 
mateixa llei, en el sentit que la remuneració percebuda per ambdues activitats 
públiques no superen la remuneració prevista a la llei de Pressupostos Generals de 
l’Estat per al càrrec de director general, ni superen l’import de la seva retribució a la 
Diputació incrementada en un 30%, en còmput anual. 

 

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

 

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

 
En base a aquests antecedents i consideracions, amb el dictamen favorable de la 
Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda, la Junta de 
Govern, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Autoritzar als empleats de règim laboral de la Diputació de Girona que s’indica 
a continuació l’exercici d’ una activitat pública compatible amb el seu càrrec a la 
Diputació de Girona: 
 
Sol·licitant:     Pol Puigdomènech Clot    
Núm. registre sol·licitud:  1-2017-021439-1    
Lloc de treball a la Diputació:  Tècnic de transparència i administració 

electrònica  
Tipus d’activitat sol·licitada:    Professor associat a temps parcial  
Descripció de l’activitat:  Docència a l’àrea de dret financer i tributari   
Raó social:     Universitat de Girona 
Dedicació horària:    4 hores a la setmana 
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Sol·licitant:     Anna Camp Casanovas    
Núm. registre sol·licitud:  1-2017-021414-1   
Lloc de treball a la Diputació:  Coordinadora del projecte BEenerGI (Medi 

Ambient) 
Tipus d’activitat sol·licitada:   Professora associada a temps parcial 
Descripció de l’activitat:  Docència en polítiques públiques del grau en 

geografia 
Raó social:     Universitat de Girona 
Dedicació horària:    3 hores a la setmana 
 
Segon. Els serveis prestats en la segona activitat pública sol·licitada no es 
computaran a efectes de triennis ni drets passius. Així mateix, les pagues 
extraordinàries i les prestacions de caràcter familiar només podran ser percebudes en 
una de les dues activitats públiques exercides. Així mateix, es recorda que l’exercici 
de la segona activitat pública compatible no podrà excusar el deure d’assistència al 
lloc de treball a la Diputació de Girona, ni el retard o negligència en l’execució del 
mateix.  
 
Tercer. Ordenar la publicació al Portal de Transparència de la Diputació de Girona 
d’aquesta resolució de reconeixement de compatibilitat, amb la prèvia dissociació de 
les seves dades de caràcter personal.  
 
 
18. Proposicions urgents 
 
No n’hi ha. 
 
 
19. Precs i preguntes 
 
No hi ha cap intervenció. 
 
 
 
No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les .10.20 h, 
de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
 
El president El secretari general 
 
 
 
 
Pere Vila i Fulcarà Jordi Batllori i Nouvilas 
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