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Excma. Diputació de Girona
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN NÚM. 967

Número: 967 
Caràcter: Ordinària
Data: 19 de juny de 2018
Hora d’inici: 10.05 h
Lloc: saló de plens de la Diputació de Girona
Expedient: 2018/6403

Hi assisteixen

Sr. Miquel Noguer i Planas President accidental
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

Han excusat la seva absència

Sr. Pere Vila i Fulcarà  President

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 5 de
juny 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.

Assumptes procedents dels presidents de les comissions informatives
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3. JG967/000030/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i
Cooperació als Municipis (023): Aprovació del conveni de col·laboració entre la
Diputació de Girona i la Fundació Universitat de Girona:Innovació i Formació per
a la realització del Postgrau en Administració Electrònica i Govern Obert al món
local (exp. 2018/5992)

4. JG967/000031/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Habitatge
(028): Concessió de les subvencions per a estudis, plans, programes i projectes
locals en l'àmbit de les polítiques d'habitatges (exp. 2018/1374)

5. JG967/000029/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Habitatge
(028): Subvenció nominativa el projecte de suport a les comunitats i
d'intervenció en l'ús anòmal de l'habitatge (exp. 2018/78)

6. JG967/000140/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Comunicació Cultural (021): Aprovar incorporació nous membres al
Consell Assessor de la col·lecció Josep Pla (exp. 2018/6294)

7. JG967/000139/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Comunicació Cultural (021): Concedir una subvenció nominativa a la
Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana per a la realització
d'activitats any 2018 (exp. 2018/5777)

8. JG967/000129/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a
l'Associació Franz Schubert per al finançament de la Schubertíada a Vilabertran
(exp. 2018/5949)

9. JG967/000132/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Desestimar recurs de reposició de la
Confraria de Pescadors de l'Escala contra la resolució de la convocatòria de
subvencions als centres de conservació, difusió i interpretació del patrimoni
cultural i memòria històrica, Programa Indika (exp. 2018/2774)

10. JG967/000130/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Resolució de la convocatòria del V
Concurs dels Programes Pedagògics i Divulgatius de la Diputació de Girona, per
al curs escolar 2017-2018 (exp. 2017/6596)

11. JG967/000128/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a
Girona Artelier, SCCL, per al finançament de l'Activitat de l'Escola de Música
Moderna de Girona (exp. 2018/603)

12. JG967/000133/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Acceptació de la renúncia de subvenció de
la Fundació Josep Pla per a la promoció de la lectura del patrimoni literari de
Josep Pla  (exp. 2018/1608)

13. JG967/000123/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Monuments (018): Esmena errada material observada en els
requadres de reajustament de les concessions de subvencions atorgades dins
del Pla de Monuments 2018 (exp. 2018/8442)

14. JG967/000131/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Monuments (018): Aprovació conveni econòmic bianual amb
l'Ajuntament de Besalú per a fer intervencions arqueològiques al seu terme
municipal (exp. 2018/786)

15. JG967/000034/2018-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i
Hisenda; Serveis Jurídics (006): Assabentat de la sentència núm. 63/2018, de
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sis de febrer, dictada per la Secció Quarta de la Sala Contenciós Administrativa
del TSJC, resolent el recurs d'apel·lació número 169/2017 (exp. 2010/7930)

16. JG967/000029/2018-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi
Ambient (014): Aprovació conveni entre ELFOCAT i DDGI- per al foment de la
gestió forestal sostenible (exp. 2018/4624)

17. JG967/000026/2018-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi
Ambient (014): Aprovar resolució a les peticions d'ajuts per a la realització de
projectes per al desenvolupament d'actuacions, per part de consorcis, de
conservació del patrimoni natural en espais d'interès natural. Any 2018 (exp.
2018/319)

18. JG967/000025/2018-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi
Ambient (014): CN/3659 entre Consorci Forestal de Catalunya i DDGI, per al
foment de la gestió i sostenibilitat de les masses forestals de les comarques
gironines (exp. 2018/4626)

Assumptes procedents dels delegats de les diferents àrees

19. JG967/000027/2018-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva;
Cooperació Esportiva (026): Subvenció nominativa al Club BTT Fornells de la
Selva per La Tramun MTB UCI Marathon Word Series Girona (exp. 2018/5824)

20. JG967/000018/2018-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i Diplab;
Promoció Econòmica (015): Aprovació atorgament subvencions per al programa
de suport a projectes de promoció agroalimentària Girona Excel·lent-Col·lectius,
any 2018 (exp. 2018/1650)

21. JG967/000019/2018-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i Diplab;
Promoció Econòmica (015): Aprovar subvenció de concessió directa de 8000
euros al Patronat de L'escola Politècnica superior de la Universitat de Girona per
dur a terme suport per al finançament del tècnic/a d'atracció de talent del
Patronat (exp. 2018/5686)

22. JG967/000003/2018-PDDXV; Proposta Diputat Delegat Xarxa Viaria; Xarxa
Viària (013): Resolució d'expedient de responsabilitat patrimonial instat per
l'advocada Yolanda Vila Morales, actuant en nom i representació de la
companyia Allianz Seguros y Reaseguros, S.A. (exp. 2017/8787)

23. JG967/000002/2018-PDDXV; Proposta Diputat Delegat Xarxa Viaria; Xarxa
Viària (013): Resolució d'expedient de responsabilitat patrimonial instat per
l'advocada Helena Rosich Estragó, actuant en nom i representació del senyor A.
A. F. (exp. 2017/8909).

Assumptes procedents de les comissions informatives o competències delegades del
Ple

24. JG967/000042/2018-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Econ., Admin. i Hisenda;
Recursos Humans (012): Autoritzar l'exercici d'una activitat pública compatible a
la Sra. G.P.F. (exp. 2018/6101)

25. Proposicions urgents

26. Precs i preguntes
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Desenvolupament de la sessió

1. Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 5
de juny de 2018

S'aprova per unanimitat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 5 de juny 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.

Assumptes procedents dels presidents de les comissions informatives

3. JG967/000030/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local;
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aprovació del conveni de
col·laboració entre la Diputació de Girona i la Fundació Universitat de
Girona:Innovació i Formació per a la realització del Postgrau en
Administració Electrònica i Govern Obert al món local (exp. 2018/5992)

La Diputació de Girona té com a competència, entre altres, l’assistència als municipis i
la cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social.
També dóna suport, a través de programes de foment, a aquelles iniciatives i accions
que considera d’interès, en l’article 36.1.b) LRBRL s’especifica la competència
d’assistència i cooperació tècnica amb els municipis.

El Servei de Bon Govern, Transparència i Participació fa anys que dona suport,
assessorament i formació als ajuntaments de la demarcació de Girona en aquests
àmbits. En els darrers anys el Servei també ha assumit les tasques de transparència i
algunes d’administració electrònica a la pròpia Diputació i el seu sector públic.

El fet de treballar aquests temes, i de fer-ho de manera coordinada amb l’Oficina de
Suport a l’Administració Electrònica de la Diputació, ha permès estudiar la situació de
la demarcació i de la pròpia Diputació, diagnosticar les necessitats formatives dels
treballadors públics en els àmbits de l’administració electrònica i el govern obert, amb
un enfocament local.

Amb l’objectiu de donar cobertura a aquesta necessitat formativa, i atès que la
Fundació Universitat de Girona:Innovació i Formació (FUdGIF) és l’entitat que pot
expedir diplomes universitaris d’estudis de postgrau oficials, s’ha treballat amb
aquesta entitat en la redacció d’un conveni que estableixi els termes de col·laboració
per a la realització del diploma de Postgrau en Administració Electrònica i Govern
Obert al món local, i en el qual es recull i es justifica la concurrència i distribució de
competències de les dues parts.

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.
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L'òrgan competent per a l'aprovació de l'acord és la Junta de Govern, 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 de règim local) i la delegació
efectuada a favor de la Junta de Govern mitjançant resolució de 13 de juliol de 2015.

Atesos els antecedents exposats, la Junta de Govern, a proposta del diputat president
de la Comissió Informativa de Cooperació Local, per unanimitat, acorda:

Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i la Fundació
Universitat de Girona:Innovació i Formació, per a la realització del diploma de
Postgrau en Administració electrònica i Govern obert al món local, el literal del qual
diu:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I LA
FUNDACIÓ UNIVERSITAT DE GIRONA: INNOVACIÓ I FORMACIÓ, PER A LA
REALITZACIÓ DEL DIPLOMA DE POSTGRAU EN ADMINISTRACIÓ
ELECTRÒNICA I GOVERN OBERT AL MÓN LOCAL
Expedient 2018/5992
PARTS
D’una part, l’Il·lm. Sr. Pere Vila i Fulcarà president de la Diputació de Girona, assistit
pel secretari general, el Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, en nom i representació d’aquesta
entitat, amb domicili a Girona a la Pujada Sant Martí 4-5, i CIF P1700000A actuant
d’acord amb la facultat per acord de Junta de Govern de data ..... de .......................
de 2018, atès que la Junta de Govern és l'òrgan competent (per delegació de
cartipàs) per a l'aprovació de convenis de col·laboració (fins a 4 anys i amb els límits
de quantia econòmica de la Llei de Contractes).
De l’altra, la Dra. Maria del Pilar Marquès Gou, directora general de la Fundació
Universitat de Girona: Innovació i Formació (FUdGIF) , domiciliada a Girona, al Parc
Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona (Centre d’Empreses – Giroemprèn),
carrer Pic de Peguera, 11, i CIF G17318080, en nom i representació d’aquesta
entitat.
ANTECEDENTS
I. La FUdGIF és una fundació privada de caràcter cultural i docent que té com a
finalitat contribuir a la formació i desenvolupament dels ciutadans, així com impulsar
la transferència de coneixements entre la Universitat de Girona (UdG) i el món
empresarial.
II. La Diputació de Girona, dóna suport, a través de programes de foment, a aquelles
iniciatives i accions que considera d’interès, en l’article 36.1.b) LRBRL s’especifica la
competència d’assistència i cooperació tècnica amb els municipis. La Diputació de
Girona conscient de la importància que té la formació a efectes de l’adquisició i
l’actualització de coneixements per part dels empleats públics, col·labora amb la
FUdGIF en la gestió i l’organització de cursos de formació.
III. La legislació aprovada recentment en matèria d’administració electrònica,
procediment administratiu, transparència i govern obert obliga a la gran majoria de
treballadors públics a adquirir nous coneixements, habilitats i competències en
aquestes matèries que fins ara no s’impartien. La Diputació ha detectat un important
buit formatiu en aquests àmbits, sobretot en el món local, així com la impossibilitat
d’adquirir una formació acadèmica presencial i reglada a la demarcació de Girona
que permeti als treballadors públics dels petits municipis formar-se i poder
desenvolupar les seves funcions amb eficiència i eficàcia.
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IV. La Diputació de Girona té un especial interès en fomentar una oferta formativa en
administració electrònica i govern obert al món local accessible pels treballadors
públics de la demarcació de Girona, per tal de facilitar-los els desplaçaments i
conciliar la formació amb els horaris laborals. Per aquesta raó la Diputació ha
treballat perquè aquesta formació s’imparteixi a la ciutat de Girona.
V. Amb aquesta proposta formativa, la Diputació i la Fundació Universitat de Girona,
tenen el propòsit de consolidar un espai de coneixement teòric, experiència tècnica i
habilitat pràctica, partint de la combinació equilibrada d’experts de reconeguda vàlua
en les matèries esmentades de fora de la demarcació, tècnics i treballadors públics
del territori gironí amb experiència i professors i professores de la Universitat de
Girona que facin formació i investigació.
VI. La Fundació Universitat de Girona és l’entitat de la demarcació de Girona que pot
expedir diplomes universitaris oficials i que té com a finalitat impulsar la transferència
de coneixements entre la Universitat de Girona i el seu entorn.
VII. Ambdues entitats tenen la voluntat de col·laborar en l’organització del Diploma de
Postgrau en Administració Electrònica i Govern Obert al Món Local (codi 181008),
que s’impartirà a Girona.
VIII. L’expedient inclou la memòria justificativa preceptiva prevista a l’art. 50.1 de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
Les parts es reconeixen mútuament i recíprocament la capacitat legal necessària per
formalitzar aquest conveni, d’acord amb els següents
PACTES
Primer. Objecte
L’objecte del conveni és la col·laboració entre les institucions esmentades per a la
realització del Postgrau de Postgrau en “Administració electrònica i Govern Obert al
món Local”, que es realitzarà durant el període de setembre de 2018 a juliol de 2019
a Girona i, d’acord amb el reglament i normativa per a cursos propis de postgrau, ha
estat  aprovada pel Consell de Govern de la Fundació Universitat de Girona.
Segon. Obligacions de les parts
Les dues entitats es comprometen a fer una amplia difusió del curs entre els
treballadors públics dels ens locals de la província de Girona.
Així mateix, les dues entitats participaran en l’organització del Postgrau a través de la
Comissió de Seguiment.
Es fixen les següents obligacions:
Compromisos de la FUdGIF
 Contractació dels docents.
 Difusió del curs.
 Informació i matrícula dels estudiants.
 Creació d’un espai virtual per dipositar-hi la documentació del curs

(Moodle UdG).
 Elaboració de llistes de signatures i d’enquestes d’avaluació.
 Tramitació de tota la documentació dels docents per al seu pagament.
 Fer el tancament i avaluació global del Diploma de Postgrau en

Administració Electrònica i Govern Obert al Món Local i traslladar-ne els
resultats a la Diputació.
 Adoptar les mesures de difusió per donar l’adequada publicitat al

finançament públic de l’activitat objecte d’aquest conveni.
 Participar activament de la Comissió de Seguiment del Postgrau.
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 Facilitar les aules per a la formació, a l’aulari de la pròpia Fundació
ubicades al parc Tecnològic.
 El lliurament dels certificats d’assistència i, si s’escau, la tramitació de les

titulacions corresponents.
 Presentar la documentació següent:
 Memòria qualitativa dels resultats obtinguts pels participants.
Memòria econòmica del curs, que inclourà un certificat d’ingressos i

despeses i un compte detallat de les despeses totals originades per
l’activitat objecte del conveni.
Declaració responsable sobre el compliment de les obligacions tributàries

i amb la Seguretat Social.
Dues mostres del producte resultant (material gràfic i audiovisual,

publicacions, informes) de l’actuació on es farà constar de manera visible
la col·laboració de la Diputació de amb la inclusió del logotip
corresponent.
Informar en el moment de la justificació d’altres subvencions, ajuts,

ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol
entitat, per tal d’acreditar que no es supera el cost total de l’actuació.
El termini màxim de presentació de la documentació de justificació és de

com a màxim tres mesos des de la data de finalització de l’activitat
subvencionada.
Declaració responsable referent a les obligacions pròpies en matèria de

transparència.
Un cop acabat el postgrau i presentada la liquidació econòmica, l’import positiu
resultant d’aquesta liquidació es transferirà al següent curs acadèmic, per a la
realització d’una nova edició del postgrau.
En cas que no es compleixin les obligacions establertes, no es procedirà al pagament
de l’aportació per part de la Diputació de Girona.
Compromisos de la Diputació
 La Diputació de Girona es compromet a la realització de les tasques de direcció i/o

coordinació, segons el que s’estipula en el reglament de formació continuada de la
UdG i a la memòria acadèmica del Postgrau aprovada per la Junta de Govern de
la Universitat de Girona.
 Participar activament de la Comissió de Seguiment del Postgrau.
 La Diputació de Girona realitzarà una aportació econòmica de un màxim de trenta

mil (30.000,00 euros) a la FUdGIF per al Diploma de Postgrau en Administració
Electrònica i Govern Obert al Món Local. Aquest import anirà a càrrec de
l’aplicació pressupostària 404 9240 48000 d’Ajuts per formació Bon Govern,
Transparència i Participació de l’exercici 2018.

L’import concedit té caràcter d’import màxim. Si el cost efectiu final de l’activitat resulta
inferior al pressupost elegible, ja sigui perquè així ho manifesta o així ho considera
l’òrgan competent en examinar la documentació acreditativa de la despesa realitzada,
s’ha d’abonar parcialment l’aportació en la quantitat proporcional segons el
percentatge de l’aportació establert en aquest acord.
Es farà un únic pagament de 30.000€ a l’inici del curs.



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

En el cas que el conveni es prorrogui, l’aportació de la Diputació de Girona es
recalcularà d’acord a l’import positiu resultant del curs anterior que es transfereixi a la
nova edició.
Tercer . Ingressos del Postgrau
El cost total de la realització del Diploma de Postgrau en Administració Electrònica i
Govern Obert al Món Local objecte d’aquest conveni, és 50.100,00 euros que es
finançarà amb l’aportació de la Diputació de Girona i amb les matricules dels
estudiants.

EL 20% dels ingressos totals del Postgrau, per matrícules i aportacions,
revertiran a la Fundació Universitat de Girona, la qual els distribuirà internament
d’acord amb el que estableixi la seva normativa i el pressupost aprovat.
Quart. Preu de matrícula.
La viabilitat del curs quedarà garantida si s’arriba al mínim d’alumnes matriculats
(16 alumnes), aquests hauran d’abonar una matrícula de 1.375 €. En el cas de
que el curs s’hagués d’anul·lar per no haver arribat al nombre mínim d’alumnes,
la Diputació de Girona assumirà les despeses que aquesta anul·lació hagi
ocasionat.
Cinquè. Seguiment i control de les actuacions
Les parts signatàries d’aquest conveni duran a terme les accions de seguiment i
control que considerin necessàries per tal de garantir l’execució correcta de les
actuacions que en són objecte. Es constituirà una comissió de seguiment que durà a
terme funcions d’interpretació i seguiment del conveni. Aquesta comissió estarà
integrada per dos representants de cadascuna de les dues entitats.
Sisè. Protecció de dades
Les parts s’obliguen, en l’execució d'aquest conveni, a complir amb la normativa de
protecció de dades de caràcter personal, així com a implementar les mesures
tècniques i organitzatives que resultin necessàries per garantir la seguretat de les
dades d’acord amb el nivell de seguretat aplicable al fitxer automatitzat en el qual es
continguin les dades personals objecte de tractament.
Tota la informació rebuda o emesa per les parts, en relació amb les dades que derivin
de l’execució del conveni, tindrà caràcter confidencial i no podrà ser comunicada a
tercers sense el previ consentiment de l’altra part.
Setè. Vigència
Aquest conveni tindrà vigència des del moment de la seva signatura fins a la
presentació de la liquidació econòmica per part de la FUdGIF de l’activitat a que fa
referència aquest conveni, i serà prorrogable anualment, fins a un màxim de 4 anys.
Vuitè. Extinció
El conveni s’extingirà en els supòsits següents:
 Per mutu acord de les parts
 Per resolució quan s’incompleixin les obligacions establertes en aquest

conveni per qualsevol de les parts
 Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o la finalitat prevista en aquest

conveni
 Per l’expiració del temps de vigència
 Per denúncia d’una de les parts
 Les causes generals establertes a la legislació vigent
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La part que proposi resoldre el conveni ho haurà de comunicar a l’altra part amb un
mes d’antelació.
Novè. Qüestions litigioses
En cas de dubte o discrepància que pugui sorgir en l’aplicació del present conveni,
ambdues parts acorden acudir a la comissió de seguiment, en vista a la solució
amistosa del conflicte, amb caràcter previ a la submissió a la jurisdicció contenciosa
administrativa, si persistís el desacord.”

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. Autoritzar i disposar la despesa derivada del conveni a favor de la fundació
Universitat de Girona:Innovació i Formació, per un import total de 30.000,00 euros,
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 404/9240/48000 del pressupost de 2018 de la
Diputació de Girona.

Quart. Traslladar aquest acord a la Fundació Universitat de Girona:Innovació i
Formació.

4. JG967/000031/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local;
Habitatge (028): Concessió de les subvencions per a estudis, plans,
programes i projectes locals en l'àmbit de les polítiques d'habitatges (exp.
2018/1374)

Vistes les Bases reguladores de les subvencions per a estudis, plans, programes i
projectes locals en l’àmbit de les polítiques d’habitatges aprovades pel Ple per la
Diputació de Girona el dia 23 de gener de 2018, publicades al Butlletí Oficial de la
Província de Girona (BOPG) número 27, de 7 de febrer de 2018.

Vista la convocatòria aprovada per la Junta de Govern de la Diputació de Girona, el 6
de març de 2018, publicada al BOPG número 52, de 14 de març de 2018.

Vistos els informes de l’òrgan instructor, de 18 de maig de 2018, i de la Comissió
Avaluadora, de 24 de maig de 2018, en què es concreta el resultat de l’avaluació
efectuada.

Atesos els antecedents esmentats, la Junta de Govern, a proposta del president de la
Comissió Informativa de Cooperació Local, per unanimitat, acorda:

Primer. Concedir als beneficiaris que s’esmenten a continuació les subvencions que
es detallen, d’acord amb les dades següents:

Exp/201
8

Beneficiari Concepte
subvenció

Puntuació
Pressupost
/ Import a
justificar

Import
subvenció

4246 Banyoles

Pla per a la
mobilització de pisos

buits i ocupacions
irregulars.

13 12.376,59 € 7.000,00 €
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4286 Bolvir

Projecte bàsic i
executiu de reforma
de la segona planta
per adequar-la a un

habitatge de
Protecció Oficial al

Camí Ral.

8 3.339,60 € 3.339,60 €

4270 Calonge

Propostes per a la
mobilització i

compleció
d'habitatges
inacabats.

14 10.285,00 € 7.000,00 €

4250
Castellfollit
de la Roca

Estudi del parc
d'habitatges buits del

nucli urbà.
13 2.082,26 € 2.082,26 €

4237 Celrà

Projecte construcció
edifici plurifamiliar

habitatges protegits
pla Alcalde Bonet.

11 7.744,00 € 7.000,00 €

4238 Figueres
Creació base de
dades del parc

d'habitatges socials.
9 18.279,46 € 7.000,00 €

4254 Fortià Estudi local
d'habitatge. 7 7.344,00 € 7.000,00 €

4248 Garriguella Estudi local
d'habitatge. 9 5.900,00 € 5.900,00 €

4241 Llagostera
Servei

d'intermediació a
Llagostera.

9 3.829,00 € 3.892,00 €

4243 Mieres
Estudi de viabilitat

habitatge cooperatiu
en sessió d'ús.

11 3.781,25 € 3.592,19 €

4255 Molló

Projectes constructiu
de 3 habitatges i
garatges HPO al
carrer del Ritort.

11 9.022,97 € 7.000,00 €

4252 Olot

Servei
d'assessorament
jurídic en matèria

d'habitatge.

5 12.000,00 € 7.000,00 €

4278 Palafrugell
Serveis

d'intermediació en
l'àmbit d'habitatge.

8 15.609,00 € 7.000,00 €
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4281 Puigcerdà

Estudi de les
diferents formes

d'alienació onerosa
de parcel·les
d'habitatge de

protecció oficial.

7 3.000,00 € 2.250,00 €

4247 Ripoll
Pla per la

mobilització
d'habitatges buits.

7 8.000,00 € 7.000,00 €

4277 Roses

Pla local d'habitatge,
construcció de sis

parcel·les de
protecció

5 17.061,00 € 7.000,00 €

4280 Rupià
Pla de parcel·les de

protecció. 8 14.200,00 € 7.000,00 €

4274 Salt

Programa
d'introducció de

dades de l'OHL al
GIS.

10 11.667,00 € 7.000,00 €

4239

Santa
Coloma de

Farners

Ens municipal de
l'habitatge buit i pla
d'activació habitatge

assequible.

11 14.760,27 € 7.000,00 €

4265 Santa Pau
Projecte

d'urbanització del
SUD-06.

10 7.500,00 € 7.000,00 €

4282 Sant Gregori
Estudi d'avaulació de

les necessitats en
l'habitatge.

7 8.409,50 € 7.000,00 €

4235
Sant Julià
del Llor i
Bonmatí

Direcció de les obres
de rehabilitació de
l'habitatge social C/

St. Ramon.

8 1.940,57 € 1.746,51 €

4295 Sarrià de
Ter

Rehabilitació d'un pis
destinat a l'habitatge

social.
10 19.822,84 € 7.000,00 €

4240 Vilafant
Creació i

dinamització de la
taula d'habitatge.

12 8.510,00 € 6.382,00 €

TOTAL IMPORT SUBVENCIÓ 141.184,56 €
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Segon. Disposar la despesa total, de 141.184,56 €, amb càrrec a l’aplicació
pressupostaria del pressupost de la Diputació de Girona de 2018 que tot seguit
s’indica:

Subvencions locals habitatge 403/1521/46200 190.000,00 €

Tercer. Informar als beneficiaris que, una vegada comunicada la concessió de la
subvenció, si en el termini d’un mes no manifesten el contrari, s’entendrà que
accepten la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades que hi
siguin d’aplicació.

Quart. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres
ajudes, al compliment de la vigent Ordenança General de subvencions de la Diputació
de Girona i a la presentació del compte justificatiu (model www.ddgi.cat), acompanyat
de la documentació que s’especifica al punt 11.1 de les bases, dins del termini que
finalitza el 31 d’octubre de 2018.

Cinquè. Els beneficiaris hauran de fer constar expressament el suport econòmic de la
Diputació de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin
objecte de subvenció.

Sisè. Notificar aquest acord als beneficiaris de les subvencions.

5. JG967/000029/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local;
Habitatge (028): Subvenció nominativa el projecte de suport a les
comunitats i d'intervenció en l'ús anòmal de l'habitatge (exp. 2018/78)

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària que va tenir lloc
el dia 17 d’abril de 2018 va aprovar la subvenció nominativa pel projecte de suport a
les comunitats i d'intervenció en l'ús anòmal de l'habitatge, que va instituir l’expedient
corresponent (2018/78).

Atès que en el pressupost de la Diputació de 2018 hi figura una subvenció consignada
nominativament a favor de l’Ajuntament de Salt de conformitat amb allò que preveu
l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a
l'article 15 de l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, entre
d’altres supòsits, quan estiguin consignades nominativament al pressupost.

Vista la nova sol·licitud enviada per part de l’Ajuntament de Salt amb data de 21 de
març que modifica el període d’execució, el termini per justificar, així com l’import total
de l’objecte subvencionat, la Junta de Govern, per unanimitat, acorda:

Primer. Rectificar el període d’execució, així com l’import del cost total de l’objecte
subvencionat a 144.919,79 € del punt Primer, Quart i Cinquè aprovat per la Junta de
Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària que va tenir lloc el dia 17
d’abril de 2018.

On diu:
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“L'Ajuntament de Salt ha sol·licitat en data 5 de gener de 2018 una subvenció
nominativa per al finançament del “projecte de suport a les comunitats i d’intervenció
en l’ús anòmal de l’habitatge”, per un període d’execució que va del mes de març de
2018 al mes de febrer de 2019. En motiva l’interès públic el fet que el municipi de Salt
presenta moltes problemàtiques de gestió de comunitats com a conseqüència dels
alts índexs d’immigració i d’atur que deriven a problemàtiques d’accés i manteniment
d’habitatges, alhora que presenta una important proliferació d’ocupacions irregulars
que impliquen un mal ús dels habitatges.”

Primer. Concedir la subvenció que es detalla en el quadre següent:

Núm. d'expedient Nom del beneficiari NIF del beneficiari Objecte de la subvenció

2018/78 Ajuntament de Salt P1716400E Suport a les comunitats i
d’intervenció en l’ús anòmal de
l’habitatge

Cost total de
l'objecte

subvencionat

Cost de les despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a
justificar

124.116,64 € 124.116,64 € 50.000,00 € 40,28 % 124.116,64 €

(...)

Quart. Despeses subvencionables. Es consideren despeses subvencionables les que
es detallen en el pressupost de despeses de la sol·licitud presentada pel beneficiari,
d’import 124.116,64 €.

Cinquè. Justificació. Atès que el període d’execució finalitza el 28 de febrer de 2019,
el termini per justificar la subvenció acaba el 28 de maig de 2019. La justificació
s’haurà de realitzar mitjançant la presentació del compte justificatiu segons el model
disponible al web de la Diputació de Girona (http://www.ddgi.cat).

S'entén com a despesa efectuada i justificable la derivada d'obligacions reconegudes
per l'Ajuntament, encara que aquest no n’hagi realitzat el pagament efectiu abans de
l'acabament del període de justificació.

Si el cost de l’actuació subvencionada resulta finalment superior a l'inicialment previst
de 124.116,64 € la subvenció es mantindrà en l'import fixat en el punt primer, i
l'increment del cost el finançarà l'Ajuntament, que assumeix el compromís del
finançament, directament o amb altres aportacions, del cost de l'actuació en la part no
subvencionada. D’altra banda, la subvenció es reduirà proporcionalment d'acord amb
el percentatge de finançament establert en aquesta resolució en el supòsit que, quan
s’aporti la documentació justificativa, la despesa justificada sigui inferior a la fixada
com a despesa subvencionable.

(...)

Ha de dir:
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“L'Ajuntament de Salt ha sol·licitat en data 21 de març de 2018 una subvenció
nominativa per al finançament del “projecte de suport a les comunitats i d’intervenció
en l’ús anòmal de l’habitatge”, per un període d’execució que va del mes de gener al
mes de desembre de 2018. En motiva l’interès públic el fet que el municipi de Salt
presenta moltes problemàtiques de gestió de comunitats com a conseqüència dels
alts índexs d’immigració i d’atur que deriven a problemàtiques d’accés i manteniment
d’habitatges, alhora que presenta una important proliferació d’ocupacions irregulars
que impliquen un mal ús dels habitatges.

Primer. Concedir la subvenció que es detalla en el quadre següent:

Núm. d'expedient Nom del beneficiari NIF del beneficiari Objecte de la subvenció

2018/78 Ajuntament de Salt P1716400E Suport a les comunitats i
d’intervenció en l’ús anòmal de
l’habitatge

Cost total de
l'objecte

subvencionat

Cost de les despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge
de

finançament

Import a justificar

144.919,79 € 144.919,79 € 50.000,00 € 34,50 % 144.919,79 €

Quart. Despeses subvencionables. Es consideren despeses subvencionables les que
es detallen en el pressupost de despeses de la sol·licitud presentada pel beneficiari,
d’import 144.919,79 €.

Cinquè. Justificació. Atès que el període d’execució finalitza el 31 de desembre de
2018, el termini per justificar la subvenció acaba el 29 de març de 2019. La justificació
s’haurà de realitzar mitjançant la presentació del compte justificatiu segons el model
disponible al web de la Diputació de Girona (http://www.ddgi.cat).

S'entén com a despesa efectuada i justificable la derivada d'obligacions reconegudes
per l'Ajuntament, encara que aquest no n’hagi realitzat el pagament efectiu abans de
l'acabament del període de justificació.
Si el cost de l’actuació subvencionada resulta finalment superior a l'inicialment previst
de 144.919,79 € la subvenció es mantindrà en l'import fixat en el punt primer, i
l'increment del cost el finançarà l'Ajuntament, que assumeix el compromís del
finançament, directament o amb altres aportacions, del cost de l'actuació en la part no
subvencionada. D’altra banda, la subvenció es reduirà proporcionalment d'acord amb
el percentatge de finançament establert en aquesta resolució en el supòsit que, quan
s’aporti la documentació justificativa, la despesa justificada sigui inferior a la fixada
com a despesa subvencionable.”
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El text complet modificat de la proposta se subscriu literalment tot seguit:

“L'Ajuntament de Salt ha sol·licitat en data 21 de març de 2018 una subvenció
nominativa per al finançament del “projecte de suport a les comunitats i d’intervenció
en l’ús anòmal de l’habitatge”, per un període d’execució que va del mes de gener al
mes de desembre de 2018. En motiva l’interès públic el fet que el municipi de Salt
presenta moltes problemàtiques de gestió de comunitats com a conseqüència dels
alts índexs d’immigració i d’atur que deriven a problemàtiques d’accés i manteniment
d’habitatges, alhora que presenta una important proliferació d’ocupacions irregulars
que impliquen un mal ús dels habitatges.

Les funcions i tasques que es desenvolupen a l’oficina d’habitatge de Salt compleixen
plenament raons d’interès públic i social ja que estan encaminades a garantir el dret a
un habitatge digne, i humanitari ja que la població de Salt té unes característiques
especials pel que fa als països d’origen dels seus habitants, alta densitat en l’ocupació
dels habitatges i alt índex d’atur. Pel que fa a les raons econòmiques, el funcionament
de l’oficina i de les tasques especialitzades que requereix la gestió de les polítiques
d’habitatge, fan que s’hagi de destinar molts més recursos econòmics que els altres
municipis de la demarcació.

La subvenció directa es pot atorgar, d'acord amb el que s'estableix a l'article 22.2.a de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; a l'article 15 de
l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, entre d’altres supòsits,
quan estiguin consignades nominativament al pressupost.

El Ple de la Diputació va aprovar en data 24 de gener de 2017 el Pla Estratègic de
Subvencions, que inclou una subvenció de concurrència i convocatòria anual pel
“Desenvolupament del projecte de gestió de comunitats”, però es preveu que pel
projecte de gestió de comunitats de l’Ajuntament de Salt s’atorgui una subvenció
directa de caràcter nominativa. 

El Ple de la Diputació va aprovar inicialment en data 21 de novembre de 2017 el
pressupost general de la Diputació de Girona per a l’exercici 2018, que preveu una
consignació destinada a “l’Ajuntament de Salt – Habitatge Comunitats”, amb aplicació
pressupostària 403-1521-46201, de 50.000,00 €.

L'òrgan competent per a l'aprovació de subvencions directes, per un import superior
als 18.001,00 €, és la Junta de Govern, d’acord amb la delegació efectuada per la
resolució de la presidència el 13 de juliol de 2015.

D'acord amb aquests antecedents, el president de la Comissió Informativa de
Cooperació Local, proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent:

Primer. Concedir la subvenció que es detalla en el quadre següent:

Núm. d'expedient Nom del beneficiari NIF del beneficiari Objecte de la subvenció

2018/78 Ajuntament de Salt P1716400E Suport a les comunitats i
d’intervenció en l’ús anòmal de
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l’habitatge

Cost total de
l'objecte

subvencionat

Cost de les despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a
justificar

144.919,79 € 144.919,79 € 50.000,00 € 34,50 % 144.919,79 €

Segon. Aplicació pressupostària. Autoritzar i disposar la despesa d'import 50.000,00 €
amb càrrec a l'aplicació pressupostària 403/1521/46201 del pressupost de 2018.

Tercer. Acceptació de la subvenció. Notificar al beneficiari que si en el termini d'un
mes no manifesta el contrari, s'entén que accepta la subvenció, així com les
condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació.

Quart. Despeses subvencionables. Es consideren despeses subvencionables les que
es detallen en el pressupost de despeses de la sol·licitud presentada pel beneficiari,
d’import 144.919,79 €.

Cinquè. Justificació. Atès que el període d’execució finalitza el 31 de desembre de
2018, el termini per justificar la subvenció acaba el 29 de març de 2019. La justificació
s’haurà de realitzar mitjançant la presentació del compte justificatiu segons el model
disponible al web de la Diputació de Girona (http://www.ddgi.cat).

S'entén com a despesa efectuada i justificable la derivada d'obligacions reconegudes
per l'Ajuntament, encara que aquest no n’hagi realitzat el pagament efectiu abans de
l'acabament del període de justificació.

Si el cost de l’actuació subvencionada resulta finalment superior a l'inicialment previst
de 144.919,79 € la subvenció es mantindrà en l'import fixat en el punt primer, i
l'increment del cost el finançarà l'Ajuntament, que assumeix el compromís del
finançament, directament o amb altres aportacions, del cost de l'actuació en la part no
subvencionada. D’altra banda, la subvenció es reduirà proporcionalment d'acord amb
el percentatge de finançament establert en aquesta resolució en el supòsit que, quan
s’aporti la documentació justificativa, la despesa justificada sigui inferior a la fixada
com a despesa subvencionable.

Sisè. Fraccionament dels pagaments. S'admet la presentació de justificacions parcials
sempre que es faci en la forma i terminis de justificació establerts en aquesta
resolució. En aquests casos s'aplicarà el percentatge de finançament sobre la
justificació correctament presentada i s'efectuarà el pagament fraccionat de la
subvenció.

Setè. No s'admet el canvi de destinació de la subvenció.

Vuitè. Publicitat institucional. Amb la justificació de la subvenció caldrà aportar la
documentació que acrediti que l'Ajuntament ha fet constar la col·laboració de la
Diputació de Girona en qualsevol acte, acció de publicitat o difusió que realitzi sobre
les actuacions objecte de subvenció.
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Novè. Compatibilitat. La subvenció és compatible amb l'obtenció d'altres subvencions,
ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol
administració o ens públic o privat, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes
internacionals. La suma de la subvenció de la Diputació de Girona amb l'altre
finançament que obtingui el beneficiari no pot superar el cost total de l'activitat
subvencionada.
Desè. 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 l'objecte subvencionat, el qual des del seu inici té la
consideració de finalista. Tanmateix el control financer d'aquesta subvenció es regirà
pel que s'estableix en el títol III de la Llei 38/2003, general de subvencions, en
correspondència amb la disposició addicional 14a del mateix cos legal.

Onzè. Reintegrament. Es procedirà al reintegrament de la subvenció 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.

Dotzè. Normes supletòries. En tot el que no prevegi aquesta resolució serà d'aplicació
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Reial decret
887/2006, de 21
de juliol, pel qual se n'aprova el reglament, l'Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona i la resta de normativa que hi sigui aplicable.

Tretzè. Notificar la present resolució a l'Ajuntament de Salt amb indicació dels
recursos procedents.”

Segon. Traslladar aquest acord a l’Ajuntament de Salt.

6. JG967/000140/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Comunicació Cultural (021): Aprovar incorporació nous
membres al Consell Assessor de la col·lecció Josep Pla (exp. 2018/6294)

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en data 29 de juliol de 2008, va
acordar la constitució del Consell assessor de la Col·lecció «Josep Pla», un òrgan de
participació integrat per diferents professionals del món de lletres als quals
s’encomanava les funcions de definir i fixar els criteris d’edició de la col·lecció i la
programació dels successius títols d’aquesta sèrie bibliogràfica, dedicada l’edició de
treballs literaris i periodístics.

Des de la creació d’aquest òrgan assessor, s’han produït tres baixes, dues de les
quals per motius personals i una d’elles, la del Sr. Miquel Pairolí Sarrà, a causa de la
seva defunció.

Per això, en la reunió del Consell Assessor de la Col·lecció celebrada el dia 24 d’abril
de 2018, es va aprovar la proposta d’incorporació de tres nous membres al Consell,
en substitució de les baixes produïdes. Els noms que es van proposar, tots ells de
l’àmbit de les lletres, són: la Sra. Irene Tortós-Sala i Brugué, llibretera; la Sra. Rosa
Font i Massot, poetessa; i el Sr. Sebastià Roig i Casamitjana, escriptor. Tots tres van
merèixer l’aprovació unànime del Consell i, per això, es va acordar elevar a la
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Diputació de Girona la proposta d’incorporar-los com a nous membres del Consell
Assessor de la Col·lecció «Josep Pla».

La trajectòria professional de les persones proposades, recollida en els currículums
que han aportat i que formen part de l’expedient, acredita els mèrits de la Sra. Rosa
Font i Massot, la Sra. Irene Tortós-Sala i Brugué, i el Sr. Sebastià Roig i Casamitjana
per exercir les funcions d’assessors de la Col·lecció «Josep Pla».

Vistos aquests antecedents, i vist l’informe favorable de la cap del Servei de
Comunicació Cultural, la Junta de Govern, a proposta del diputat president de la
Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per
unanimitat, acorda:

Primer. Incorporar la Sra. Rosa Font i Massot, la Sra. Irene Tortós-Sala i Brugué, i el
Sr. Sebastià Roig i Casamitjana al Consell Assessor de la col·lecció corporativa
«Josep Pla».

Segon. Notificar aquest acord als interessats.

7. JG967/000139/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Comunicació Cultural (021): Concedir una subvenció nominativa
a la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana per a la
realització d'activitats any 2018 (exp. 2018/5777)

La Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana, en data 15 de maig de 2018
ha sol·licitat una subvenció nominativa per a la realització d’activitats durant l’any
2018, i s’ha instruït l’expedient 2018/5777.

La Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana és una associació de caire
federatiu constituïda l’any 1992 per donar suport als centres i instituts d’estudis, que
tenen per objectiu l’estudi, la promoció, la divulgació, la difusió i la defensa del
patrimoni cultural i natural dels territoris de parla catalana.

Al llarg de l’any la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana realitza
diferents activitats encaminades a la cooperació i foment de la recerca local, entre les
quals l’organització de la Trobada de centres d’estudis gironins i l’edició de la revista
Frontissa i de les actes, en aquest cas, del X congrés de la CCEPC, que porta per
nom “Recursos i territori. Perspectiva històrica i nous equilibris”.

El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de data 24 de gener de 2017, va aprovar
el Pla Estratègic de Subvencions, el qual preveu que el Servei de Comunicació
Cultural atorgui una subvenció nominativa a la Coordinadora de Centres d’Estudis de
Parla Catalana per a la realització d’Activitats durant l’any 2018.

Atès que en el pressupost de la Diputació de Girona de l’any 2018 hi figura una
subvenció consignada nominativament a favor de la Coordinadora de Centres
d’Estudis de Parla Catalana , d’acord amb el que estableix l’article 22.2 a de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 16.1 de l’Ordenança
general de subvencions de la Diputació de Girona; i vist que la concessió de la
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subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb el procediment
regulat en l’article 65 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Vist l’informe favorable de la cap del centre gestor de Comunicació Cultural, la Junta
de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió Informativa de Cultura,
Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, acorda:

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

Expedient Beneficiari CIF/NIF
2018/5777 COORDINADORA DE CENTRES D’ESTUDIS DE

PARLA CATALANA
G25314048

Objecte de la subvenció
Realització d’Activitats any 2018

Subvenció
Import concedit Pressupost i import a justificar % de finançament

8.000,00 € 11.675,00 € 68,52 %

Segon: Autoritzar la despesa de 8.000,00 € i disposar-la amb càrrec de l’aplicació
pressupostària 503/3340/48003 del pressupost de la Diputació de Girona de l’any
2018.

Tercer: Despeses subvencionables i període d’execució. La subvenció que es
concedeix té caràcter singular i està destinada exclusivament a l’execució de
despeses ordinàries relacionades amb la realització d’Activitats corresponents a l’any
2018 i previstes en el pressupost de despeses de la sol·licitud de subvenció; per tant,
l’import que s’autoritza no podrà ser utilitzat per sufragar despeses d’una altra
naturalesa.
Es consideren despeses efectuades les que s’hagin meritat durant el termini
d’execució, encara que no hagin estat pagades efectivament  abans d’acabar el
període de justificació.
El període d’execució de l’activitat subvencionada comença l’1 de novembre de 2017 i
finalitza el 31 d’octubre de 2018.

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

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

Sisè: Termini i règim de justificació.  La Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla
Catalana ha de justificar dins el termini que finalitza el 15 de novembre de 2018 la
realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per import de 11.675,00 €,
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corresponent a l’import de les despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud
de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica a través de la Plataforma de
subvencions a entitats, empreses i ciutadans del compte justificatiu normalitzat,
disponible a través del següent enllaç (http://www.ddgi.cat/web/document/701).
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.
En cas que el cost justificat sigui inferior al que consta en el pressupost acceptat, la
subvenció es minorarà proporcionalment , aplicant sobre la quantitat concedida el
percentatge de desviació.
El centre gestor revisarà la documentació justificativa i , si hi detecta errors o
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que dins el termini de 15 dies hàbils els
esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que,
si no ho fes, es consideraria incomplerta l’obligació de justificació, amb les
conseqüències que s’estableixen als articles 22 i 33 de l’Ordenança general de
subvencions.

Setè: Pagament. No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la
presentació del compte justificatiu corresponent. El pagament de la subvenció es farà
mitjançant una transferència bancària.

Vuitè: Obligació de difusió i publicitat. El beneficiari haurà de fer constar expressament
el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de
les actuacions que siguin objecte de subvenció, encara que l’activitat ja hagi estat
realitzada.
Es farà constar el logotip de la Diputació de Girona a la pàgina de crèdits de les
publicacions subvencionades, així com en el material de difusió relatiu a la seva
presentació.
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions pugui
correspondre, s’aplicaran les següents regles:
a) Si encara és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan
concedent ha de requerir el beneficiari que adopti les mesures de difusió establertes
en un termini no superior a 15 dies, amb advertència expressa que aquest
incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.
b) Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures no
és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan concedent
pot establir mesures alternatives, sempre que aquestes permetin fer la difusió del
finançament públic rebut. En el requeriment que l’òrgan concedent dirigeixi al
beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 15 dies per a l’adopció de l’obligació,
amb l’advertència que aquest incompliment pot comportar la revocació de la
subvenció.

Novè: Altres obligacions del beneficiari. La Coordinadora de Centres d’Estudis de
Parla Catalana té les obligacions següents:

a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció en els termes de la seva sol·licitud.

b) Prestar la col·laboració i facilitar la documentació i la informació que li sigui
requerida en relació amb l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i
sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la
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Sindicatura de Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa
aplicable.

c) Notificar a la Diputació de Girona la informació relativa als ajuts obtinguts o
demanats a altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o
internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud.

d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de
comprovació i control.

e) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.

f) Lliurar a la Diputació de Girona (Servei de Comunicació Cultural) 3 exemplars de
cada número editat de les publicacions subvencionades.

g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin
aplicables.

Desè: Subcontractació. Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les
actuacions objecte de subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin
hauran d’anar a càrrec de l’entitat respectiva.

Onzè: Modificació de les subvencions. La Junta de Govern de la Diputació de Girona
té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de concessió
en el cas que s’hagin alterat les condicions que s’han tingut en compte per concedir la
subvenció.
Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, el beneficiari no podrà sol·licitar
un canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, ni demanar la modificació del
pressupost o del percentatge de finançament.
En relació amb la modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa
concordant.

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

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

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

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

El servei de Comunicació Cultural tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa,
revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i l’òrgan competent per
adoptar els acords corresponents serà la Junta de Govern de la Diputació.
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Tretzè. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels
mitjans que estimi convenients, l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al títol III de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
El beneficiari i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als efectes
que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, sens perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre.

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

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

a)El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.

b)El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats publiques i dels
drets estatutaris.

c)La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantía de les condicions
necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes
d’interessos.

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

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

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

g)La bona fe.

h)El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan
concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.

i) Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó
de l’exercici de llurs càrrecs.
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j) Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin
aplicables, d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.

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

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

Dissetè. Notificar aquest acord a la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla
Catalana.

8. JG967/000129/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció
nominativa a l'Associació Franz Schubert per al finançament de la
Schubertíada a Vilabertran (exp. 2018/5949)

L’Associació Franz Schubert, amb seu a Barcelona, han sol·licitat una subvenció
nominativa per al finançament de la Schubertíada a Vilabertran i s’ha instruït
l'expedient corresponent (2018/5949).

La Schubertíada, és un festival dedicat principalment a la música clàssica
contemporània, a l’obra de Franz Schubert i autors afins, i sobretot a la descoberta
d’obres de gran repertori de la música de cambra; és el certamen d’aquest gènere
més especialitzat a Catalunya. Combina la presència d’artistes d’àmbit nacional
reconeguts a escala mundial, juntament amb figures de primer nivell internacional i
l’impuls i projecció de joves músics.

El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà
una línia de subvencions específiques per la promoció de les arts escèniques, dins les
quals s’hi engloben els festivals de música. L’objectiu d’aquesta línia és garantir
l’equilibri territorial i temàtic de l’oferta cultural relacionada amb les arts escèniques;
així com fomentar la implicació dels municipis en els projectes d’arts escèniques.

Atès que en el pressupost de la Diputació de 2018 hi figura una subvenció consignada
nominativament a favor de l’Associació Franz Schubert, de conformitat amb allò que
preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, la
concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb
el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel
qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
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Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern ,
per unanimitat, acorda:

Primer. Concedir la subvenció a l’Associació Franz Schubert, amb seu a Barcelona,
per al finançament de la Schubertíada a Vilabertran, que es detalla a continuació:

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

Nom del beneficiari NIF del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

Període de
l’activitat

2018/5949 Associació Franz
Schubert de
Barcelona

G61340360 Schubertíada a
Vilabertran

Del 12 de juliol i
fins al 2 de
setembre de
2018

Cost total de
l'objecte
subvencionat

Cost de les
despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a justificar

235.000,00 € 235.000,00 € 22.000,00 € 9,36 % 235.000,00 €

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de VINT-I-DOS MIL EUROS,
(22.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48013 del pressupost
de la Diputació de Girona de 2018.

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

El període d’execució de l’actuació subvencionada és des de l’1 de gener i fins al 15
d’octubre de 2018.

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

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

Sisè. Quantia, finançament i pagament.
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 22.000,00 € que representa
un percentatge de finançament del 9.36 %, quan s’hagi presentat el compte justificatiu
tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.

Setè. Règim de justificació.
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L’Associació Franz Schubert, ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de
235.000,00 € corresponents a l’import de les despeses que consten en el pressupost
de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al Registre General
de la Diputació de la documentació següent:

a) El compte justificatiu normalitzat (www.ddgi.cat).
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat;
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la
factura;
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb
identificació de l’import i la seva procedència;
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de
la Schubertíada a Vilabertran.
f) Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en compliment
de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència (www.ddgi.cat) a
l’apartat de documentació).

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

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

És inadmissible cap canvi de destinació.

La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 31 d’octubre de 2018.
Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, encara
que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de
justificació.

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

Vuitè. Modificació, reintegrament i nul·litat. La Junta de Govern de la Diputació de
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de
concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la
concessió de la subvenció. En relació amb la possibilitat de modificació o anul·lació de
les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de subvencions de
la Diputació de Girona i la normativa concordant. Es procedirà a exigir el
reintegrament de la subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
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Novè. Obligació de difusió i publicitat.
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte
de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada.

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

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

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

Desè. Obligacions del beneficiari. L’Associació Franz Schubert, té les obligacions
següents:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses.
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Catorzè. Normes supletòries. En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta
de normativa que hi sigui aplicable.

Quinzè. Notificar aquest acord a l’Associació Franz Schubert, amb seu a Barcelona.

9. JG967/000132/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Desestimar recurs de reposició de la
Confraria de Pescadors de l'Escala contra la resolució de la convocatòria
de subvencions als centres de conservació, difusió i interpretació del
patrimoni cultural i memòria històrica, Programa Indika (exp. 2018/2774)

En data 31 de maig de 2018, registre d’entrada 1-2018-010243-2, la Confraria de
Pescadors de l’Escala ha presentat un recurs contra la resolució de la Junta de
Govern de 15 de maig de 2018 de la convocatòria de subvencions als centres de
conservació, difusió i interpretació del patrimoni cultural i la memòria històrica en el
marc del programa “Indika”, de patrimoni cultural i educació de la Diputació de Girona.
(exp. 2018/2774).

La Confraria de Pescadors de l’Escala va sol·licitar entrar al programa amb les
activitats “Port de l’Escala: Maram i Subhasta” i “En Neptú és a Port”.

El punt 7 de les bases específiques reguladores de la subvenció especificaven
que la presentació de les sol·licituds s’havia de fer mitjançant el model
normalitzat, acompanyat de la documentació annexa següent:

a) Documentació acreditativa de la personalitat jurídica del centre patrimonial i
autorització d’obertura necessària d’acord amb l’activitat que dugui a terme,
expedida per la Generalitat de Catalunya o per l’òrgan competent, excepte que
s’hagi presentat en les convocatòries anteriors.

b) Fotocòpia compulsada del document d’identitat (DNI) de la persona signant de la
sol·licitud.

c) Projecte educatiu del servei (vegeu l’annex 3)
d) Fotografia que acompanyi l’activitat que es vol incloure en el catàleg (800 × 600

píxels a 72 ppp), en format digital, que s’ha de trametre a l’adreça electrònica
patrimoni@ddgi.cat.

En data 27 de març de 2018, i rebut el dia 28 de març de 2018, es va enviar un
requeriment a la Confraria de Pescadors de l’Escala, en què se’ls sol·licitava la
presentació d’un nou projecte educatiu tenint present l’annex tercer de les bases (on
es regula la informació que ha de contenir el projecte).

En resposta a aquest requeriment, la Confraria de Pescadors de l’Escala va entrar la
documentació complementària el dia 4 d’abril de 2018, núm. registre d’entrada
1-2018-006147-2. Tanmateix, la informació complementària no responia als camps
sol·licitats a l’annex 3, que eren concretament els següents:
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 Diagnosi externa: context social i educatiu, patrimoni vinculat al museu,
singularitat del discurs i capacitat de cohesió social.

 Diagnosi interna: recursos humans i materials de l’equipament, emmarcament de
l’estratègia educativa en el conjunt d’accions de l’equipament, recursos humans i
titulacions.

 Destinataris del projecte educatiu.
 Objectius generals i específics.
 Línies d’actuació.
 Plantejament didàctic del projecte educatiu i vinculació amb el currículum escolar.
 Sistemes d’avaluació del projecte.

En el punt 8 de les bases específiques de subvencions als centres de
conservació, difusió i interpretació del patrimoni cultural i la memòria històrica
en el marc del programa “Indika”, de patrimoni cultural i educació de la
Diputació de Girona, publicades definitivament en el BOP núm. 42 de 28 de
febrer de 2018, s’especifica el procediment d’avaluació de les sol·licituds.

Concretament, estableix que “una vegada avaluades les sol·licituds, la comissió
avaluadora ha d’emetre un informe en què s’ha de concretar el resultat de l’avualuació
efectuada”.

La comissió avaluadora de la línia de subvencions als centres de conservació, difusió i
interpretació del patrimoni cultural i la memòria històrica en el marc del programa
“Indika”, de patrimoni cultural i educació de la Diputació de Girona es va reunir el dia
17 d’abril de 2018. A l’acta de la comissió es recull que: “Es proposa denegar les
sol·licituds de [...] i la Confraria de Pescadors de l’Escala per no complir la condició
del punt 7 de les bases específiques, segons el qual les sol·licituds aniran
acompanyades, entre d’altres, d’un projecte educatiu del centre patrimonial. Aquestes
cinc entitats no han presentat un projecte educatiu desenvolupant els camps que es
demanaven en l’annex 3 de les bases específiques.”

La Junta de Govern de 15 de maig de 2018 va resoldre que la Confraria de Pescadors
de l’Escala, amb NIF G17042136, quedava en la llista d’entitats a les quals se’ls
denegava la/les sol·licitud/s per no haver presentat la documentació exigida a les
bases específiques.

En el recurs de reposició la Confraria de Pescadors de l’Escala manifesta el seu
desacord en relació a la resolució i es comprometen a treballar en un projecte
educatiu nou de cara al curs 2019-2020.

Vistos els antecedents, entenem que, si bé l’argument de la Confraria de Pescadors
de l’Escala és que probablement és la única  oferta que hi ha actualment a les escoles
per a poder visitar el Port, la llotja i el MARAM, el resultat de la resolució respon a
l’informe de la Comissió Qualificadora que va actuar d’acord als criteris previstos a les
bases específiques reguladores de la subvenció, aprovades pel Ple de la Corporació.
Entenem que la proposta de la comissió és clara i argumentada en base als criteris
fixats.
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Per tot el que s’ha exposat, i vist l’informe del centre gestor, la Junta de Govern, per
unanimitat, acorda:

Primer. Desestimar íntegrament el recurs de reposició interposat per la Confraria de
Pescadors de l’Escala, amb NIF G17042136, contra la resolució de la Junta de
Govern de 15 de maig de 2018 de la convocatòria de subvencions als centres de
conservació, difusió i interpretació del patrimoni cultural i la memòria històrica en el
marc del programa “Indika”, de patrimoni cultural i educació de la Diputació de Girona.
(exp. 2018/2774).

Segon. Notificar aquesta resolució a la Confraria de Pescadors de l’Escala, fent
avinent que contra la desestimació d’aquest recurs es podrà interposar un recurs
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Girona en el
termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la recepció d’aquesta
notificació.

10. JG967/000130/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Resolució de la convocatòria del V
Concurs dels Programes Pedagògics i Divulgatius de la Diputació de
Girona, per al curs escolar 2017-2018 (exp. 2017/6596)

Vistes les Bases reguladores del Concurs dels programes Pedagògics i Divulgatius de
la Diputació de Girona, Això Pinta Bé, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en
la sessió de 18 de juliol de 2017.

Vista la convocatòria anticipada del V Concurs dels Programes Pedagògics i
Divulgatius, Això Pinta Bé, de la Diputació de Girona, per al curs escolar 2017-2018,
aprovades per Junta de Govern en data 1 d’agost de 2017.

Vista l’acta del jurat qualificador del premis, reunit en data de 3 de maig del 2018. Atès
que la competència per a resoldre correspon a la Junta de Govern de la Diputació de
Girona, segons allò establert a l'article 8 de les bases i al punt 6 de la convocatòria.

Vist l'informe dels caps dels centres gestors de Cooperació Cultural i Medi Ambient, la
Junta de Govern, per unanimitat, acorda:

Primer. Resoldre la convocatòria del V Concurs dels Programes Pedagògics i
Divulgatius de la Diputació de Girona, per al curs escolar 2017-2018, de la següent
manera:

INDIKA
Infantil
Finalista
Títol: Un rellotge tou
Codi: 778491386
Escola: Escola Alzina Reclamadora, P3, 3 anys
Autora: Èlia Rodríguez

Semifinalista
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Títol: Pastora amb xais-Josep Berga i Boix
Codi: 128557980
Escola: Escola Pla de Dalt, P4A, 4-5 anys
Autors: Classe dels Peixos A

Primària
Finalista
Títol: Mireu què hem trobat!
Codi: 597523033
Escola: Escola La Draga, 2n de Primària, 7 anys
Autors: Alumnes de 2n
Semifinalista
Títol: La prehistòria
Codi: 804928669
Escola: Escola La Vila. Baldiri i Reixac, 5è de Primària, 10 anys
Autors: Alumnes de 5è

Secundària
Finalista
Títol: El llegat de Grècia
Codi: 950021101
INS Pere Alsius i Torrent, 1er A ESO, 12 anys
Autors: Jana Illamola Montgó/projecte en grup

Semifinalista
Títol: La cacera del Mamut
Codi: 517199165
IES Montsacopa, 1er ESO, 12 anys
Autor: Martí Viaplana

DEL MAR ALS CIMS

Infantil
Finalista
Títol: Qui s’amaga a l’estany?
Codi: 701738779
Escola: La Draga
Autors: Alumnes de P3

Semifinalista
Títol: Els animalets del bosc de Can Puig
Codi: 103149561
Escola Can Puig
Autors: Alumnes de P5

Primària
Finalista
Títol: La panxa d'una gota d'aigua
Codi: 992498559



32
Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat

Escola: Can Puig
Autora: Maria Capità López

Semifinalista
Títol: El rec de Ca n'Hort
Codi: 861514865
Escola: El Frigolet
Autors: Alumnes de 3r i 4t

Secundària
Finalista
Títol: Vitralls d'ocells
Codi: 705912961
Escola INS Pere Alsius
Autors: Aura Malagelada Poch, projecte en grup

Semifinalista:
Títol: Niu d'argila i palla
Codi: 645930887
Escola: INS Pere Alsius
Autora: Carlota Geli i Puigdevall

TALLERS AMBIENTALS
Premis deserts

Segon. Fixar els premis en 600 € per als finalistes i 300 € per als semifinalistes, de
conformitat amb allò establert en el punt 3 de les bases.

Tercer. Disposar la despesa total de 5.400,00€ euros, 2.700,00 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 500/3340/48001 i 2.700,00 euros amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 300/1700/48016.

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

Cinquè. Anul·lar el saldo sobrant de 2.700,00 euros (DOS MIL SET-CENTS EUROS)
previst a la convocatòria inicial, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
300/1700/48016.

Sisè. Notificar el present acord als interessats que consten en el punt primer.

11. JG967/000128/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció
nominativa a Girona Artelier, SCCL, per al finançament de l'Activitat de
l'Escola de Música Moderna de Girona (exp. 2018/603)
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Girona Artelier, SCCL, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament de
l’activitat de l’escola de música l’any 2018 i s’ha instruït l'expedient corresponent
(2018/603).

Girona Artelier, SCCL, realitza una tasca socioeducativa en relació amb el jazz i la
música moderna a la demarcació de Girona. Entre els projectes més rellevants cal
citar l’Escena Musical Transfronterera, en col·laboració amb el Conservatori de
Perpinyà i amb la Fundació de Músics de Barcelona; el projecte “Bit of Broadway”,
primer espectacle educatiu internacional de teatre musical a l’espai català
transfronterer; i el Jardí Artístic, programa d’innovació i d’investigació educativa
endegat per l’EMMG conjuntament amb el Centre de formació teatral El galliner i
l’Escola Municipal d’Arts de Girona.

L’any 2018 realitzaran la gira educativa del musical A bit of Broadway, una producció
que té com a objectiu principal la creació de nous públics entre els infants i joves. Es
tracta d’un espectacle de producció pròpia, amb una factura tècnica i artística sense
precedents a la demarcació.

També dins l’any 2018, Girona Artelier, SCCL, amplia la seva activitat al municipi de
Salt, concretament a l’espai de la Coma Cros.

El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà
una línia de cooperació econòmica amb equipaments culturals estratègics. L’objectiu
principal d’aquesta línia és garantir el manteniment de l’oferta cultural.

En data 20 de febrer de 2018, el Ple de la Diputació va adoptar l’acord d’aprovar
inicialment la creació d’un crèdit extraordinari a favor de Girona Artelier, SCCL, per les
activitats i el funcionament de l’escola de música moderna dins l’anualitat 2018.
Aquest acord es va prendre després de rebre la petició, per part de l’Ass. de Música
Moderna de Girona de canvi de beneficiari de la subvenció nominativa.

En data 23 de març de 2018 l’expedient de crèdit extraordinari DG 3CE 1/2018 es va
aprovar definitivament.

Atès que en el pressupost de la Diputació de 2018 hi figura una subvenció consignada
nominativament a favor de Girona Artelier, SCCL, de conformitat amb allò que preveu
l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i
l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, la
concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb
el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel
qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.

Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern,
per unanimitat, acorda:

Primer. Concedir la subvenció a Girona Artelier, SCCL, per al finançament de
l’organització de l’activitat de l’escola l’any 2018, que es detalla a continuació:
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Número
d'expedient
electrònic

Nom del beneficiari NIF del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

Període de
l’activitat

2018/603 Girona Artelier,
SCCL

F55312359 Activitat de
l’escola

Des de l’1 de
gener fins al
30 de juny de
2018

Cost total de
l'objecte
subvencionat

Cost de les
despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a
justificar

61.000,00 € 61.000,00 € 15.000,00 € 24,59 % 61.000,00 €

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de QUINZE MIL EUROS,
(15.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/47928 del pressupost
de la Diputació de Girona de 2018.

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

El període d’execució de l’actuació subvencionada és des de l’1 de gener fins al 31 de
juliol de 2018.

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

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

Sisè. Quantia, finançament i pagament.
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 15.000,00 € que representa
un percentatge de finançament del 24,59 %, quan s’hagi presentat el compte
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.

Setè. Règim de justificació.
Girona Artelier, SCCL, ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de
61.000,00 € corresponents a l’import de les despeses que consten en el pressupost
de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al Registre General
de la Diputació de la documentació següent:

a) El compte justificatiu normalitzat (www.ddgi.cat).
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat;
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c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la
factura;
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb
identificació de l’import i la seva procedència;
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de
les activitats de l’escola.
f) Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en compliment
de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència (www.ddgi.cat a
l’apartat de documentació).

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

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

És inadmissible cap canvi de destinació.

La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 14 de setembre de
2018. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst,
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de
justificació.

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

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

Novè. Obligació de difusió i publicitat.
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte
de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada.
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Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin
correspondre, s’apliquen les regles següents:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Quinzè. Notificar aquest acord a Girona Artelier, SCCL.
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12. JG967/000133/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Acceptació de la renúncia de
subvenció de la Fundació Josep Pla per a la promoció de la lectura del
patrimoni literari de Josep Pla  (exp. 2018/1608)

En el pressupost de la Diputació de Girona de l’any 2018 hi figura una subvenció
consignada nominativament a favor de la Fundació Josep Pla , per a les activitats de
promoció de la lectura de l’anualitat 2018.

En data de 6 de juny de 2018 la Fundació Josep Pla ha presentat una sol·licitud de
renúncia de l’esmentada subvenció (registre d’entrada: 1-2018-010553-2). Malgrat
que la Fundació va sol·licitar la subvenció i se li va atorgar per acord de Junta de
Govern de 6 de març de 2018, en l’escrit de renúncia exposen que un cop vistes les
aplicacions pressupostàries que ens van relacionar a la sol·licitud, veuen que algun
dels conceptes no es podran justificar i no s’adeqüen a les necessitats reals de la
Fundació per a fer front a les despeses de les activitats proposades.

Aquest informe s’emet d’acord els articles 93 i 94 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques; i els articles 119.3 i
128.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals (ROAS).

Vist l’informe del centre gestor, la Junta de Govern, a proposta del president de la
Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per
unanimitat, acorda:

Primer. Acceptar formalment la renúncia presentada per la Fundació Josep Pla amb
NIF G17337221 de la subvenció per a les activitats de promoció de la lectura i els
estudis del patrimoni literari de Josep Pla del 2018, per un import de 50.000,00 €.(exp.
2018/1608)

Segon. Notificar aquest acord a la Fundació Josep Pla, de Palafrugell.

13. JG967/000123/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Monuments (018): Esmena errada material observada en els
requadres de reajustament de les concessions de subvencions atorgades
dins del Pla de Monuments 2018 (exp. 2018/8442)

VIST l’informe de l’arquitecte en cap del Servei de Monuments on dóna compte que
en l’acord d’aprovació de les subvencions a ajuntaments, entitats i particulars de les
comarques gironines per a la restauració i conservació d’immobles d’interès
patrimonial, que va ser aprovat per la Junta de Govern del passat 17 d’abril de 2018, a
posteriori s’han detectat tres errades en els requadres explicatius, dels punts primer,
segon i quart, de la redistribució dels crèdits disponibles entre les diverses partides
pressupostàries que en formen part, la qual cosa obliga a procedir a l’esmena formal.

Atès que l’article 109.2 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, faculta a les administracions
públiques per a rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància de part, els errors
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materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes, la qual cosa resulta
d’aplicació en el present cas.

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

Esmenar l’errada observada en els requadres de reajustament de la despesa
autoritzada dels punts primer, segon i quart de l’acord de la Junta de 17 d’abril de
2018, pel qual s’aprovaven les subvencions per a la restauració i conservació
d’immobles d’interès patrimonial, de manera que allà on ara consta:

Primer.- Redistribuir l’import de la convocatòria de subvencions per a la restauració i
conservació d’immobles d’interès patrimonial de l’any 2018, d’un total de 1.075.000,00
euros, d’acord amb el detall següent:

Aplicació
Pressupostària

Crèdits
inicials

Crèdits
redistribuïts

Diferència

505/3360/76200 1.075.000,00 € 835.300,00 € -239.700,00 €
505/3360/78001 0,00 € 205.500,00 € 205.500,00 €
505/3360/76000 0,00 € 34.200,00 € 34.200,00 €
505/3360/76500 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL 1.075.000,00 € 1.075.000,00 €

Segon.- Reajustar la despesa autoritzada segons resulta de l’import final de la
convocatòria un cop redistribuït el crèdit:

Aplicació Pressupostària Reajust
505/3360/76200 -239.700,00 €
505/3360/78001 205.500,00 €
505/3360/76000 0,00 €
505/3360/76500 34.500,00 €

Tercer.- Declarar la disponibilitat del crèdit per import de 67.600,00 euros amb càrrec
a l’aplicació pressupostària 505/3360/76200 i la corresponent bossa de vinculació, per
tal de poder ampliar la convocatòria.

Quart.- Ampliar la convocatòria de subvencions per a la restauració i conservació
d’immobles d’interès patrimonial de l’any 2018 amb un import de 67.600,00 €, d’acord
amb el detall següent, i autoritzar la despesa addicional amb càrrec a la corresponent
aplicació pressupostària:

Aplicació
Pressupostària

Crèdits
redistribuïts

Augment
convocatòria

Crèdits finals

505/3360/76200 835.300,00 € 67.600,00 € 902.900,00 €
505/3360/78001 205.200,00 € 205.200,00 €
505/3360/76000 0,00 € 0,00 €
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505/3360/76500 34.500,00 € 34.500,00 €
TOTAL 1.075.000,00 € 67.600,00 € 1.142.600,00 €

Ha de dir:

Primer.- Redistribuir l’import de la convocatòria de subvencions per a la restauració i
conservació d’immobles d’interès patrimonial de l’any 2018, d’un total de 1.075.000,00
euros, d’acord amb el detall següent:

Aplicació
Pressupostària

Crèdits
inicials

Crèdits
redistribuïts

Diferència

505/3360/76200 1.075.000,00 € 835.300,00 € -239.700,00 €
505/3360/78001 0,00 € 205.500,00 € 205.500,00 €
505/3360/76000 0,00 € 0,00 € 0,00 €
505/3360/76500 0,00 € 34.200,00 € 34.200,00 €

TOTAL 1.075.000,00 € 1.075.000,00 €

Segon.- Reajustar la despesa autoritzada segons resulta de l’import final de la
convocatòria un cop redistribuït el crèdit:

Aplicació Pressupostària Reajust
505/3360/76200 -239.700,00 €
505/3360/78001 205.500,00 €
505/3360/76000 0,00 €
505/3360/76500 34.200,00 €

Tercer.- Declarar la disponibilitat del crèdit per import de 67.600,00 euros amb càrrec
a l’aplicació pressupostària 505/3360/76200 i la corresponent bossa de vinculació, per
tal de poder ampliar la convocatòria.

Quart.- Ampliar la convocatòria de subvencions per a la restauració i conservació
d’immobles d’interès patrimonial de l’any 2018 amb un import de 67.600,00 €, d’acord
amb el detall següent, i autoritzar la despesa addicional amb càrrec a la corresponent
aplicació pressupostària:

Aplicació
Pressupostària

Crèdits
redistribuïts

Augment
convocatòria

Crèdits finals

505/3360/76200 835.300,00 € 67.600,00 € 902.900,00 €
505/3360/78001 205.500,00 € 205.500,00 €
505/3360/76000 0,00 € 0,00 €
505/3360/76500 34.200,00 € 34.200,00 €

TOTAL 1.075.000,00 € 67.600,00 € 1.142.600,00 €
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14. JG967/000131/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Monuments (018): Aprovació conveni econòmic bianual amb
l'Ajuntament de Besalú per a fer intervencions arqueològiques al seu
terme municipal (exp. 2018/786)

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

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

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

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

Primer. Aprovar el conveni de col·laboració econòmica entre la Diputació de Girona, i
l’Ajuntament de Besalú, per al finançament del projecte d’actuació arqueològica a
diversos indrets del casc urbà de la població, el text del qual es transcriu literalment
tot seguit:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I
L’AJUNTAMENT DE BESALÚ PER REALITZAR EXCAVACIONS
ARQUEOLÒGIQUES EN DIFERENTS ESPAIS DEL MUNICIPI DE BESALÚ.
ENTITATS QUE INTERVENEN. D’una part, el  president de la Diputació de Girona,
Pere Vila Fulcarà, facultat per a aquest acte per acord de la Junta de Govern de
........................., assistit pel secretari general de la Diputació, Jordi Batllori i Nouvilas,
que actua com a fedatari públic. I de l’altra, Lluís Guinó i Subirós, alcalde president de
l’Ajuntament de Besalú, que actua en nom de la corporació municipal, facultat
expressament per l’acord de la Junta de Govern Local de 29 de gener de 2018, i
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d’acord amb les atribucions que li confereixen els articles 21.1 b de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de bases de règim local, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de
desembre, i el 53.1 a del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. L’assisteix Josep Pomés
Comas, secretari de l’Ajuntament. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ. La vila de Besalú
aplega un dels patrimonis històrics i arquitectònics més significatius de Catalunya.
Bona part del nucli antic i alguns dels edificis i construccions romànics que s’hi alcen
han estat catalogats com a monuments històrics: l’església de l’antic monestir de Sant
Pere, el priorat de Santa Maria, l’església parroquial de Sant Vicenç, l’hospital de Sant
Julià, el pont Vell, el Miqwé, l’església de Sant Martí de Capellada i les restes romanes
de Can Ring. La gestió i planificació d’aquests béns patrimonials cal que s’ajustin a
uns paràmetres una part essencial dels quals és el coneixement dels immobles i dels
espais. En aquest cas l’arqueologia s’erigeix com una de les eines que han de fornir la
informació necessària. Besalú va ser la capital d’un comtat a l’alta edat mitjana. Les
excavacions arqueològiques efectuades fins ara han fet palès que el castrum
Bisulduni, origen del comtat, va ser una autèntica vila fortificada, situada en una cruïlla
que controlava la connexió d’Emporiae i Gerunda amb els Pirineus. Les excavacions
de la Devesa, a finals del segle XX, varen demostrar que l’origen de Besalú es
remunta a un poblat ibèric situat al cim del turó de Santa Maria. En els segles XII, XIII
i XIV, Besalú pren la forma urbana que s’ha mantingut fins avui. Aquí augmenten les
possibilitats de coneixement urbanístic i arquitectònic. Alhora, també es treballa en
d’altres dels monuments més emblemàtics, com el pont, els banys i la sinagoga jueva,
i les esglésies de Santa Maria i Sant Vicenç. Aquest patrimoni cultural mereix la
continuació del procés d’estudi i rehabilitació per tal de recuperar, des del pla
arquitectònic, la importància històrica de la vila de Besalú. La Diputació està
interessada en col·laborar amb l’Ajuntament de Besalú per assegurar la realització de
la tasca projectada, i per això ambdues institucions han signat diversos convenis de
col·laboració econòmica. Alhora, l’Ajuntament també considera necessari de continuar
en aquesta línia, i està disposat a finançar part d’aquestes intervencions. Per
aquestes raons, s’escau subscriure un nou conveni de col·laboració per al bienni 2018
i 2019, amb la finalitat de portar a terme de forma gradual la proposta d’actuacions
que consten en la memòria. En virtut de tot això, formalitzen aquest conveni, amb
subjecció als següents PACTES. Primer. Objecte. L’objecte d’aquest conveni és
regular i renovar la col·laboració entre l’Ajuntament de Besalú i la Diputació de Girona,
per continuar portant a terme  les excavacions arqueològiques en diferents espais del
municipi, amb la finalitat de recuperar arquitectònicament diversos espais i de realçar
la importància històrica de la vila de Besalú. També és objecte d’aquest conveni
regular les aportacions econòmiques i subvencions que faran les parts, així com les
condicions de l’atorgament i les obligacions del beneficiari i de la Diputació de Girona.
Segon. Obligacions de l’Ajuntament de Besalú. L’Ajuntament de Besalú es compromet
a dur a terme el Projecte d’intervenció arqueològica en diferents espais del municipi
durant la vigència del conveni. L’execució del projecte comporta, per part de
l’Ajuntament de Besalú, assumir la supervisió i gestió de l’execució de l’esmentat
projecte, mentre que la Diputació queda desvinculada de qualsevol relació contractual
amb l’empresa o personal encarregat de realitzar les actuacions projectades. Tercer.
Finançament del projecte. L’Ajuntament de Besalú i la Diputació de Girona faran les
aportacions següents en concepte de subvencions. Es preveu un cofinançament per
part de Ajuntament, que pot procedir d’aportacions del mateix Ajuntament o de
l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat,
procedents de qualsevol administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió
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Europea o d’organismes internacionals. La suma de les subvencions compatibles amb
la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar el cost total de l’activitat
subvencionada. Això sí, s’hauran de comunicar sempre a la Diputació, tal com es
detalla en el punt 9 c d’aquest conveni:

Entitat Import %

Diputació de Girona 40.000,00 € 80 %

Ajuntament de Besalú 10.000,00 € 20 %

Total 50.000,00 € 100%

Les subvencions es finançaran amb càrrec als pressupostos corresponents, segons el
detall següent:

Entitat Aplicació 2018 2019

Diputació de Girona 505/3360/76201 20.000,00 € 20.000,00 €

Ajuntament de Besalú 31.336.681.00.01 5.000,00 € 5.000,00 €
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Quart. Despeses subvencionables i període d’execució. El pressupost de les
despeses previstes per dur a terme el Projecte d’intervenció arqueològica en diferents
espais del municipi és de 50.000,00 €, segons el detall de depeses que figura en
l’annex a aquest document. Es consideren despeses subvencionables les despeses
corrents que es detallen en l’esmentat pressupost. De les desviacions que s’hagin
produït se’n deixarà constància en la memòria justificativa final. El període d’execució
de l’actuació subvencionada comença l’1 de gener de 2018 i finalitza el 31 d’octubre
del 2019. Es consideren despeses efectuades les que s’hagin meritat durant el termini
d’execució, encara que no hagin estat pagades efectivament abans d’acabar el
període de la justificació. S’autoritza el beneficiari a concertar l’execució total o parcial
de les activitats subvencionades amb persones o entitats amb qui estigui vinculat. En
aquest cas, seran subvencionables només els costos en què aquestes persones o
entitats hagin concorregut, els quals s’hauran de justificar en els mateixos termes que
el beneficiari. Cinquè. Acceptació de la subvenció. Es considera que amb la signatura
d’aquest conveni l’Ajuntament de Besalú accepta la subvenció i les condicions
generals i específiques fixades. Sisè. Termini i règim de justificació. Pel que fa a la
subvenció de la Diputació de Girona: Es preveu una justificació parcial en l’exercici
2018, i una de total en l’exercici 2019. Les dates límit de justificació són les següents:
Justificació parcial: 30 de novembre de 2018. Justificació final: 30 de novembre de
2019. En cas que no es pogués justificar la subvenció dins d’aquestes dates es podrà
sol·licitar una pròrroga, abans que acabi el termini fixat, per un termini màxim de 15
dies. El beneficiari ha de justificar la realització efectiva de l’objecte de la subvenció,
corresponent a l’import de les despeses que consten en el pressupost annex,
mitjançant la presentació en el Registre General de la Diputació del compte justificatiu
normalitzat, disponible a l’apartat «Documentació» del web de la Diputació de Girona
(www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació següent: a) Memòria justificativa del
compliment de l’activitat. b) Relació classificada de les despeses de l’activitat, amb la
identificació del proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data
d’emissió de la factura (cal incloure com a annex les factures de despesa signades pel
tècnic director de l’obra). c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat
les activitats, amb la identificació de l’import i la procedència. d) Documentació
acreditativa que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb la col·laboració de la
Diputació de Girona, tal com estableix el punt dissetè d’aquest conveni. e) Un
exemplar de tota la producció gràfica o audiovisual utilitzada en la difusió pública del
Projecte. La documentació dels apartats c, d i e només s’haurà de presentar en el
moment de la justificació final. Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que
es preveu, la subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment. En cas que
el cost justificat sigui inferior al que consta en el pressupost acceptat, la subvenció es
minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el percentatge de
desviació. Es reduirà l’import de la subvenció quan la totalitat dels ingressos obtinguts
per al finançament del projecte superin la despesa efectiva. El centre gestor revisarà
la documentació justificativa i, si hi detecta errors o deficiències, haurà de requerir el
beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils els esmeni, o bé que presenti les
al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que, si no ho fes, es consideraria
incomplerta l’obligació de justificació, amb les conseqüències que s’estableixen als
articles 22 i 33 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. No
justificar la inversió dintre del termini i amb les condicions assenyalades motivarà
l’anul·lació d’ofici de la subvenció pendent. Setè. Compatibilitat. La subvenció és
compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la
mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat, nacional,
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de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les subvencions
compatibles amb la de la Diputació de Girona i l’aportació de l’Ajuntament de Besalú,
en cap cas no pot superar el cost total de l’activitat subvencionada. Vuitè. Pagament.
No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la presentació dels
comptes justificatius corresponent. Es tramitarà el pagament de la subvenció previ
informe favorable del cap del centre gestor. El pagament de les subvencions es farà
mitjançant una transferència bancària a favor de l’Ajuntament de Besalú. Novè. Altres
obligacions del beneficiari. El beneficiari té les obligacions següents: a) Dur a terme
l’activitat objecte de la subvenció. b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i
la informació que li sigui requerida en relació amb l’activitat per a la qual es concedeix
la subvenció, i sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control de la Diputació de
Girona, la Sindicatura de Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la
normativa aplicable. c) Notificar a la resta de signants els ajuts obtinguts o demanats
a altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals,
amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud. d) Conservar els documents
justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre
puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control. e) Reintegrar els fons
rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. f) Altres obligacions
previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. Desè.
Subcontractació. Es permet que l’Ajuntament de Besalú subcontracti les actuacions
objecte de subvenció, però en cas que ho faci, les obligacions econòmiques que se’n
derivin hauran d’anar al seu càrrec. Onzè. Modificació de les subvencions. El
beneficiari no podrà sol·licitar un canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, ni
demanar la modificació del pressupost o del percentatge de finançament. En relació
amb la modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que disposa
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, l’ordenança  que tingui
aprovada l’Ajuntament de Besalú i la normativa concordant. Dotzè. Invalidesa,
revocació i reintegrament. Si es dona el cas, el beneficiari tindrà l’obligació de retornar
l’import rebut i de pagar l’interès de demora corresponent, en els supòsits següents: a)
Els que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions. b) En cas d’incompliment d'altres obligacions que preveuen aquestes
bases. c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions. Tretzè.
Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels mitjans que
estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la consideració
de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al títol III de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. El beneficiari i els tercers
relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva justificació estan obligats a
sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi la intervenció corresponent,
d’acord amb el que estableix l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions. La negativa a complir aquesta obligació es considera
resistència, excusa o obstrucció als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions, sens perjudici de les sancions que, si
escau, hi puguin correspondre. Catorzè. Principis ètics i regles de conducta. El
beneficiari està obligat a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de
conducta establerts a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern. L’incompliment dels principis i regles anteriors
comportarà l’aplicació del règim sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei
19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i la imposició
de les sancions previstes en funció del caràcter molt greu, greu o lleu de les
infraccions comeses. Quinzè. Obligacions de la Diputació de Girona. Abonar l’import
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de la subvenció un cop hagi estat justificada. Setzè. Seguiment de la gestió i
desenvolupament del projecte. En qualsevol moment, representants acreditats de la
Diputació de Girona podran comprovar la gestió i funcionament del Projecte
d’intervenció arqueològica en diferents espais del municipi de Besalú. Dissetè. Difusió,
protocol i inauguració. El beneficiari, l’Ajuntament de Besalú, haurà de fer constar
expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte,
publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció, encara que
l’activitat ja hagi estat realitzada. Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de
les responsabilitats que per aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general
de subvencions, puguin correspondre, s’aplicaran les regles següents: a) Si encara és
possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan concedent ha de
requerir el beneficiari que adopti les mesures de difusió establertes en un termini no
superior a 15 dies, amb l’advertència expressa que aquest incompliment pot
comportar la revocació de la subvenció. b)  Si pel fet d’haver-se desenvolupat les
activitats afectades per aquestes mesures no és possible el compliment de l’obligació
en els termes establerts, l’òrgan concedent pot establir mesures alternatives, sempre
que aquestes permetin fer la difusió del finançament públic rebut. En el requeriment
que l’òrgan concedent dirigeixi al beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 15
dies per adoptar l’obligació, amb l’advertència que l’incompliment pot comportar la
revocació de la subvenció. Alhora, en totes les publicacions i audiovisuals que s’editin
en el context del Projecte d’intervenció arqueològica en diferents espais del municipi
de Besalú, s’hi farà constar la col·laboració de la Diputació de Girona. Les parts
signants es comprometen a fer constar explícitament la col·laboració de totes les
institucions en totes les iniciatives i actuacions derivades del compliment d’aquest
conveni mitjançant els corresponents anagrames. En els actes d’obertura i inaugurals
hi serà convidat un representant de la Diputació, que serà designat pel president
d’aquest organisme o per l’òrgan corporatiu que hi sigui competent. Així mateix, en tot
acte de publicitat i de difusió en general, caldrà fer esment al patrocini de la Diputació
de Girona com a membre col·laborador en el finançament de l’actuació. En el cas de
la resta d’ens signants s’actuarà de la mateixa forma. L’administració beneficiària de
la subvenció s’haurà de coordinar amb la Diputació de Girona en una reunió prèvia en
la qual es tractaran les actuacions de caràcter protocol·lari, així com el dia, lloc i hora
de l’acte inaugural. L’incompliment d’aquesta clàusula comportarà la pèrdua dels
imports parcials que, en relació amb el total de l’aportació econòmica, estiguessin
pendents de percebre; amb la reserva del dret a favor de la Diputació de poder exigir
el reintegrament de les quantitats que, en relació amb l’aportació, s’haguessin pogut
satisfer. Divuitè. Propietat intel·lectual. Els drets d’explotació dels resultats obtinguts
en les excavacions corresponen a l’Ajuntament de Besalú. La Diputació de Girona en
podrà fer ús per a la investigació, difusió i divulgació, sigui quin sigui en mitjà emprat.
Tal com estableix la Llei de propietat intel·lectual (Reial decret 1/1996, de 12 d’abril),
es respectaran els drets morals dels investigadors i, en qualsevol tipus de difusió dels
resultats de les excavacions, aquests investigadors es mencionaran expressament
com a assessors i directors científics del treball. Dinovè. Normes supletòries. En tot el
que no prevegin  aquests pactes és aplicable l’Ordenança general de subvencions de
la Diputació de Girona, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;
el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei
general de subvencions i la resta de normativa concordant. També s’aplicarà
supletòriament el que estableix per als òrgans col·legiats la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic. Vintè. Tractament de les divergències.
Les institucions signatàries d’aquest conveni són entitats de dret públic, motiu pel



47
Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat

qual, si s’escau, les parts contractants sotmetran les divergències que poguessin
plantejar-se pel que fa a la interpretació o compliment d’aquest conveni a la jurisdicció
contenciosa administrativa. Vint-i-unè. Vigència del conveni. Aquest conveni entrarà
en vigor en la data en què se signi, però els seus efectes es retrauran fins a l'1 de
gener de 2018, i la seva vigència finalitzarà el 31 de desembre de 2019. I, en prova de
conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen. Pere Vila Fulcarà, President
de la Diputació de Girona; Lluís Guinó i Subirós, Alcalde president de l’Ajuntament de
Besalú; Jordi Batllori i Nouvilas, secretari de la Diputació de Girona; Josep Pomés
Comas, secretari de l’Ajuntament de Besalú”.

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

 Any 2018

Any 2019
20.000,00 €
 20.000,00 €

Tercer. Imputar la despesa per a l’any 2018 prevista en VINT MIL EUROS (20.000,00
€) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 505/336/76201 (ajuts a Ajuntaments per a
Inversions en Monuments) del pressupost de la Diputació i condicionar la despesa
futura a l’existència de crèdit adequat i suficient per a l’anualitat corresponent.

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

Cinquè. Facultar àmpliament el president de la Diputació per a la signatura del
conveni i la resolució dels compromisos que d’ ell es derivin i perquè, si cal, d’acord
amb la finalitat que es persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que
eventualment s’hagin pogut advertir.

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

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

15. JG967/000034/2018-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i
Hisenda; Serveis Jurídics (006): Assabentat de la sentència núm. 63/2018,
de sis de febrer, dictada per la Secció Quarta de la Sala Contenciós
Administrativa del TSJC, resolent el recurs d'apel·lació número 169/2017
(exp. 2010/7930)
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Vist l'informe emès per la Sra. M. Cristina Lloret Gómez, lletrada del Servei Jurídic
d'aquesta Diputació, de 25 de maig de 2018, que diu:

"En data 16 de maig de 2018 se'ns ha notificat el decret de nou de maig de 2018, del
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Girona, que declara la fermesa de la
sentència núm. 63/2018, de sis de febrer, dictada per la Secció Quarta de la Sala
Contenciós Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que
ESTIMA el recurs d’apel·lació número 169/2017, interposat per la Diputació de
Girona i Organisme Autònom de Salut Pública (DIPSALUT) contra la sentència
núm. 56/2017, de tres de març, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Girona,
que va estimar el recurs abreujat núm. 347/2016, que M. Q. A. E. va interposar contra
decret  de la Presidència de la Diputació de Girona, de 18 d’agost de 2016, que
desestimava la seva sol·licitud que ser li donés d’alta als serveis d’assistència mèdica
que prestava la empresa Medifiatc al personal de la Diputació, al estar adscrita en
aquest moment, a l’ Organisme Autònom de Salut Pública (DIPSALUT), sent-li per
tant aplicables les condicions econòmiques i socials del personal de l’esmentat
organisme autònom, i no de la Diputació.

Faig constància d'aquestes actuacions judicials perquè siguin de coneixement de  la
Junta de Govern d'aquesta Diputació.”

La Junta de Govern, a proposta del president de la Comissió Informativa de Promoció
Econòmica, Administració i Hisenda, es dóna per  ASSABENTADA de la fermesa de
la sentència núm. 63/2018, de sis de febrer, dictada per la Secció Quarta de la Sala
Contenciós Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC),
resolent el recurs d’apel·lació número 169/2017 (exp. Firmadoc núm. 2016/7930).

16. JG967/000029/2018-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat;
Medi Ambient (014): Aprovació conveni entre ELFOCAT i DDGI- per al
foment de la gestió forestal sostenible (exp. 2018/4624)

ELFOCAT agrupa els ens locals públics amb patrimoni forestal o amb gran vinculació
amb el sector forestal de Catalunya I té l'objectiu de donar suport als ajuntaments
propietaris forestals per implantar la biomassa com font energètica sostenible, donar
suport a les relacions transfrontereres dels ajuntaments forestals per a la defensa de
llurs interessos davant la UE, i de dinamització de l'activitat forestal en forests
públiques.

El pla estratègic de subvencions de la Diputació de Girona 2017-2019 incorpora la
Línia de subvencions a les organitzacions agràries de major representativitat, la qual
fa referència específica a ELFOCAT, i el pressupost de 2018 conté una partida
nominativa per a aquesta entitat, per la qual cosa es tracta del supòsit d’ajut de
concessió directa previst per l’article 22.2 a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions.

Que a les comarques de Girona hi ha prop d’un 20% de superfície forestal de
propietat municipal, una quantitat molt rellevant que converteix els municipis, en el seu
conjunt, en un dels principals actors en la gestió forestal a Girona, tant per la propietat
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que representen com pel seu caràcter d’administració pública amb competències
forestals en l’àmbit local.

Que des de l’any 2011 la Diputació de Girona col·labora amb ELFOCAT i subvenciona
a aquesta entitat per tal de dinamitzar el sector forestal Gironí, portant a terme
accions de suport a la divulgació tècnica,  exposicions divulgatives i de formació, i
participació activa en projectes d’àmbit forestal les comarques de Girona

Que la signatura d’un nou conveni ofereix l’oportunitat de col·laborar amb una entitat
que representa tots els municipis que disposen de propietats forestals, fet que permet
realitzar accions conjuntes de millora i dinamització del sector. Ja que els municipis
realitzen aprofitaments i millores forestals  a partir de les seves forests ordenades,
amb la qual cosa generen una activitat econòmica regular i periòdica que dona feina a
molts actors forestals situats a zones rurals. A més d’aquestes funcions productives,
molts d’aquests terrenys forestals es troben dins d’espais naturals protegits de molt
alta qualitat, que son fonamentals en la protecció de la biodiversitat catalana, i, en
general, generen innumerable quantitat de beneficis a la societat i a la natura, en les
seves funcions protectores i socials: biodiversitat, paisatge, lleure, qualitat d’aigua,
magatzem de carboni, etc.

Que el present Conveni de col·laboració preveu que ELFOCAT desenvolupi les
següents actuacions: portar a terme accions de suport a la divulgació tècnica, que
inclouen específicament la redacció del Butlletí informatiu, edició d'altre material per a
altres accions del programa anual, exposicions divulgatives i de formació, a través de
conveni entre ELFOCAT i el CTFC i participació activa en projectes d’àmbit forestal,
liderats per la Diputació de Girona.

D’acord amb els antecedents, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de
Medi Ambient, per unanimitat, acorda:

Primer. APROVAR el text del conveni amb l’Associació Entitats Locals Propietàries
Forestals a Catalunya, que presenta el següent tenor literal:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I
L’ASSOCIACIÓ ENTITATS LOCALS PROPIETÀRIES FORESTALS A CATALUNYA
(ELFOCAT) PER AL FOMENT DE LA GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE.
CN/3616-Exp. 2018/4624.
I. ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel ..., assistit pel..., en virtut de les facultats
conferides per acord de la Junta de Govern del dia .....
ASSOCIACIÓ ENTITATS LOCALS PROPIETÀRIES FORESTALS A CATALUNYA
(ELFOCAT), amb NIF G25717570, representada pel ..., amb domicili a la Plaça de la
Trobada, s/n, a 25711-Montferrer i Castellbó.
II. ANTECEDENTS i MOTIVACIÓ
ELFOCAT té l'objectiu de donar suport als ajuntaments propietaris forestals, per
implantar la biomassa com font energètica sostenible, donar suport a les relacions
transfrontereres dels ajuntaments forestals per a la defensa de llurs interessos davant
la UE, i de dinamització de l'activitat forestal en forests públiques.
El pla estratègic de subvencions de la Diputació de Girona 2017-2019 incorpora la
Línia de subvencions a les organitzacions agràries de major representativitat, la qual
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fa referència específica a ELFOCAT, i el pressupost de 2018 conté una partida
nominativa per a aquesta entitat.
El present Conveni estableix les condicions de col·laboració entre la Diputació de
Girona i ELFOCAT, per tal de portar a terme accions de suport a la divulgació tècnica,
que inclouen específicament la redacció del Butlletí informatiu, edició d'altre material
per a accions del programa anual, exposicions divulgatives i de formació, a través de
conveni entre ELFOCAT i el CTFC i participació activa en projectes d’àmbit forestal,
liderats per la Diputació de Girona.
En virtut de tot això, formalitzen el present Conveni amb subjecció als següents:
PACTES
Primer. OBJECTE. L’objecte d’aquest conveni és establir les condicions de
col·laboració entre la Diputació de Girona i ELFOCAT, per tal de portar a terme
accions de suport a la divulgació tècnica, que inclouen específicament la redacció del
Butlletí informatiu, edició d'altre material per a altres accions del programa anual,
exposicions divulgatives i de formació, a través de conveni entre ELFOCAT i el CTFC i
participació activa en projectes d’àmbit forestal, liderats per la Diputació de Girona.
Segon. PROGRAMA D’ACTUACIONS. Per tal de concretar les actuacions que es
duran a terme a l’empara d’aquest conveni, s’estableix com a eina bàsica el programa
anual d’actuacions.
El programa anual d’actuacions del 2018, que consta com a annex d’aquest conveni,
determina la valoració de les accions que assumeix ELFOCAT, en compliment dels
objectius pactats amb un pressupost desglossat de les hores de personal propi
assignades a aquestes tasques  i/o la previsió de factures de tercers.
D’acord amb el què preveu el pacte vintè respecte a les possibles pròrrogues, abans
del 31 de març de l’any en què es programi, haurà de ser consensuat un nou
programa d’actuacions en el si de la Comissió de Seguiment prevista en el pacte
tercer. A tal efecte, ELFOCAT haurà de presentar abans del 28 de febrer de l’any en
curs, una sol·licitud de pròrroga que incorpori la proposta de programa anual amb la
definició de les accions que preveu assumir aquesta entitat i la previsió pressupostària
preliminar, així com el finançament que es preveu, amb detall de en quines actuacions
o fraccions d’aquestes s’aplicarà, les finques implicades, les unitats d’actuació i el
nombre d’hectàrees, com també els preus unitaris.
Per a les possibles aportacions futures, en funció de la proposta de programa anual
presentada per ELFOCAT, un cop consensuada en el si de la comissió de seguiment,
el Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona elaborarà un informe tècnic, el
qual establirà la valoració dels treballs proposats anualment i determinarà subvenció
màxima a aportar per part de la Diputació, d’acord amb la seva disponibilitat
pressupostària. Caldrà que el programa d’actuacions i la proposta de finançament
siguin aprovats per la Diputació de Girona en forma d’addenda al conveni i que
aquesta addenda sigui signada per les parts per a que es pugui considerar efectiva la
pròrroga del conveni i els compromisos d’aquesta puguin ser considerats vinculants.
Tercer. COMISSIÓ DE SEGUIMENT. Per tal de garantir el correcte desenvolupament
del conveni, facilitar la comunicació de les iniciatives de les parts signatàries i poder
resoldre els dubtes d’interpretació que sorgeixin respecte a les clàusules d’aquest
conveni, així com les discrepàncies que puguin sorgir en l’aplicació d’aquest, es crea
una comissió de seguiment.
La Comissió de Seguiment, d'acord amb un calendari prèviament acordat, es reunirà
com a mínim de forma semestral per avaluar el desenvolupament correcte de les
actuacions previstes en el programa anual, així com per consensuar el programa
d’actuacions d’anys següents.
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La Comissió de Seguiment tindrà la composició següent:
 dos representants tècnics designats per la Diputació de Girona;
 dos representants d’ELFOCAT

Quart. APORTACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA. La Diputació de Girona
contribuirà a la consecució dels objectius d’aquest conveni, a més d’assumir aquelles
funcions pròpies que se’n derivin, mitjançant un ajut al finançament, quan escaigui, de
les actuacions incloses en el programa anual aprovat en el marc d’aquest conveni i les
seves possibles addendes.
La Diputació de Girona es compromet a fer l’any 2018 una aportació econòmica
màxima a ELFOCAT de 4.000,00 €. Aquest import correspon al 75% de la despesa.
Cinquè. DESPESES SUBVENCIONABLES I PERÍODE D’EXECUCIÓ. La subvenció
que es concedeix té caràcter singular. Es consideren despeses subvencionables les
que es detallen en l’annex d’aquest conveni com a programa d’actuacions i que
formen part de l’objecte de la subvenció; per tant, l’import que s’autoritza no podrà ser
utilitzat per sufragar despeses d’una altra naturalesa.
Es podran considerar com a subvencionables les despeses de personal. Es podran
considerar com a subvencionables les despeses generals (telèfon, llum, etc.) per
import màxim del 7% de les despeses de personal.
No seran subvencionables les despeses en concepte d’IVA.
Es consideren despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el termini
d’execució, encara que no hagin estat pagades efectivament abans d'acabar el
període de la justificació.
El període d’execució de l’actuació subvencionada comença l’1 de gener de 2018 i
finalitza el 31 de desembre de 2018.
Sisè. COMPATIBILITAT. La subvenció és compatible amb l'obtenció d'altres
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de
qualsevol administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o
d'organismes internacionals, amb l'excepció dels ajuts que s'obtinguin de la Diputació
de Girona, o entitat vinculada o participada per aquest ens per al mateix projecte. La
suma de les subvencions i altres ingressos compatibles amb la de la Diputació de
Girona en cap cas no pot superar el cost total de l’activitat subvencionada.
Setè. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ. El beneficiari accepta la subvenció, així
com les condicions generals i específiques fixades per aplicar-la, estipulades en
aquest conveni.
Vuitè. TERMINI I RÈGIM DE JUSTIFICACIÓ. El beneficiari ha de justificar, en el
termini que finalitza el 31 de gener de 2019, la realització efectiva de l’objecte de la
subvenció, mitjançant la presentació al Registre General de la Diputació del compte
justificatiu normalitzat, disponible a l’apartat «Documentació» del web de la Diputació
de Girona (www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació següent:
a) Memòria justificativa del compliment de l’activitat, en què hi ha de constar una
descripció de les accions fetes i els resultats obtinguts, així com l’explicació del
compliment de l’obligació de fer difusió i publicitat de la col·laboració de la Diputació
de Girona.
b) Relació classificada de les despeses de l’activitat, amb la identificació del proveïdor,
el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la factura o altres
documents justificatius de la despesa amb validesa legal.
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats, amb la
identificació de l’import i la procedència.
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d) Documentació acreditativa que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb la
col·laboració de la Diputació de Girona, tal com estableix el pacte desè d’aquest
conveni.
e) En cas que hi hagi despeses de personal, fulls mensuals de dedicació temporal a
les diferents tasques en què consti la dedicació desglossada en dies i hores a cada
tasca, signats per cada persona i pel seu cap, els justificants de despesa
corresponents i un certificat signat que acrediti la dedicació de forma argumentada.
Quan l’import de la despesa subvencionable sigui superior a les quanties establertes
per la legislació vigent de contractació pública en relació amb el contracte menor, el
beneficiari ha de justificar que ha sol·licitat com a mínim 3 ofertes a diferents
proveïdors, prèviament a la contractació del compromís, excepte que per les
característiques especials de l’objecte del contracte no hi hagi en el mercat suficient
nombre d’entitats que el realitzin, prestin o subministrin, o tret que la despesa
s’hagués realitzat amb anterioritat a la sol·licitud de la subvenció.
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.
En cas que el cost justificat sigui inferior al que consta en el pressupost acceptat, la
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el
percentatge de desviació.
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat
al pacte cinquè, superin la despesa efectiva.
El centre gestor revisarà la documentació justificativa i, si hi detecta errors o
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils els
esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que,
si no ho fes, es consideraria incomplerta l’obligació de justificació, amb les
conseqüències que s’estableixen als articles 22 i 33 de l’Ordenança general de
subvencions.
Novè. AFECTACIÓ DELS BÉNS. Quan sigui el cas, el beneficiari ha de destinar els
béns al fi concret per al qual es concedeix la subvenció durant un període mínim de 2
anys. Si el beneficiari es proposa modificar el fi concret per al qual es va concedir la
subvenció, prèviament ha de retornar les quantitats percebudes en concepte de
subvenció, més l’interès legal que correspongui. Aquesta circumstància ha de quedar
inscrita en el registre públic corresponent.
En el cas de béns inscriptibles en un registre públic, el període mínim és de 5 anys i
les circumstàncies expressades en el paràgraf anterior s’han de fer constar en
l’escriptura en el cas d’adquisició, i, en qualsevol cas, en el registre públic
corresponent, i cal indicar-hi l’import de la subvenció concedida.
Desè. PAGAMENT. No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a
la presentació del compte justificatiu corresponent. Es tramitarà el pagament de la
subvenció previ informe favorable del centre gestor de Medi Ambient de la Diputació
de Girona. El pagament de la subvenció es farà mitjançant una transferència
bancària.
Onzè. OBLIGACIÓ DE DIFUSIÓ I PUBLICITAT. El beneficiari haurà de fer constar
expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte,
publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció, encara que
l’activitat ja hagi estat realitzada.
Com a mínim, caldrà que el beneficiari faci constar el suport de la Diputació de Girona
al web de l’associació.
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Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions puguin
correspondre, s’apliquen les regles següents:
1. Si encara és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan

concedent ha de requerir el beneficiari que adopti les mesures de difusió
establertes en un termini no superior a 15 dies, amb advertència expressa que
aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.

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

Dotzè. ALTRES OBLIGACIONS DEL BENEFICIARI. El beneficiari té les obligacions
següents:
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció.
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i la informació que li sigui requerida

en relació amb l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable.

c) Notificar a la Diputació de Girona la informació relativa als ajuts obtinguts o
demanats a altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o
internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud.

d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de
comprovació i control.

e) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.
f) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.
Tretzè. SUBCONTRACTACIÓ. Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin
les actuacions objecte de subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n
derivin hauran d’anar a càrrec de l’entitat respectiva.
Catorzè. MODIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS. L’òrgan de la Diputació de Girona
que ha resolt l’atorgament de la subvenció té la facultat de revisar la subvenció
concedida i de modificar la subvenció en el cas que s’hagin alterat les condicions que
s’han tingut en compte per concedir la subvenció.
Una vegada s’hagi aprovat el conveni corresponent, el beneficiari no podrà sol·licitar
un canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, ni demanar la modificació del
pressupost o del percentatge de finançament.
En relació amb la modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa
concordant.
Quinzè. INVALIDESA, REVOCACIÓ I REINTEGRAMENT. La Diputació de Girona
podrà revocar totalment o parcial les subvencions. Si es dona aquest cas, el
beneficiari tindrà l’obligació de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora
corresponent en els supòsits següents:

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

b. En cas d’incompliment d'altres obligacions que preveuen aquest conveni.
c. Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.
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El centre gestor de Medi Ambient tramitarà, si escau, els expedients
d’invalidesa, revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i l’òrgan
competent per adoptar els acords corresponents serà el president de la
Diputació.

Setzè. VERIFICACIÓ I CONTROL. La Diputació de Girona té la facultat de verificar
pels mitjans que estimi convenients, l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual
té la consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al títol III
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions.
El beneficiari i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als efectes
que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre.
DISSETÈ. PROHIBICIÓ DE CONTRACTACIÓ AMB PERSONES VINCULADES. El
beneficiari no podrà concertar l'execució total o parcial de les actuacions
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i hagi obtingut
l'autorització prèvia de la Diputació de Girona.
Tampoc no podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Divuitè. PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA. El beneficiari d’aquesta
subvenció està obligat a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de
conducta establerts a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, els següents:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L’incompliment dels principis i regles anteriors comportarà l’aplicació del règim
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses.
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Dinovè. NORMES SUPLETÒRIES. En tot el que no s’hagi previst en aquest acord
serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta
de normes que hi siguin aplicables.
Vintè. VIGÈNCIA DEL CONVENI. Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de la
seva signatura i finalitzarà el 30 de juny de 2019 i podrà ser prorrogat d’acord amb el
que estableix el pacte segon per períodes anuals, fins a un màxim de 4 anys, per
acord de les parts mitjançant addenda. En cas de pròrroga, l’addenda establirà el
programa d’actuacions, l’import i percentatge de subvenció i els terminis d’execució i
de justificació. L’òrgan competent per aprovar les possibles addendes de pròrroga per
part de la Diputació de Girona serà el vicepresident segon.
Vint-i-unè. NATURALESA DEL CONVENI. Aquest conveni té naturalesa
administrativa i es regeix per la Llei 40/2015, d‘1 d'octubre, de règim jurídic del sector
públic, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, 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, la Llei 26/2010, de 23 d'agost de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la resta de normativa
aplicable.
Les discrepàncies que puguin sorgir de la seva execució seran resoltes per mutu
acord de les parts. Els conflictes derivats de l'aplicació d'aquest conveni són
competència dels òrgans de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
Vint-i-dosè. EXTINCIÓ I RESOLUCIÓ. Son causes d'extinció d'aquest conveni:
L'esgotament del període de vigència convingut entre les parts 
L'acord unànime de tots els firmants.
L'incompliment greu i manifest, material o legal, de les obligacions assumides en el
conveni per cadascuna de les parts.
Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
Per qualsevol altre causa prevista en el conveni o en altres lleis.
I per tal de deixar-ne constància i en prova de conformitat, les parts subscriuen aquest
conveni per duplicat exemplar,
Montferrer, per ELFOCAT ......... Girona,  per la Diputació de Girona ...............”

ANNEX I
PROPOSTA DE PROGRAMA D’ACTUACIONS 2018
Antecedents
Aquest programa d’actuacions dóna compliment a allò que estableix la clàusula
segona del conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i ELFOCAT, que
preveu que el conveni esmentat es desplegarà mitjançant l’aprovació de programes
anuals, i a més fa referència explícita al caràcter excepcional del primer d’aquests
programes, amb la definició del seu contingut bàsic.
La configuració d’aquest primer programa de treball, amb un contingut bàsic que és la
preparació, amb el nivell de detall necessari, del programa de treball del 2018,
s’ajusta, doncs, estrictament a allò que estableix el conveni, en el sentit que, el
programa del 2018 es pot aprovar dins del mateix any, però els programes dels anys
següents s’han d’aprovar preferiblement, el darrer trimestre de l’any anterior.
Es tracta d’una previsió necessària si, tal com diu el conveni, el programa de treball ha
de permetre la valoració de les actuacions.
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D’acord amb les consideracions precedents i amb la voluntat de col·laboració
expressada al conveni per totes les parts que el signen, s’acorda per a l’any 2018 el
programa de treball següent.
Contingut bàsic del programa de treball
En el marc d’actuació d’aquest s’estableix el programa de treballs conjunt entre la
Diputació de Girona i ELFOCAT per al 2018:
Accions generals:
Defensa del interessos, representació i dinamització del ens propietaris forestals
i dels boscs comunals:
 Seguiment de les polítiques forestals nacionals i internacionals que afecten les

entitats locals propietàries de boscos, suport estratègic a les entitats
locals,assistència a  reunions sectorials, informes sobre legislació i propostes,
accions de dinamització sectorial, defensa dels interessos associats.

Funcionament administratiu i econòmic de l’associació:
Gerència, gestoria externa, pagament quotes FECOF i Clúster biomassa,
assemblea, juntes i reunions institucionals., confecció i seguiment pressupost i
plans d’actuació.

Accions de comunicació interna i externa i renovació material de fires:
 Butlletí intern. Fires i altres exposicions. Tríptics associació i material divulgació

institucional i formatiu.
Accions específiques del Conveni:
Estudis i propostes a les forests locals no UP de les comarques Gironines:
 Localització i proposta personalitzada d’actuacions estratègiques urgents a les

forests locals no declarades d’Utilitat Pública (Catàleg de Forests d’Utilitat
Pública) dels ens locals membres d’ELFOCAT

 DISTRIBUCIÓ I PROMOCIÓ de la guia municipal de la fusta de serra:
Presentació pública de la guia en digital i en paper. La distribució de la guia
inclourà els 1.000 municipis de Catalunya. Coincidint amb la presentació
pública es podran realitzar jornades tècniques formatives, si s’escau.

 Comissió seguiment de la gestió de les forests locals d’utilitat pública:
 Promoció d’aquest mecanisme de coordinació entre ens locals propietaris

forestals i l’administració forestal responsable (seguiment i diagnosis:
convenis, subhastes, plans d’ordenació, subvencions i ajuts..)
Estudi d’un possible model de forests locals a lliure evolució:

Estudi de les possibilitats de models de gestió de forests locals a lliure evolució.
Vicepresidència FECOF:
 Assistència a juntes i reunions treball. Presentació projectes europeus

conjunts.
Formació forestal a ELECTES:
 Accions de formació en temes forestals a electes (jornades tècniques i

d’intercanvi d’experiències).
 Visita tècnica: viatge.
 Promoció de la gestió forestal en el mon local.
 Accions de comunicació directa en l’àmbit sectorial municipal, per aconseguir

millor implicació del mon local en al gestió forestal.
Sensibilització social de la tasca dels ens locals propietaris de boscos als espais
d’especial protecció:
 Tríptic i dossier de les responsabilitats i les aportacions dels ens locals

propietaris de boscos als espais naturals
PRESSUPOST:
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S’estableix el següent pressupost pel desenvolupament de les actuacions
Actuacions S e r v e i s

Externs
Total

Edició de material divulgatiu i formatiu 2.020,00 2.020,00
Serveis de suport tècnic externs: 2.000,00 2.000,00
Quotes, despeses de desplaçaments, gestoria 1.283,33 1.283,33
PRESSUPOST TOTAL DESPESES 5.333,33

El pressupost  total de les actuacions planificades és de CINC MIL TRES-CENTS
TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS (5.333,33 €), amb un ajut de
la Diputació de Girona de QUATRE MIL EUROS (4.000,00 €).

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 4.000,00 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 300/1700/46211 del pressupost d’enguany.

Tercer. FACULTAR el president de la Diputació per a la signatura dels convenis i dels
documents necessaris per portar a terme aquest acord.

Quart. NOTIFICAR el present acord a ELFOCAT.

Cinquè. PUBLICAR
 el text de l’addenda al DOGC.

17. JG967/000026/2018-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat;
Medi Ambient (014): Aprovar resolució a les peticions d'ajuts per a la
realització de projectes per al desenvolupament d'actuacions, per part de
consorcis, de conservació del patrimoni natural en espais d'interès
natural. Any 2018 (exp. 2018/319)

Vistes les bases específiques reguladores de les subvencions per a la realització de
projectes per al desenvolupament d’actuacions, per part de consorcis, de conservació
del patrimoni natural en Espais d’Interès Natural. Any 2018,  aprovades pel Ple de la
Diputació de Girona en la sessió de 20 de juny de 2017, publicades al Butlletí Oficial
de la Província de Girona (BOPG) número 125, de 30 de juny de 2017.

Vista la convocatòria aprovada per la Junta de Govern, en data 30 de gener de 2018,
publicada al BOPG número 32, de 14 de febrer  de 2018.

Atès que de l’aplicació pressupostària 400/9430/76700 no s’ha esgotat el pressupost,
un cop coberts els conceptes que li corresponen, i que li ha quedat un saldo excedent
de 11.286,05 €; atès que a l’aplicació pressupostària 300/1700/46714 li manquen
2.668,43 € per cobrir totes les sol·licituds, d’acord amb el que estableix la
convocatòria, l’import excedent de la partida 400/9430/76700 s’ha utilitzat per cobrir la
línia de despeses corrents, que ha quedat mancada de pressupost.

Vistos els informes del centre gestor, de 8 de maig de 2018, i de la Comissió
Qualificadora, de 8 de maig de 2018, en què es concreta el resultat de l’avaluació
efectuada.
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Atesos els antecedents esmentats, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat
de Medi Ambient, per unanimitat, acorda:

Primer. Redistribuir l’import de la convocatòria de subvencions per a la realització de
projectes per al desenvolupament d’actuacions, per part de consorcis, de conservació
del patrimoni natural en Espais d’Interès Natural. Any 2018, d’import total 140.000,00
€, d’acord amb el detall següent:

Aplicació pressupostària Crèdits inicials Crèdits finals Diferència

400/9430/76700 90.000,00 € 87.331,57 € -2.668,43 €
300/1700/46714 50.000,00 € 52.668,43 € 2.668,43 €
Total 140.000,00 € 140.000,00 € 0,00 €

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

Aplicació pressupostària Reajustament
400/9430/76700 -2.668,43 €
300/1700/46714 2.668,43 €
Total 0,00 €

Tercer. Publicar la distribució definitiva dels crèdits d’aquesta convocatòria a la Base
de Dades Nacional de Subvencions, i fer-ne una menció expressa al BOPG.

Quart. Concedir als consorcis que es relacionen a l’annex I -que s’adjunta a la
proposta i s’integra en aquest acord a tots els efectes legals-, les subvencions pels
conceptes i imports que s'especifiquen, amb destí a la campanya de suport als
consorcis per a realització de projectes per al desenvolupament d’actuacions de
conservació del patrimoni natural en espais d’interès natural. Any 2018.

Cinquè. Disposar la despesa amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents
del pressupost de l’any 2018 de la Diputació de Girona, segons detall de l’Annex I:

Aplicació pressupostària Import concedit
400/9430/76700 78.713,95 €
300/1700/46714 52.668,43 €

TOTAL 131.382,38 €

Sisè. Anul·lar el saldo sobrant per import de 8.617,62 euros de l’aplicació
pressupostària: 400/9430/76700.

Setè. Notificar aquest acord a tots els interessats.

ANNEX I
Subvencions atorgades:

Import despeses
corrents
subvencionables
(€)

Import despeses
inversió
subvencionable
s (€)

Import total
despeses
subvencionable
s (€)

Subvenció
per a
despeses
corrents (€)

Subvenci
ó per a
despeses
d’Inversió

Total
subvenció
(€)
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(€)

C. TER 8.022,30 20.860,40 28.882,70 7.220,07 18.774,36 25.994,43 

C. GAVARRES 13.194,66 22.129,04 35.323,70 11.875,19 19.916,14 31.791,33 

CEINR 13.901,78 23.314,28 37.216,06 9.675,81 20.000,00 29.675,81 
C. SALINES
BASSEGODA 16.156,26 2.222,87 18.379,13€ 12.000,00 2.000,58 14.000,58 
C. ALTA
GARROTXA 13.219,29 20.025,42 33.244,70 11.897,36 18.022,87 29.920,23€ 

TOTAL 64.494,29 88.552,01 153.046,29 52.668,43 78.713,95 131.382,38

18. JG967/000025/2018-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat;
Medi Ambient (014): CN/3659 entre Consorci Forestal de Catalunya i DDGI,
per al foment de la gestió i sostenibilitat de les masses forestals de les
comarques gironines (exp. 2018/4626)

El Consorci Forestal de Catalunya (CFC) és una organització agrària que aglutina la
propietat forestal privada a nivell de Catalunya i té com a objectius principals, entre
altres, els següents: Promoure l’harmonització de les funcions ambientals, de
conservació de la natura i paisatgístiques amb la silvicultura, Aportar la seva opinió,
experiències i propostes a les administracions, grups socials i mitjans de comunicació.
Afavorir la vertebració del sector forestal en tots els seus nivells i Donar suport als
propietaris forestals i professionals del sector mitjançant la formació i l’assessorament
en aspectes tècnics i legals.

El pla estratègic de subvencions de la Diputació de Girona 2017-2019 incorpora la
Línia de subvencions a les organitzacions agràries de major representativitat, la qual
fa referència específica al CFC, i el pressupost de 2018 conté una partida nominativa
per a aquesta entitat, per la qual cosa es tracta del supòsit d’ajut de concessió directa
previst per l’article 22.2 a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.

El Servei de Medi Ambient treballa en la promoció de la gestió forestal sostenible, en
la valorització energètica i mobilització de la biomassa forestal, i en la prevenció
d’incendis, línies de treball que s’ajusta als objectius i a les línies de treball del CFC.

Des de l’any 2004 la Diputació de Girona col·labora amb el CFC i subvenciona a
aquesta entitat per tal de dinamitzar el sector forestal Gironí, portant a terme accions
per al foment de la gestió sostenible i la promoció i dinamització del sector forestal
gironí i, en particular, a la valorització energètica i mobilització de la biomassa forestal,
la prevenció d’incendis, la recuperació i valorització de boscos cremats i el control de
plagues en suredes.

Fins a data de 31 de març de 2018 ha estat vigent el conveni de col·laboració entre  la
Diputació de Girona i el CFC per al foment de la gestió forestal sostenible de les
masses forestals de les comarques Gironines 2017. 

En l’acta de la comissió de seguiment del citat conveni, de 5 de febrer de 2018, es
valoren les tasques realitzades al llarg de l’any 2017 de manera molt positiva i es
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planteja el desenvolupament conjunt de diverses accions per a l’anualitat 2018 per tal
de donar continuïtat a les actuacions executades.

El CFC ha sol·licitat, per a l’anualitat 2018, la continuïtat  del  conveni de col·laboració
per a actuacions de dinamització del sector forestal a les comarques Gironines, amb
un pressupost total de 8.000,00 i amb una subvenció de 6.000,00 €.
Atès que el conveni era vigent fins el dia 31 de març de 2018, no és possible
prorrogar-lo i per tant es proposa l’aprovació d’un nou conveni. La signatura d’un nou
conveni ofereix l’oportunitat de continuar col·laborant amb una entitat que representa
la propietat forestal privada, fet que permet realitzar accions conjuntes de millora i
dinamització del sector. Ja que moltes propietats forestals privades realitzen
aprofitaments i millores forestals  a partir de les seves forests ordenades, amb la qual
cosa generen una activitat econòmica que dona feina a molts actors forestals situats a
zones rurals. A més d’aquestes funcions productives, molts d’aquests terrenys
forestals es troben dins d’espais naturals protegits de molt alta qualitat, que son
fonamentals en la protecció de la biodiversitat catalana, i, en general, generen
innumerable quantitat de beneficis a la societat i a la natura, en les seves funcions
protectores i socials: biodiversitat, paisatge, lleure, qualitat d’aigua, magatzem de
carboni, etc.

D’acord amb els antecedents, el diputat delegat de Medi Ambient, la Junta de Govern,
per unanimitat, acorda:

Primer. APROVAR el text del conveni amb el Consorci Forestal de Catalunya, que
presenta el següent tenor literal:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I EL
CONSORCI FORESTAL DE CATALUNYA PER AL FOMENT DE LA GESTIÓ
FORESTAL SOSTENIBLE DE LES MASSES FORESTALS DE LES COMARQUES
DE GIRONA.

__________________________________________________________________

CN/3659. Exp. 2018/4626
I. ENTITATS QUE INTERVENEN

DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel ..., ........, assistit pel ........, en virtut de les
facultats conferides per acord de la Junta de Govern del dia ...............
CONSORCI FORESTAL DE CATALUNYA (CFC), amb NIF Q-6750001-G,
representada pel ...., ..............., i amb seu social a “La Casa del Bosc” c/ Jacint
Verdaguer, 3, 2n, 17430, de Santa Coloma de Farners.
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
El Consorci Forestal de Catalunya (CFC) és una organització agrària que té com a
objectius principals, entre altres, els següents:
 Promoure l’harmonització de les funcions ambientals, de conservació de la natura i

paisatgístiques amb la silvicultura.
 Aportar la seva opinió, experiències i propostes a les administracions, grups

socials i mitjans de comunicació.
 Afavorir la vertebració del sector forestal en tots els seus nivells.
 Donar suport als propietaris forestals i professionals del sector mitjançant la

formació i l’assessorament en aspectes tècnics i legals.
El pla estratègic de subvencions de la Diputació de Girona 2017-2019 incorpora la
Línia de subvencions a les organitzacions agràries de major representativitat, la qual
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fa referència específica al CFC, i el pressupost de 2018 conté una partida nominativa
per a aquesta entitat.
Des de l’any 2004 la Diputació de Girona col·labora amb el CFC i subvenciona a
aquesta entitat per tal de dinamitzar el sector forestal Gironí, portant a terme accions
per al foment de la gestió sostenible i la promoció i dinamització del sector forestal
gironí i, en particular, a la valorització energètica i mobilització de la biomassa forestal,
la prevenció d’incendis, la recuperació i valorització de boscos cremats i el control de
plagues en suredes.
En virtut de tot això, formalitzen el present Conveni amb subjecció als següents:
PACTES
Primer. OBJECTE. L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de la
col·laboració entre la Diputació de Girona i el CFC per al foment de la gestió forestal
sostenible i la promoció i dinamització del sector forestal gironí i, en particular la
valorització energètica i mobilització de la biomassa forestal, la prevenció d’incendis,
la recuperació i valorització de boscos cremats, el control de plagues i accions
forestals per adaptació al canvi climàtic
Segon. PROGRAMA D’ACTUACIONS. Per tal de concretar les actuacions que es
duran a terme a l’empara d’aquest conveni, s’estableix com a eina bàsica el programa
anual d’actuacions.
El programa anual d’actuacions del 2018, que consta com a annex d’aquest conveni,
determina la valoració de les accions que assumeix el CFC, en compliment dels
objectius pactats amb un pressupost desglossat de les hores de personal propi
assignades a aquestes tasques  i/o la previsió de factures de tercers.
D’acord amb el què preveu el pacte vintè respecte a les possibles pròrrogues, abans
del 31 de març de l’any en què es programi, haurà de ser consensuat un nou
programa d’actuacions en el si de la Comissió de Seguiment prevista en el pacte
tercer. A tal efecte, el CFC haurà de presentar abans del 28 de febrer de l’any en
curs, una sol·licitud de pròrroga que incorpori la proposta de programa anual amb la
definició de les accions que preveu assumir aquesta entitat i la previsió pressupostària
preliminar, així com el finançament que es preveu, amb detall de en quines actuacions
o fraccions d’aquestes s’aplicarà, les finques implicades, les unitats d’actuació i el
nombre d’hectàrees, com també els preus unitaris.
Per a les possibles aportacions futures, en funció de la proposta de programa anual
presentada pel CFC, un cop consensuada en el si de la comissió de seguiment, el
Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona elaborarà un informe tècnic, el qual
establirà la valoració dels treballs proposats anualment i determinarà subvenció
màxima a aportar per part de la Diputació, d’acord amb la seva disponibilitat
pressupostària. Caldrà que el programa d’actuacions i la proposta de finançament
siguin aprovats per la Diputació de Girona en forma d’addenda al conveni i que
aquesta addenda sigui signada per les parts per a que es pugui considerar efectiva la
pròrroga del conveni i els compromisos d’aquesta puguin ser considerats vinculants.
Tercer. COMISSIÓ DE SEGUIMENT. Per tal de garantir el correcte desenvolupament
del conveni, facilitar la comunicació de les iniciatives de les parts signatàries i poder
resoldre els dubtes d’interpretació que sorgeixin respecte a les clàusules d’aquest
conveni, així com les discrepàncies que puguin sorgir en l’aplicació d’aquest, es crea
una comissió de seguiment.
La Comissió de Seguiment, d'acord amb un calendari prèviament acordat, es reunirà
com a mínim de forma semestral per avaluar el desenvolupament correcte de les
actuacions previstes en el programa anual, així com per consensuar el programa
d’actuacions d’anys següents.



62
Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat

La Comissió de Seguiment tindrà la composició següent:
 dos representants tècnics designats per la Diputació de Girona;
 dos representants del CFC

Quart. APORTACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA. La Diputació de Girona
contribuirà a la consecució dels objectius d’aquest conveni, a més d’assumir aquelles
funcions pròpies que se’n derivin, mitjançant un ajut al finançament, quan escaigui, de
les actuacions incloses en el programa anual aprovat en el marc d’aquest conveni i les
seves possibles addendes.
La Diputació de Girona es compromet a fer l’any 2018 una aportació econòmica
màxima al CFC de 6.000,00 €. Aquest import correspon al 75% de la despesa.
Cinquè. DESPESES SUBVENCIONABLES I PERÍODE D’EXECUCIÓ. La subvenció
que es concedeix té caràcter singular. Es consideren despeses subvencionables les
que es detallen en l’annex d’aquest conveni com a programa d’actuacions i que
formen part de l’objecte de la subvenció; per tant, l’import que s’autoritza no podrà ser
utilitzat per sufragar despeses d’una altra naturalesa.
Es podran considerar com a subvencionables les despeses de personal. Es podran
considerar com a subvencionables les despeses generals (telèfon, llum, etc.) per
import màxim del 7% de les despeses de personal.
No seran subvencionables les despeses en concepte d’IVA si aquesta despesa és
recuperable.
Es consideren despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el termini
d’execució, encara que no hagin estat pagades efectivament abans d'acabar el
període de la justificació.
El període d’execució de l’actuació subvencionada comença l’1 de gener de 2018 i
finalitza el 31 de desembre de 2018.
Sisè. COMPATIBILITAT. La subvenció és compatible amb l'obtenció d'altres
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de
qualsevol administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o
d'organismes internacionals, amb l'excepció dels ajuts que s'obtinguin de la Diputació
de Girona, o entitat vinculada o participada per aquest ens per al mateix projecte. La
suma de les subvencions i altres ingressos compatibles amb la de la Diputació de
Girona en cap cas no pot superar el cost total de l’activitat subvencionada.
Setè. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ. El beneficiari accepta la subvenció, així
com les condicions generals i específiques fixades per aplicar-la, estipulades en
aquest conveni.
Vuitè. TERMINI I RÈGIM DE JUSTIFICACIÓ. El beneficiari ha de justificar, en el
termini que finalitza el 31 de gener de 2019, la realització efectiva de l’objecte de la
subvenció, mitjançant la presentació al Registre General de la Diputació del compte
justificatiu normalitzat, disponible a l’apartat «Documentació» del web de la Diputació
de Girona (www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació següent:
a) Memòria justificativa del compliment de l’activitat, en què hi ha de constar una
descripció de les accions fetes i els resultats obtinguts, així com l’explicació del
compliment de l’obligació de fer difusió i publicitat de la col·laboració de la Diputació
de Girona.
b) Relació classificada de les despeses de l’activitat, amb la identificació del proveïdor,
el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la factura.
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats, amb la
identificació de l’import i la procedència.
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d) Documentació acreditativa que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb la
col·laboració de la Diputació de Girona, tal com estableix el pacte desè d’aquest
conveni.
e) Declaració responsable sobre les retribucions dels òrgans de direcció o
d’administració de l’entitat, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en
compliment de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència (model
disponible a l’apartat «Documentació» del web www.ddgi.cat).
f) En cas que hi hagi despeses de personal, fulls mensuals de dedicació temporal a
les diferents tasques en què consti la dedicació desglossada en dies i hores a cada
tasca, signats per cada persona i pel seu cap, els justificants de despesa
corresponents i un certificat signat que acrediti la dedicació de forma argumentada.
Quan l’import de la despesa subvencionable sigui superior a les quanties establertes
per la legislació vigent de contractació pública en relació amb el contracte menor, el
beneficiari ha de justificar que ha sol·licitat com a mínim 3 ofertes a diferents
proveïdors, prèviament a la contractació del compromís, excepte que per les
característiques especials de l’objecte del contracte no hi hagi en el mercat suficient
nombre d’entitats que el realitzin, prestin o subministrin, o tret que la despesa
s’hagués realitzat amb anterioritat a la sol·licitud de la subvenció.
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.
En cas que el cost justificat sigui inferior al que consta en el pressupost acceptat, la
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el
percentatge de desviació.
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat
al pacte cinquè, superin la despesa efectiva.
El centre gestor revisarà la documentació justificativa i, si hi detecta errors o
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils els
esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que,
si no ho fes, es consideraria incomplerta l’obligació de justificació, amb les
conseqüències que s’estableixen als articles 22 i 33 de l’Ordenança general de
subvencions.
Novè. AFECTACIÓ DELS BÉNS. El beneficiari ha de destinar els béns al fi concret
per al qual es concedeix la subvenció durant un període mínim de 2 anys. Si el
beneficiari es proposa modificar el fi concret per al qual es va concedir la subvenció,
prèviament ha de retornar les quantitats percebudes en concepte de subvenció, més
l’interès legal que correspongui. Aquesta circumstància ha de quedar inscrita en el
registre públic corresponent.
En el cas de béns inscriptibles en un registre públic, el període mínim és de 5 anys i
les circumstàncies expressades en el paràgraf anterior s’han de fer constar en
l’escriptura en el cas d’adquisició, i, en qualsevol cas, en el registre públic
corresponent, i cal indicar-hi l’import de la subvenció concedida.
Desè. PAGAMENT. No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a
la presentació del compte justificatiu corresponent. Es tramitarà el pagament de la
subvenció previ informe favorable del cap del centre gestor. El pagament de la
subvenció es farà mitjançant una transferència bancària.
Onzè. OBLIGACIÓ DE DIFUSIÓ I PUBLICITAT. El beneficiari haurà de fer constar
expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte,
publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció, encara que
l’activitat ja hagi estat realitzada.
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Com a mínim, caldrà que el beneficiari faci constar el suport de la Diputació de Girona
al web de l’entitat i a les publicacions que faci amb ajut d’aquesta subvenció.
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions puguin
correspondre, s’apliquen les regles següents:
1. Si encara és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan

concedent ha de requerir el beneficiari que adopti les mesures de difusió
establertes en un termini no superior a 15 dies, amb advertència expressa que
aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.

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

Dotzè. ALTRES OBLIGACIONS DEL BENEFICIARI. El beneficiari té les obligacions
següents:

a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció.
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i la informació que li sigui

requerida en relació amb l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció,
i sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control de la Diputació de
Girona, la Sindicatura de Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb
la normativa aplicable.

c) Notificar a la Diputació de Girona la informació relativa als ajuts obtinguts o
demanats a altres administracions o entitats públiques o privades,
nacionals o internacionals, amb posterioritat a la presentació de la
sol·licitud.

d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts,
inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les
actuacions de comprovació i control.

e) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació
aplicable.

f) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin
aplicables.

Tretzè. SUBCONTRACTACIÓ. Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin
les actuacions objecte de subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n
derivin hauran d’anar a càrrec de l’entitat respectiva.
Catorzè. MODIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS. L’òrgan de la Diputació de Girona
que ha resolt l’atorgament de la subvenció té la facultat de revisar la subvenció
concedida i de modificar la subvenció en el cas que s’hagin alterat les condicions que
s’han tingut en compte per concedir la subvenció.
Una vegada s’hagi aprovat el conveni corresponent, el beneficiari no podrà sol·licitar
un canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, ni demanar la modificació del
pressupost o del percentatge de finançament.
En relació amb la modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa
concordant.
Quinzè. INVALIDESA, REVOCACIÓ I REINTEGRAMENT. La Diputació de Girona
podrà revocar totalment o parcial les subvencions. Si es dona aquest cas, el
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beneficiari tindrà l’obligació de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora
corresponent en els supòsits següents:

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

b. En cas d’incompliment d'altres obligacions que preveuen aquest conveni.
c. Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.

El centre gestor de Medi Ambient tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa,
revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i l’òrgan competent per
adoptar els acords corresponents serà el president de la Diputació.
Setzè. VERIFICACIÓ I CONTROL. La Diputació de Girona té la facultat de verificar
pels mitjans que estimi convenients, l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual
té la consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al títol III
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions.
El beneficiari i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als efectes
que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre.
DISSETÈ. PROHIBICIÓ DE CONTRACTACIÓ AMB PERSONES VINCULADES. El
beneficiari no podrà concertar l'execució total o parcial de les actuacions
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i hagi obtingut
l'autorització de la Diputació de Girona.
Tampoc no podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Divuitè. PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA. El beneficiari d’aquesta
subvenció està obligat a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de
conducta establerts a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, els següents:

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

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

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

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

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

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

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

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

de l’exercici del seus càrrecs.
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j. Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que hi siguin
aplicables, d’acord amb el que preveu la Llei 19/2014, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern.

L’incompliment dels principis i regles anteriors comportarà l’aplicació del règim
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses.
Dinovè. NORMES SUPLETÒRIES. En tot el que no s’hagi previst en aquest acord
serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta
de normes que hi siguin aplicables.
Vintè. VIGÈNCIA DEL CONVENI. Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de la
seva signatura i finalitzarà el 30 de juny de 2019 i podrà ser prorrogat d’acord amb el
que estableix el pacte segon per períodes anuals, fins a un màxim de 4 anys, per
acord de les parts mitjançant addenda. En cas de pròrroga, l’addenda establirà el
programa d’actuacions, l’import i percentatge de subvenció i els terminis d’execució i
de justificació. L’òrgan competent per aprovar les possibles addendes de pròrroga per
part de la Diputació de Girona serà el vicepresident segon.
Vint-i-unè. NATURALESA DEL CONVENI. Aquest conveni té naturalesa
administrativa i es regeix per la Llei 40/2015, d‘1 d'octubre, de règim jurídic del sector
públic, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, 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, la Llei 26/2010, de 23 d'agost de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la resta de normativa
aplicable.
Les discrepàncies que puguin sorgir de la seva execució seran resoltes per mutu
acord de les parts. Els conflictes derivats de l'aplicació d'aquest conveni són
competència dels òrgans de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
Vint-i-dosè. EXTINCIÓ I RESOLUCIÓ. Son causes d'extinció d'aquest conveni:
L'esgotament del període de vigència convingut entre les parts 
L'acord unànime de tots els firmants.
L'incompliment greu i manifest, material o legal, de les obligacions assumides en el
conveni per cadascuna de les parts.
Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
Per qualsevol altre causa prevista en el conveni o en altres lleis.
I per tal de deixar-ne constància i en prova de conformitat, les parts subscriuen aquest
conveni per duplicat exemplar, Santa Coloma de Farners, Pel Consorci Forestal de
Catalunya,... Girona, per la Diputació de Girona, ..., ...

PROPOSTA DE PROGRAMA D’ACTUACIONS 2018

ANNEX I
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I EL
CONSORCI FORESTAL DE CATALUNYA PER AL FOMENT DE LA GESTIÓ
SOSTENIBLE DE LES MASSES FORESTALS DE LES COMARQUES DE GIRONA
PROGRAMA ANUAL D’ACTUACIONS
Per al 2018, es preveu el desenvolupament de les següent a actuacions:
Suport als ajuntaments i altres entitats per a la millora de la Prevenció
d’incendis forestals.
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 Suport i assessorament per a la execució de franges perimetrals de protecció i
prevenció d’incendis forestals.
 Anàlisi dels instruments aprovats per ajuntaments de la província de Girona,

amb l’objectiu de garantir-ne la seva aplicació tot tenint en compte la titularitat
afectada i les responsabilitats esdevingudes en la planificació, creació i
manteniment de les franges en base a l’actual normativa reguladora.
  Seguiment i suport a la proposta de participació dels propietaris forestals:

proposta de valoració per a un acord entre l’administració i els propietaris per
l’obertura de les franges i el seu manteniment.
  Informació i suport als propietaris i als ajuntaments de les zones afectades per

a la creació de franges i facilitació i dinamització per al suport a la seva creació.
  Participació a la Comissió de Treball entre Diputació i Consorci Forestal
 Suport als ajuntaments i altres entitats per a la millora de la prevenció d’incendis

forestals. Edició, publicació i difusió per correu postal, butlletí Inforest@l i plana
web www.forestal.cat de circulars informatives amb informació puntual i concreta
sobre convocatòries de subvencions per a la prevenció i lluita contra els incendis
forestals.

Impuls a la biomassa local i promoció de circuits locals
 Suport en la redacció d’instruments de planificació supramunicipal.
 Suport a les Associacions de propietaris forestals i de productors.

Suport als ajuntaments i altres entitats per a la promoció i millora de la gestió
forestalsostenible dels boscos de propietat municipal i privada.
 Edició, publicació i difusió per correu postal, butlletí Inforest@l i plana web
www.forestal.cat de circulars informatives amb informació puntual i concreta
sobreconvocatòries de subvencions per a la promoció de la gestió forestal
sostenible.

Suport a les accions de seguiment i implementació de la proposta de projecte
LIFEBIORGEST.
 Accions de seguiment i implementació sobre “Gestió Forestal Sostenible i Millora
de la Biodiversitat del Bosc Mediterrani – LIFE BIORGEST

PRESSUPOST:
S’estableix el següent pressupost pel desenvolupament de les actuacions

Actuacions Personal Serveis
Externs

Total

Suport als ajuntaments i altres entitats per a la millora de la
Prevenció d’incendis forestals.

2341,80 402,60 2.744,40

Impuls a la biomassa local i promoció de circuits locals 1.549,36 1.549,36
Suport als ajuntaments i altres entitats per a la promoció i
millora de la gestió forestal sostenible dels boscos de
propietat municipal i privada.

1.371,34 400,00 1.771,34

Suport al projecte LIFE sobre “Gestió Forestal Sostenible i
Millora de la Biodiversitat del Bosc Mediterrani –
BIORGEST

1.374,90 1.374,90

Despeses generals 560
PRESSUPOST TOTAL DESPESES 8.000,00

El pressupost  total de les actuacions planificades és de VUIT MIL EUROS (8.000,00
€), amb un ajut de la Diputació de Girona de SIS MIL EUROS (6.000,00 €).
Pel que fa a la partida de personal propi del CFC, la dedicació i cost de cadascuna de
les actuacions es desglossa en la següent taula:
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Actuacions €/h h Total
Suport als ajuntaments i altres entitats per a la millora de
la Prevenció d’incendis forestals.

80 2.341,80

Coordinador 42,38 30 1.271,40
Responsable Tècnic 22,08 40 883,20

Responsable Administració 18,72 10 187,76
Impuls a la biomassa local i promoció de circuits locals 53 1.549,36

Coordinador 42,38 20 847,60
Responsable Tècnic 22,08 25 552,00

Responsable Administració 18,72 8 149,76
Suport als ajuntaments i altres entitats per a la promoció i
millora de la gestió forestal sostenible dels boscos de
propietat municipal i privada.

48 1.371,34

Coordinador 42,38 17 720,46
Responsable Tècnic 22,08 21 463,68

Responsable Administració 18,72 10 187,20
Suport al projecte LIFE sobre “Gestió Forestal Sostenible
i Millora de la Biodiversitat del Bosc Mediterrani –
BIORGEST

1.374,90 50 1.374,90

Coordinador 42,38 15 635,70
Responsable Tècnic 22,08 25 552,00

Responsable Administració 18,72 10 187,20

Pressupost d’execució a nivell d’activitats:
CONCEPTE IMPORT
A.  Suport als ajuntaments i altres entitats per a la millora de la Prevenció
d’incendis forestals.

3.100,00

B.  Impuls a la biomassa local i promoció de circuits locals

   2.500,00
C. Suport als ajuntaments i altres entitats per a la promoció i millora de la
gestió forestal sostenible dels boscos de propietat municipal i privada.

1.600,00

D.  Despeses generals 800,00
PRESSUPOST TOTAL DESPESES 8.000,00

Pel que fa a la partida de personal propi, la dedicació i cost de cadascuna de les
actuacions es desglossa segons la taula següent:

PERSONAL €/h h TOTAL
A. Suport als ajuntaments i altres entitats per a la millora de la
Prevenció d’incendis forestals.

20.4
1

600

Coordinador 41,04 8,41 345
Responsable tècnic 22,61 8 181
Responsable administració 18,45 4 74
B. Impuls a la biomassa local i promoció de circuits locals 82,7 2.500
Coordinador 41,04 36 1477
Responsable tècnic 22,61 38,7 875
Responsable administració 18,45 8 148
Suport als ajuntaments i altres entitats per a la promoció i millora
de la gestió forestal sostenible dels boscos de propietat municipal
i privada.

58.4 1.600
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Coordinador 41,04 17 698
Responsable tècnic 22,61 33,4 755
Responsable administració 18,45 8 148

El cost desglossat segons si la despesa serà feta amb mitjans propis per part del CFC
o serà feta per contractació externa consta a la memòria presentada per CFC i que
forma part de l’expedient.”

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 6.000,00 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 300/4190/48001 del pressupost d’enguany.

Tercer. DESIGNAR l’enginyer tècnic forestal del servei de Medi Ambient i l’enginyera
tècnica forestal del Montseny i Biomassa com a representants tècnics de la comissió
de seguiment.

Quart. FACULTAR el president de la Diputació per a la signatura dels convenis i dels
documents necessaris per portar a terme aquest acord.

Cinquè. NOTIFICAR el present acord al Consorci Forestal de Catalunya.

Sisè. PUBLICAR el text del conveni al DOGC.

Assumptes procedents dels delegats de les diferents àrees

19. JG967/000027/2018-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació
Esportiva; Cooperació Esportiva (026): Subvenció nominativa al Club BTT
Fornells de la Selva per La Tramun MTB UCI Marathon Word Series Girona
(exp. 2018/5824)

L'entitat Club BTT Fornells de la Selva, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al
finançament de La Tramun MTB UCI Marathon Word Series Girona, i s’ha instruït
l'expedient 2018/5824.

L'entitat Club BTT Fornells de la Selva, té com a objectiu principal la promoció del BTT
a través de la seva escola de ciclisme, l’equip de competició i l’organització de La
Tramun.

El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de data 24 de gener de 2017, va aprovar
el Pla Estratègic de Subvencions, el qual preveu que el servei d’Esports  atorgui una
subvenció nominativa al Club BTT Fornells de la Selva.

Atès que en el pressupost de la Diputació de 2018 hi figura una subvenció consignada
nominativament a favor del Club BTT Fornells de la Selva, de conformitat amb allò
que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona; i vist que la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord,
de conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006,
de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
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Vist l'informe favorable del cap del centre gestor d'Esports, la Junta de Govern, a
proposta del diputat delegat d'Esports, per unanimitat, acorda:

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

Núm. Exp. Nom beneficiari CIF/NIF

2018/5824 Club BTT Fornells de la Selva G17702663

Objecte de la subvenció Naturalesa

Organització de La Tramun MTB UCI Marathon Word Series
Girona

Corrent

Cost
de l’objecte de la
subvenció €

Import de la
subvenció € Import a justificar € % de

finançament

52.000,00 10.000,00 52.000,00 19,23%

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 10.000,00 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 520/3410/48030 del pressupost de la Diputació de Girona de
2018.

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

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

El període d’execució de l’actuació subvencionada comença el 1 d’abril de 2018 i
finalitza el 31 de desembre de 2018.

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

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

Sisè. Termini i règim de justificació
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El beneficiari ha de justificar en el termini que finalitza el 31 de gener de 2019,  la
realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per l’import de 52.000,00
corresponent a l’import de les despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud
de subvenció, mitjançant la presentació al Registre General de la Diputació del
compte justificatiu normalitzat, disponible a l’apartat «Documentació» del web de la
Diputació de Girona (www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació següent:

a) Memòria justificativa del compliment de l’activitat.
b) Relació classificada de les despeses de l’activitat, amb la identificació del proveïdor,

el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la factura.
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats, amb la

identificació de l’import i la procedència.
d) Documentació acreditativa que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb la

col·laboració de la Diputació de Girona tal i com estableix el punt tercer d’aquest
acord.

e) Declaració responsable sobre les retribucions dels òrgans de direcció o
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en
compliment de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència
(model disponible a l’apartat <<Documentació>> del web www.ddgi.cat).

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

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

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

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

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

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

Vuitè. Pagament
No s'efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la presentació del
corresponent compte justificatiu. Es tramitarà el pagament de la subvenció previ
informe favorable del Cap del Centre Gestor. El pagament de la subvenció s’efectuarà
mitjançant una transferència bancària.

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

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

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

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

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

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

Onzè. Subcontractació
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Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les actuacions objecte de
subvenció però les obligacions econòmiques que se’n derivin hauran d’anar a càrrec
de l’entitat respectiva.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

competència quan concorri algun dels supòsits d’abstenció que
estableix la Llei.

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

j) Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que hi
siguin aplicables, d’acord amb el que preveu la Llei 19/2014, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.

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

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

Divuitè. Notificar aquest acord a l'entitat Club BTT Fornells de la Selva.
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20. JG967/000018/2018-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i
Diplab; Promoció Econòmica (015): Aprovació atorgament subvencions
per al programa de suport a projectes de promoció agroalimentària Girona
Excel·lent-Col·lectius, any 2018 (exp. 2018/1650)

Vistes les bases reguladores de subvencions en el marc del programa “Suport a
projectes de promoció agroalimentària Girona Excel·lent Col·lectius” aprovades per
Ple de 20 de juny de 2017 i publicades en el BOP de 27 de juny de 2017, i la
convocatòria aprovada per Junta de Govern de 20 de març de 2018 i publicada en el
BOP núm. 60, de 26 de març de 2018.

En data 30 de maig de 2018 a les 12h es va reunir la Comissió Avaluadora que
preveu l’article 8 de les bases esmentades.
Atès que els crèdits consignats a les aplicacions pressupostàries no eren limitatius, la
redistribució econòmica s’ajusta a les concessions de les subvencions atorgades
segons la naturalesa jurídica de l’entitat.

Vistos els antecedents, el diputat delegat de Promoció Econòmica-Diplab, la Junta de
Govern, per unanimitat, acorda:

Primer.- Redistribuir l’import total de la convocatòria de subvencions de suport a
projectes de promoció agroalimentària Girona Excel·lent-Col·lectius, anualitat 2018,
de 62.000,00 €, d’acord amb el detall següent:

Aplicació
pressupostària

Descripció Crèdit inicial Crèdit final Diferència

220 4300 48011 Ajuts a entitats no lucratives -
Campanya Girona Excel·lent

22.000,00€
28.119,75€

+6.119,75€

220 4300 46207 Ajuts a ajuntaments -
Campanya  Girona Excel·lent

20.000,00€
13.880,25€

-6.119,75€

220 4300 46504 Ajuts a consells comarcals -
Campanya Girona Excel·lent

20.000,00€
20.000,00€

0€

TOTAL 62.000,00€ 62.000,00€ 0€

Segon.- Reajustar la despesa autoritzada segons resulta de l’import final de la
convocatòria.

Aplicació pressupostària Reajustament
220/4300/48011 + 6.119,75€
220/4300/46207 -6.119,75€

Tercer.-Publicar la distribució definitiva dels crèdits d’aquesta convocatòria a la Base
de Dades Nacional de Subvencions, i fer-ne un esment exprés al BOPG.
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21. JG967/000019/2018-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i
Diplab; Promoció Econòmica (015): Aprovar subvenció de concessió
directa de 8000 euros al Patronat de L'escola Politècnica superior de la
Universitat de Girona per dur a terme suport per al finançament del
tècnic/a d'atracció de talent del Patronat (exp. 2018/5686)

El Patronat de l’escola politècnica superior de la universitat de Girona, sol·licita
subvenció de concessió directa per a la contractació d’un tècnic/a d’atracció de talent.

El Patronat Politècnica UdG està format per 115 membres, entre els quals hi consten
les principals empreses i institucions de la província, ha recollit en els darrers temps
una preocupació creixent per part dels seus membres referent a la manca d’enginyers
per poder fer estades en entorn laboral o fins i tot captació professional dels recents
llicenciats.

Actualment la politècnica està oferint un 20% menys de titulats al mercat laboral
respecte el 2011/2012 per contra, la demanda empresarial ha incrementat anualment.
El darrer any comptabilitzat, es van oferir 821 places sobre 470 candidats possibles.
Això va provocar que el 54% de la demanda no es cobrís.

El projecte que plantegen dur a terme ha de permetre reduir aquesta diferència i
assolir un increment de titulats a mig termini.

Per a dur el projecte plantegen una sèrie d’activitats vinculades en les visites amb els
instituts i poder realitzar una acció divulgativa i de promoció de l’existència de la
Politècnica UdG, dels graus que ofereix, dels grups de recerca que hi ha, de les
estades en entorn laboral, del Patronat Politècnica, de les instal∙lacions, servei
d’esports, campus, Girona ciutat, etc.

Amb aquestes activitats, l’Escola vol ser la porta d'entrada que faciliti la interrelació
entre l'ensenyament secundari i la Politècnica. Consideren necessari enfortir, ampliar i
millorar els vincles de la Universitat amb l’educació secundària i els cicles formatius
superiors, i especialment difondre la recerca i el desenvolupament tecnològic que es
duu a terme a l’Escola com a mitjà per a la potenciació de vocacions en ciència i
tecnologia així com a la difusió dels avenços en aquests àmbits.

El punt 13 de l’art 1er de la Llei 27/2013 de 27 de desembre de racionalització i
sostenibilitat de l’administració local, modifica l’art. 36.1d) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de Règim local i concreta que és una competència de
la Diputació la cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i la
planificació en el territori provincial d’acord amb les altres competències de la resta
d’administracions públiques.

El projecte presentat compleix, així mateix, amb els principis, objectius i efectes fixats
en els articles 6.a) 6b) i 6c) del capítol III del Pla estratègic de subvencions de la
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Diputació de Girona 2017-2019, aprovat en sessió plenària de 24 de gener de 2017,
en tant que l’activitat proposada projecta i singularitza el nostre territori i és un projecte
que ha d’aportar un valor afegit a la comunitat.
Alhora, dóna compliment als eixos estratègics previstos al Capítol V de l’esmentat Pla
estratègic, en concret als punts, a)1 Potenciar els serveis i recursos, associats a les
competències municipals i les de la pròpia Diputació; i b)3. Participació en la
cooperació per al desenvolupament amb especial incís a aquells aspectes que tenen
a veure amb la promoció econòmica i l’emprenedoria a la demarcació de Girona.
La singularitat i les especificitats d’aquesta activitat dificulten substancialment una
convocatòria pública; no obstant això, i com s’ha exposat, es donen les circumstàncies
d’interès social i econòmic suficients per a la concessió d’una subvenció directa,
d’acord amb els articles 22.2.c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions i 15.c) de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona
actualment vigent.

L’entitat sol·licitant declara que compleix les previsions en relació amb el compliment
de les obligacions dels beneficiaris de les subvencions respecte amb la Hisenda i la
Seguretat Social, que determina l’Ordenança General de Subvencions de la diputació
de Girona, la Llei 8/2006 de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial Decret
887/2006 de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003 general de
subvencions.

Vist l'informe favorable de la cap del Servei i la proposta del diputat delegat del Servei
de Promoció Econòmica-Diplab la Junta de Govern, per unanimitat, acorda:

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

Núm. expedient 2018/5686
Sol·licitant PATRONAT DE L'ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR DE LA

UNIVERSITAT DE GIRONA
NIF G17241506
Objecte de la sol·licitud Suport per al finançament del Tècnic/a d'atracció de Talent

del Patronat Politècnica
Període execució: 2018
Import sol·licitat 8.000,00 €
Total despesa elegible a
justificar

24.287,50 €

Subvenció concedida 8000 €
% finançament 32,939 %
Partida pressupostària 220 4300 48001 “Foment entitats no lucratives Promoció

Econòmica-Diplab”
Termini per justificar 28 de febrer de 2019
Publicitat En el moment de la justificació caldrà aportar documentació

acreditativa de la col·laboració de la Diputació de Girona en la
difusió d’aquest  esdeveniment.
Tríptics, fulletons, fotografies dels actes etc...

Segon. Autoritzar la despesa de 8000 € i disposar-la amb càrrec a l’aplicació
pressupostària especificada al punt primer d’aquest acord del pressupost de la
Diputació de Girona de 2018.
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Tercer. Despeses subvencionables i període d’execució La subvenció que es
concedeix té caràcter singular. Es consideren despeses subvencionables les que es
detallen en el pressupost de la sol·licitud i que formen part de l’objecte de la
subvenció; per tant, l’import que s’autoritza no podrà ser utilitzat per sufragar
despeses d’una altra naturalesa.

No es consideren despeses subvencionables les despeses que corresponen a
inversió i a desplaçaments. Es consideren despeses efectuades les que s'hagin
meritat durant el termini d’execució, encara que no hagin estat pagades efectivament
abans d'acabar el període de la justificació i les que es troben detallades a l’apartat
primer d’aquest acord.
El període d’execució de l’actuació subvencionada es durant tot el 2018.

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

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

Sisè. Termini i règim de justificació. El beneficiari ha de justificar abans del termini que
s’estableix al punt primer d’aquest acord, per l’import del total de despesa elegible
establert en el punt primer d’aquest acord, corresponent a les despeses que consten
en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació al Registre
General de la Diputació del compte justificatiu normalitzat, disponible a l’apartat
«Documentació» del web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), acompanyat de la
documentació següent:

a) Memòria justificativa del compliment de l’activitat.
b) Relació classificada de les despeses de l’activitat, amb la identificació del

proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la
factura.

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

d) Documentació acreditativa que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb la
col·laboració de la Diputació de Girona, tal com estableix el punt novè d’aquesta
resolució.

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

En cas que el cost justificat sigui inferior al que consta en el pressupost acceptat, la
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el
percentatge de desviació.
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Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat
al punt quart (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos, etc.), superin la despesa
efectiva.

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

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

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

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

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

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

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

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

Desè. Subcontractació. Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les
actuacions objecte de subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin
hauran d’anar a càrrec de l’entitat respectiva.

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

Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, el beneficiari no podrà sol·licitar
un canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, ni demanar la modificació del
pressupost o del percentatge de finançament.
En relació amb la modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa
concordant.

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

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

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

El Servei de Promoció Econòmica-Diplab tramitarà, si escau, els expedients
d’invalidesa, revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i l’òrgan
competent per adoptar els acords corresponents és el president de la Diputació.

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

El beneficiari i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als efectes
que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, sens perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre.
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Catorzè. Prohibició de contractació amb persones vinculades. El beneficiari no podrà
concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb persones o
entitats amb qui estigui vinculat, llevat que la contractació es realitzi amb les
condicions normals de mercat i hagi obtingut l’autorització de la Diputació de Girona.

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

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

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

públiques i dels drets estatutaris.
c. La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les

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

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

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

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

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

competència quan concorri algun dels supòsits d’abstenció que
estableix la Llei.

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

j. Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que hi
siguin aplicables, d’acord amb el que preveu la Llei 19/2014, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.

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

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

Dissetè. Notificar aquest acord al beneficiari establert al punt primer d’aquest acord.



82
Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat

22. JG967/000003/2018-PDDXV; Proposta Diputat Delegat Xarxa Viaria; Xarxa
Viària (013): Resolució d'expedient de responsabilitat patrimonial instat
per l'advocada Yolanda Vila Morales, actuant en nom i representació de la
companyia Allianz Seguros y Reaseguros, S.A. (exp. 2017/8787)

Mitjançant decret de data 5 de desembre de 2017 es va resoldre incoar expedient de
responsabilitat patrimonial de núm. 2017/8787, derivat de la reclamació instada per
l’advocada Yolanda Vila Morales, actuant en nom i representació de la companyia
Allianz Seguros y Reaseguros, S.A., al mateix temps que es designava instructor i
secretari de l’expedient.

Finalitzat el període d’instrucció i el posterior tràmit d’audiència, en data 1 de juny de
2018 s’ha formulat la proposta de resolució que seguidament es transcriu:

“Que formula l’instructor de l’expedient de responsabilitat patrimonial al marge indicat,
instat per l’advocada Yolanda Vila Morales, actuant en nom i representació de la
companyia Allianz Seguros y Reaseguros, S.A..

I. ANTECEDENTS

1. L’expedient de responsabilitat patrimonial núm. 2017/8787 s’ha incoat i instruït a
instàncies de la reclamació de la representació de la companyia Allianz Seguros y
Reaseguros, S.A. (RGE núm.: 0259E/6068/2017 de 17 de novembre de 2017), per
mitjà de la qual se sol·licita una indemnització econòmica de 1.484,29.- Euros pels
danys materials soferts el dia 14 de març de 2017, com a conseqüència, segons
manifesta la reclamant, de la topada del vehicle amb matrícula ----FVY amb un porc
senglar que va irrompre a la carretera GIV-5313, al punt quilomètric 2,5.

2. Mitjançant Decret de data 5 de desembre de 2017 es va admetre a tràmit la
reclamació, es va incoar procediment general en matèria de responsabilitat
patrimonial de les administracions públiques i es va emplaçar a la companyia
asseguradora de la Diputació de Girona.

3. Per provisió de data 15 de febrer de 2018 es va obrir un període de prova, es va
admetre la prova documental aportada amb la reclamació inicial i es va sol·licitar
informe del servei afectat.

4. Per provisió de data 19 d’abril de 2018 es disposa incorporar a l’expedient l’informe
del servei afectat així com s’acorda donar-ne trasllat als interessats i es posa de
manifest l’expedient instruït i es concedeix un termini de deu dies per formular
al·legacions.

5. La interessada no presenta escrit d’al·legacions.

II. FONAMENTS JURÍDICS

L’interessat reclama que se l’indemnitzi pels danys materials soferts com a
conseqüència de la topada del vehicle que conduïa el seu assegurat, amb matrícula
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------FVY, el dia 14 de març de 2017 a la carretera GIV-5313, al pk 2,5, al terme
municipal de Canet d’Adri.

La reclamació fonamenta la responsabilitat de l’administració en la manca de
tancament i absència de senyalització de perill d’animals salvatges de la via.

La responsabilitat patrimonial de l’Administració es troba recollida a l’article 106.2 de
la Constitució espanyola que estableix que “los particulares, en los términos
establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que
sufran en sus bienes y derechos salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la
lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”;  així mateix, la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic estableix en el seu
article 32.1 en els mateixos termes que “los particulares tendrán derecho a ser
indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que
sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea
consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en
los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de
soportar de acuerdo con la Ley.” Així mateix, en l’article 34 del mateix text legal
estableix els supòsits indemnitzatoris i el seu càlcul tot excloent els danys que es
derivin de fets o circumstàncies que no s’haguessin pogut preveure o evitar segons
l’estat dels coneixements de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la
seva producció.

El procediment a seguir per efectuar la present reclamació és el previst a la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.

Dels anteriors fonaments legals de la responsabilitat patrimonial de l’Administració així
com de la doctrina i jurisprudència aplicable, per tal que es doni aquesta
responsabilitat patrimonial de l’Administració és requisit necessari que hi concorrin els
següents elements: a) un fet imputable a l’administració, essent suficient amb
acreditar que s’ha produït en el desenvolupament d’una activitat quina titularitat
correspon a un ens públic; b) un dany antijurídic produït, entès com a detriment
patrimonial injustificat i que per tant el que el pateix no tingui el deure jurídic de
suportar. El perjudici patrimonial ha de ser real, avaluable econòmicament, efectiu i
individualitzat en relació a una persona o grup de persones; c) relació de causalitat
directa i eficaç, entre el fet que s’imputa a l’administració i el dany produït; i d)
absència de força major, com a causa aliena a l’organització i diferent del cas fortuït.

D’acord amb allò exposat, per poder determinar si existeix o no responsabilitat de
l’administració procedeix analitzar si s’acrediten els requisits indicats, i en
conseqüència queda provada la relació de causalitat entre l’actuació administrativa i
els danys soferts.

En relació al fet imputable a l’Administració, en el cas present, consta el número
d’arxiu de trànsit (núm. 000697/17/ARTGIRONA) dels Mossos d’Esquadra que situa el
vehicle amb matrícula ----FVY circulant per la carretera GIV-5313 sentit Canet d’Adri,
titularitat de la Diputació de Girona, el dia 14 de març de 2017,  al voltant de les 21:29
hores, el qual va patir un accident al punt quilomètric 2,5.
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Quant als danys al·legats, en l'atestat no consta l’existència dels mateixos si bé es
desprenen els mateixos dels documents aportats, en tant que el vehicle va ser retirat
amb grua, amb la reclamació s’acompanya informe de valoració efectuada per pèrit i
s’adjunta factura de reparació per import total de 1.484,29.- euros (factura número
FT17/0487) així com ordre de transferència a l’assegurat.

En el present supòsit s’està realitzant una acció de subrogació prevista a l’article 43
de la Llei de Contractes d’Assegurança mitjançant el qual la companyia asseguradora
pot subrogar-se en la posició del seu assegurat per exercir els drets i les accions que
li corresponguin per raó del sinistre, sempre fins al límit de la indemnització.

No obstant això, tot i l’ordre de transferència no s’acredita que l’assegurat hagués
percebut l’import que es reclama. Per tant, davant la manca d’acreditació que la
companyia asseguradora hagi satisfet efectivament els danys reclamats al titular del
vehicle, estem davant un supòsit de manca de legitimació activa per efectuar la
reclamació.

Per altra banda, no es considera que hi hagi relació de causalitat, directa i eficaç,
entre el funcionament de l'Administració i els danys reclamats pels següents motius:

1. En primer lloc, perquè de l’informe del Servei de 12 d’abril de 2018 es constata que
el gestor de la carretera tenia la via en bon estat, n’efectuava un acurat manteniment i
una vigilància adequada.

Respecte a les manifestacions en relació a la deficient senyalització vertical
d’advertència de perill al·legada pel  reclamant, cal assenyalar que, segons s’acredita
en l’informe del servei afectat, en els punts 0+940 i 4+310, marge dret, direcció Canet
d’Adri, existeixen senyals indicatius de pas d’animals en llibertat (P24).

En conseqüència, la senyalització vertical d’advertència de perill per creuament
d’animals salvatges a la via és suficient i adequada.

Així mateix, també cal tenir en compte que la irrupció d'un animal a la via té dos
components clars: la imprevisibilitat i el risc socialment admès. La absoluta
imprevisibilitat que un animal salvatge creui la via, i per tant, que malgrat haver-hi
senyalització d'advertència, no s'eviti la topada. I el fet que la irrupció d'animals
salvatges a la via és un risc associat a la conducció, socialment admès i conegut i que
per tant entra dins l'esfera de responsabilitat del propi conductor.

2. En segon lloc, i d’acord amb l’indicat en el punt anterior, perquè cal tenir en compte
les circumstàncies de la conducció, això és, adequar la conducció a l’estat de la via i a
les diverses circumstàncies del moment que es puguin suscitar de manera que es
pugui aturar el vehicle davant qualsevol obstacle que es pugui presentar. Segons
l’atestat era de nit, amb bon temps, sense il·luminació artificial, i segons informe del
Servei, es considera que, tractant-se d’un tram recte, a la velocitat correcte  el vehicle
s’hagués pogut aturar en condicions de seguretat davant la irrupció de l’animal a la
calçada. Per tant, en compliment de l’article 19 del Text articulat de la Llei sobre
Trànsit, Circulació de vehicles a motor i Seguretat vial, avui 21 del Text refós (RDL
6/2015) és responsabilitat del conductor prendre en consideració aquelles
circumstàncies i adequar la velocitat del seu vehicle, de manera que el pogués aturar
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dins dels límits del seu camp de visió i davant de qualsevol obstacle que es pogués
presentar.

3. En tercer lloc, perquè havent-se produït el sinistre dins una àrea privada de caça,
d'acord amb el que estableixen els articles 6, 16 i 33 de la Llei de Caça (Llei 1/1970 de
4 d'abril), i 18 i 35 del Decret 506/1971, de 25 de març pel qual s'aprova el Reglament
per a l'execució de la Llei de Caça, conforme amb el que disposa l'Ordre de la
Generalitat de Catalunya de 17 de juny de 1999 per la qual es declara el senglar
espècie cinegètica o de caça, en concordança amb la Disposició Addicional Setena
del Reial Decret Legislatiu 6/2015 de 30 d’octubre pel que s’aprova el Text refós de la
Llei sobre Trànsit, circulació  de vehicles a motor i seguretat vial d’acord amb el que
s’exposa en els anteriors apartats, dels danys produïts per animals salvatges
provinents de zones d'aprofitament cinegètic també en poden ser responsables el
titular de l’àrea privada de caça o bé el propietari del terreny. Únicament podrà ser-ne
responsable el titular de la via quan l’accident es produeixi a conseqüència de no
haver-se reparat el tancament, que no és el cas, o bé per no disposar de la
senyalització específica d’animals en llibertat en trams amb alta accidentabilitat per
col·lisió de vehicles amb els mateixos, que com s’ha dit, tampoc és el cas, atès que la
via estava degudament senyalitzada.

4. En quart lloc, perquè cal tenir en compte el que la pròpia legislació de carreteres
disposa (art. 51 del Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei de Carreteres) respecte els immobles adjacents a la carretera: la seva
conservació és obligació dels propietaris. Malgrat fins els 30 metres des de l’aresta
exterior de l’explanació siguin zones quin ús queda afectat per les restriccions de la
Llei de Carreteres, la seva titularitat és privada, i aquesta obligació de conservació no
desapareix.

5. I per últim, perquè cal tenir en compte la impossibilitat de l’administració que
gestiona la carretera de controlar la fauna salvatge a les carreteres convencionals (per
bé que no és de la seva competència), atès que com recull l’informe del Servei,
d’acord amb el Text Refós de la Llei de Carreteres, no hi ha la obligació de tancament
del perímetre de la via.

Davant aquest conjunt de circumstàncies doncs, el necessari nexe causal directe i
eficaç entre l’actuació de l’administració i el dany sofert no es considera que s’hagi
constituït en el present supòsit.

En els termes exposats, la Sentència del Jutjat núm. 2 del contenciós administratiu
dels de Barcelona, de 2 de juny de 2015:

“Sin embargo, en cuanto a la responsabilidad del titular de la carretera, ésta alcanza
cuando en la zona, tras haberse producido con anterioridad otros accidentes como
consecuencia de colisiones con animales salvajes, resulta obligada la señalización
vertical. Y en el caso que nos ocupa esa señalización existía, a la vista del informe
que obra en el folio 91 y siguientes del expediente administrativo.

Además, la carretera en la que se produjo el accidente es una carretera convencional
(no se trata de una autopista ni una autovía) por lo que no existe obligación de que se
encuentre vallada, ya que de acuerdo con el Anexo I de la LT, únicamente las
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autopistas y autovías deben estar valladas, por cuanto una de las condiciones de las
primeras es que no tengan acceso a la misma las propiedades colindantes y de las
segundas que lo tengan limitado, de lo que se infiere que ambos tipos de vías deben
de estar valladas, pero no así las carreteras convencionales.

A todo ello debe añadirse que el conductor del vehículo debió de adecuar su
conducción al hecho de que la carretera transita por una zona boscosa situada en el
área privada de caza B-10.342, de la que es titular la Societat de Caçadors de Carvall,
y que existía la señal que indicaba peligro por la presencia de animales salvajes. De
ahí que el conductor debería saber que en ella pueden aparecer animales salvajes en
cualquier momento y en cualquier punto de la carretera debido a la proximidad del
bosque, lo que obligaba a que condujera de forma que pudiera evitar la colisión con
algún ejemplar que irrumpiera en la calzada.”.

I la Sentència de l’Audiència Nacional de 13 d’abril de 2005 [JUR2006\217067], en el
seu Fonament Jurídic cinquè, afirma “A la Administración, como titular y gestora del
dominio público viario, le incumbe el deber de mantener las carreteras en adecuado
estado de seguridad en el tráfico rodado, pero tal deber no puede llevarse al extremo
de tener que asegurar cualquier incidencia que pudiera producirse en las mismas,
incluidas aquellas de todo punto imprevisibles e inevitables como ocurre en el
presente caso. Es cierto que este Tribunal ha considerado en algunas de sus
resoluciones que la brusca irrupción de un animal salvaje en una vía rápida, como son
las autovías y las autopistas, carreteras destinadas al tránsito de vehículos en
particulares condiciones de rapidez y seguridad, constituye una circunstancia
abiertamente perturbadora, por lo súbito y desacostumbrado, de aquellas condiciones
normales previsibles en general para los usuarios de una vía que goza de protección
perimetral por medio de vallas, y que de producirse esta circunstancia puede suponer
un incumplimiento de los deberes de la Administración como titular del dominio
público viario y ser determinante de una responsabilidad patrimonial. Pero no es este
el supuesto de autos, en el que nos encontramos ante una carretera nacional que no
tiene la consideración de vía rápida, ni goza por tanto de protección perimetral que
pudiera impedir la presencia súbita de animales en la calzada, circunstancia, por otra
parte, previsible para los usuarios, cuando además en estos casos ni aún extremando
las precauciones podría nunca una Administración diligente asegurar que dicha
circunstancia no fuera a producirse, por lo que no se puede imputársele
responsabilidad alguna ya que el daño no tiene ni puede tener la consideración de
antijurídico ni es consecuencia del funcionamiento del servicio público, sin que obste a
la anterior conclusión el hecho de que no hubiera señalización específica de peligro
por animales sueltos, pues ni tal circunstancia ha resultado acreditada salvo por las
manifestaciones del actor -nada de ello se dice en el atestado ni en los informes
obrantes en el expediente-, ni sería suficiente en sí misma para fundar la
responsabilidad patrimonial del Estado pues según el propio relato del recurrente la
aparición del animal fue súbita, durante la noche y cuando circulaba a muy escasa
velocidad -50 km. por hora, en escrito de conclusiones-, no dándole tiempo siquiera a
frenar, por lo que la señalización exigida, que se dice ausente, en nada hubiera
alterado el resultado producido.”

III. CONCLUSIÓ
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En virtut de les dades obrants en l’expedient es considera que en el present supòsit
no han resultat acreditats els requisits legals necessaris que determinen el naixement
de responsabilitat patrimonial i, en conseqüència, procedeix eximir a la Diputació de
Girona del deure d’indemnitzar el reclamant.

D’acord amb els anteriors antecedents i fonaments de dret, l’instructor que sota signa
proposa que per l’òrgan competent es dicti resolució desestimatòria de la reclamació
presentada.”

D’acord amb el que disposa l’article 91 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques; i de conformitat
amb tot l’anterior, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de Xarxa Viària,
per unanimitat, acorda:

Primer. Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per
l’advocada Yolanda Vila Morales, actuant en nom i representació de la companyia
Allianz Seguros y Reaseguros, S.A., relativa a danys soferts en accident de circulació
a la carretera GI-V-5313, en el punt quilomètric 2,5, circulant amb el vehicle amb
matrícula -----FVY, en data 14 de març de 2017.

Segon. Notificar la present resolució als interessats.

23. JG967/000002/2018-PDDXV; Proposta Diputat Delegat Xarxa Viaria; Xarxa
Viària (013): Resolució d'expedient de responsabilitat patrimonial instat
per l'advocada Helena Rosich Estragó, actuant en nom i representació del
senyor A. A. F. (exp. 2017/8909)

Mitjançant decret de data 5 de desembre de 2017 es va resoldre incoar expedient de
responsabilitat patrimonial de núm. 2017/8909, derivat de la reclamació instada per
l’advocada Helena Rosich Estragó, actuant en nom i representació del senyor A.A.F,
al mateix temps que es designava instructor i secretari de l’expedient.

Finalitzat el període d’instrucció i el posterior tràmit d’audiència, en data 1 de juny de
2018 s’ha formulat la proposta de resolució que seguidament es transcriu:

“Que formula l’instructor de l’expedient de responsabilitat patrimonial al marge indicat,
instat per l’advocada Helena Rosich Estragó, actuant en nom i representació del Sr.
A.A.F.

I. ANTECEDENTS

1. L’expedient de responsabilitat patrimonial núm. 2017/8909 s’ha incoat i instruït a
instàncies de la reclamació de la representació del Sr. A.A.F. (RGE núm.:
1-2017-020674-1 de 29 de novembre de 2017), per mitjà de la qual se sol·licita una
indemnització econòmica de 6.508,39.- Euros per les lesions i perjudici patrimonial
soferts com a conseqüència, segons manifesta la reclamant, de la caiguda del vehicle
amb matrícula -----GCL a la calçada de la carretera GIV-6641, al punt quilomètric 7 el
dia 2 de març de 2017.
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2. Mitjançant Decret de data 5 de desembre de 2017 es va admetre a tràmit la
reclamació, es va incoar procediment general en matèria de responsabilitat
patrimonial de les administracions públiques i es va emplaçar a la companyia
asseguradora de la Diputació de Girona.

3. Per provisió de data 15 de febrer de 2018 es va obrir un període de prova, es va
admetre la prova documental aportada amb la reclamació inicial i es va sol·licitar
informe del servei afectat.

4. Per provisió de data 20 d’abril de 2018 es disposa incorporar a l’expedient l’informe
del servei afectat així com s’acorda donar-ne trasllat als interessats i es posa de
manifest l’expedient instruït i es concedeix un termini de deu dies per formular
al·legacions.

5. La interessada presenta escrit d’al·legacions en data 17 de maig de 2018 en el que
es mostra en desacord amb el contingut de l’informe del servei afectat i entén que
s’ha de considerar responsable la Diputació de Girona de les lesions físiques i
patrimonials sofertes pel seu assegurat.

II. FONAMENTS JURÍDICS

L’interessat reclama que se l’indemnitzi per les lesions i els danys patrimonials soferts
com a conseqüència de la caiguda a la calçada del vehicle que conduïa el reclamant,
el dia 2 de març de 2017 a la carretera ----6641, al pk 7, al terme municipal de Quart.

La reclamació fonamenta la responsabilitat de la Diputació de Girona en la manca o
deficient manteniment de la carretera.

La responsabilitat patrimonial de l’Administració es troba recollida a l’article 106.2 de
la Constitució espanyola que estableix que “los particulares, en los términos
establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que
sufran en sus bienes y derechos salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la
lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”;  així mateix, la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic estableix en el seu
article 32.1 en els mateixos termes que “los particulares tendrán derecho a ser
indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que
sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea
consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en
los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de
soportar de acuerdo con la Ley.” Així mateix, en l’article 34 del mateix text legal
estableix els supòsits indemnitzatoris i el seu càlcul tot excloent els danys que es
derivin de fets o circumstàncies que no s’haguessin pogut preveure o evitar segons
l’estat dels coneixements de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la
seva producció.

El procediment a seguir per efectuar la present reclamació és el previst a la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
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Dels anteriors fonaments legals de la responsabilitat patrimonial de l’Administració així
com de la doctrina i jurisprudència aplicable, per tal que es doni aquesta
responsabilitat patrimonial de l’Administració és requisit necessari que hi concorrin els
següents elements: a) un fet imputable a l’administració, essent suficient amb
acreditar que s’ha produït en el desenvolupament d’una activitat quina titularitat
correspon a un ens públic; b) un dany antijurídic produït, entès com a detriment
patrimonial injustificat i que per tant el que el pateix no tingui el deure jurídic de
suportar. El perjudici patrimonial ha de ser real, avaluable econòmicament, efectiu i
individualitzat en relació a una persona o grup de persones; c) relació de causalitat
directa i eficaç, entre el fet que s’imputa a l’administració i el dany produït; i d)
absència de força major, com a causa aliena a l’organització i diferent del cas fortuït.

D’acord amb allò exposat, per poder determinar si existeix o no responsabilitat de
l’administració procedeix analitzar si s’acrediten els requisits indicats, i en
conseqüència queda provada la relació de causalitat entre l’actuació administrativa i
els danys soferts.

En relació al fet imputable a l’Administració, en el cas present, consta el número
d’arxiu de trànsit (núm. 000592/17/ARTGIRONA) dels Mossos d’Esquadra que situa el
vehicle amb matrícula ----GCL circulant per la carretera GIV-6641 sentit Montnegre,
titularitat de la Diputació de Girona, el dia 2 de març de 2017,  al voltant de les 19:49
hores, el qual va patir un accident al punt quilomètric 7.

Quant als danys al·legats, en l'atestat no consta l’existència de danys materials si bé
es desprenen els mateixos dels documents aportats en quant els danys físics en
l'atestat consta que l’interessat va resultar ferit lleu amb hospitalització inferior a 24h

En la present reclamació no es reclamen els danys materials soferts en el vehicle sinó
que es reclamen els danys físics i els danys patrimonials derivats de les lesions
sofertes.

En concret es reclama l’existència de 56 dies de baixa laboral, així com 4 punts de
seqüeles per perjudici estètic i 112,74.- Euros en concepte de despeses de farmàcia.

Per tal d’acreditar les lesions sofertes s’acompanya informe d’assistència d’urgències
de data 2 i 8 de març de 2017 on es realitzen les cures corresponents i se’l dona
d’alta a domicili així com pla de medicació consistent en la col·locació d’apòsits i
tractament amb ibuprofè i amoxicil·lina.

Pel que fa a les despeses per medicaments s’aporta un tiquet per import de 88,40.-
euros, un de 15,21.- euros i un altre de -9,13.- euros (per devolució), en total 94,48.-
euros i no els 117,40.- euros que es reclamen.

Pel que fa als dies de baixa laboral aporta comunicat mèdic de confirmació
d’incapacitat temporal amb data de baixa el dia 03/03/2017 i d’alta el dia 27/04/2017,
en total 56 dies de baixa que, segons

En el present supòsit per part del reclamant es presumeix l’existència del perjudici
estètic sense que s’hagi aportat cap mena de prova documental que l’acrediti. Així
mateix s’ha procedit a la seva valoració i quantificació sense  cap base documental
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mèdica que l’acrediti.

Segons l’article 35 i 37.1 de la Llei 35/2015, de 22 de setembre, de reforma del
sistema per la valoració dels danys i perjudicis causats a les persones en accidents de
circulació, s’han de justificar els criteris utilitzats per a quantificar les indemnitzacions
assignades segons la normativa corresponent així com que la determinació i medició
de les seqüeles i de les lesions temporals ha de realitzar-se mitjançant informe mèdic
ajustat a les normes del sistema de valoració.

Per altra banda, no es considera que hi hagi relació de causalitat, directa i eficaç,
entre el funcionament de l'Administració i els danys reclamats pels següents motius:

1. En primer lloc, perquè de l’informe del Servei de 19 d’abril de 2018 es constata que
la carretera GIV-6641 es trobava en condicions per a l’adequada circulació de vehicles
i s’havia realitzat un adequat manteniment de la carretera.

Respecte a les manifestacions en relació a la deficient senyalització vertical
d’advertència de perill al·legada pel  reclamant, cal assenyalar que, segons l’informe
esmentat es constata l’existència de fins a 7 senyals indicatius de perill (P14a i P14b:
perill corba perillosa a la dreta i a l’esquerra).

2. En segon lloc, i d’acord amb l’indicat en el paràgraf anterior, perquè cal tenir en
compte les circumstàncies de la conducció, això és, adequar la conducció a l’estat de
la via i a les diverses circumstàncies del moment que es puguin suscitar de manera
que es pugui aturar el vehicle davant qualsevol obstacle que es pugui presentar. Cal
tenir en compte que el reclamant resideix a Montnegre, tal i com consta degudament
acreditat per la qual cosa denota que coneixia perfectament l’estat de la carretera.

En el present supòsit, l’atestat és clar al afirmar que la causa principal i eficient del
sinistre és la velocitat inadequada per les circumstàncies existents a la via (carretera
amb revolts successius amb asfalt irregular).

Per altra banda, l’atestat constata que era de nit, sense llum artificial, amb bon temps,
amb superfície relliscosa, per la qual cosa es considera que, tractant-se de l’inici d’un
revolt perillós, a la velocitat correcte no hauria perdut el control del vehicle. Per tant,
en compliment de l’article 19 del Text articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de
vehicles a motor i Seguretat vial, avui 21 del Text refós (RDL 6/2015) és
responsabilitat del conductor prendre en consideració aquelles circumstàncies i
adequar la velocitat del seu vehicle, de manera que el pogués aturar dins dels límits
del seu camp de visió i davant de qualsevol obstacle que es pogués presentar.

3. I per últim, perquè cal tenir en compte la impossibilitat de l’Administració que
gestiona la carretera de prevenir i eliminar instantània de qualsevol pertorbació
sobrevinguda en qualsevol dels diversos punts de la xarxa viària local.

Davant aquest conjunt de circumstàncies doncs, el necessari nexe causal directe i
eficaç entre l’actuació de l’administració i el dany sofert no es considera que s’hagi
constituït en el present supòsit.
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En els termes exposats, la Sentència del Jutjat núm. 1 del contenciós administratiu
dels de Barcelona, de 19 de maig de 2016:

“OCTAVO.- En tales circunstancias no puede afirmarse razonablemente por parte de
esta resolución que los servicios de vigilancia, mantenimiento y conservación de las
vías públicas de la administración competente funcionaran deficientemente o que por
la misma titular de la competencia sobre la vía pública de constante referencia no se
adoptaran con carácter general las medidas preventivas siempre exigibles para el
debido mantenimiento en correcto estado de funcionamiento de la red viaria en el
punto kilométrico de anterior referencia, en los términos que a tal respecto pueden ser
racionalmente exigibles por la comunidad a tenor de los estándares sociales medios
de rendimiento, calidad y seguridad de servicios públicos como los de referencia (
STSJ de Cataluña núm. 563/1997, de 22 de julio , y núm. 950/2006, de 15 de
diciembre ; STSJ del País Vasco núm. 26/2002, de 18 de enero , y núm. 237/2006, de
31 de marzo ; y STS, Sala 3ª, de 7 de octubre de 1997 , entre muchas otras más),
que no incluyen, obviamente, una presunta obligación administrativa de prevención y
eliminación instantánea de cualquier perturbación sobrevenida en cualquier momento
y lugar y en cualquiera de los diversos puntos de la red viaria, habiendo sido ya
descartada dicha responsabilidad administrativa en circunstancias similares por los
órganos de esta jurisdicción (entre otras, por STSJ de Cataluña, Sala Contenciosa
Administrativa, núm. 431/2006, de 11 de mayo, núm. 950/2006, de 15 de diciembre,
núm. 1519/2005, de 19 de diciembre, y núm. 1098/2005, de 4 de noviembre). Siendo
asimismo así, como es bien sabido, que no resultará posible la imputación automática
de todos los daños eventualmente sufridos por parte de los particulares en las vías o
espacios públicos a la administración pública titular de la vía o espacio público en el
que se produzcan los mismos por el simple hecho de serlo y sin prueba alguna de su
responsabilidad por un deficiente funcionamiento del servicio público de vigilancia,
conservación y mantenimiento de la misma, ya que en modo alguno puede
confundirse el sistema legal de responsabilidad patrimonial objetiva diseñado por el
ordenamiento jurídico administrativo para dilucidar la eventual responsabilidad
patrimonial extracontractual de las administraciones públicas con la pretensión bien
distinta de tener a dichas administraciones públicas por aseguradoras universales de
todos los riesgos que eventualmente se produzcan en sus instalaciones o el soporte
físico o infraestructural de sus respectivas competencias administrativas, con la
transformación de aquél en un sistema providencialista alejado del diseño normativo
propio de nuestro ordenamiento jurídico, según tiene reiteradamente establecido una
ya consolidada jurisprudencia contenciosa administrativa (entre otras, por STS, Sala
3ª, de fechas 13-11-1997 , 06-03-1998 , 05- 06-1998, 27-07-2002 y 27-06-2003 ;
STSJ de Cataluña de 06-09-2000 , nº 655/01 de 20 de junio , y nº 64/2007 , de 26 de
enero).”

III. CONCLUSIÓ

En virtut de les dades obrants en l’expedient es considera que en el present supòsit
no han resultat acreditats els requisits legals necessaris que determinen el naixement
de responsabilitat patrimonial i, en conseqüència, procedeix eximir a la Diputació de
Girona del deure d’indemnitzar el reclamant.
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D’acord amb els anteriors antecedents i fonaments de dret, l’instructor que sota signa
proposa que per l’òrgan competent es dicti resolució desestimatòria de la reclamació
presentada.”

D’acord amb el que disposa l’article 91 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques, i de conformitat
amb tot l’anterior, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de Xarxa Viària,
per unanimitat, acorda:

Primer. Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial instada per l’advocada
Helena Rosich Estragó, actuant en nom i representació del senyor A.A.F, relativa a les
lesions i perjudici patrimonial soferts com a conseqüència de la caiguda del vehicle
amb matrícula -----GCL a la calçada de la carretera GIV-6641, al punt quilomètric 7,
en data 2 de març de 2017.

Segon. Notificar la present resolució als interessats.

24. JG967/000042/2018-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Econ., Admin. i Hisenda;
Recursos Humans (012): Autoritzar l'exercici d'una activitat pública
compatible a la Sra. G. P. F. (exp. 2018/6101)

Amb data 1 de juny de 2018 ha tingut entrada al Registre General de la Diputació una
sol·licitud d’una empleada laboral de la Diputació de Girona, mitjançant la qual
sol·licita compatibilitzar el seu càrrec a la Corporació amb una activitat pública com a
regidora sense dedicació. Es tracta de la sol·licitud núm. 1-2018-010281-1 de la Sra.
G. P. F., que ha estat contractada com a tècnica adjunta al Parc Natural del Montseny
de la Diputació de Girona, per executar el projecte LIFE-tritó (50% de la jornada), a
partir del dia 1 de juny de 2018 (expedient de contractació núm. 2018/5783).

El servei d’Organització i Recursos Humans Corporatius ha emès informe favorable
relatiu a la sol·licitud, 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. L’article 51.1b) de la llei 53/1984, de 26 de desembre, estableix que amb caràcter
excepcional, el personal inclòs en l’àmbit d’aplicació de la llei pot compatibilitzar el lloc
de treball en l’Administració amb el càrrec electiu com a membre d’una corporació
local, sempre que no ho faci en règim de dedicació exclusiva. És a dir, que només es
podrà percebre una retribució al sector públic, sense perjudici de les dietes,
indemnitzacions i assistències que li corresponguin com membre electe de la
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corporació local. La Sra. P. aporta un certificat de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà
que acredita que és regidora sense dedicació exclusiva ni parcial.

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, la Junta de Govern, a proposta de la
Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda, per
unanimitat, acorda:

Primer. Autoritzar l’empleada 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:

Gemma Pascual Fabrellas

Núm. registre sol·licitud:
1-2018-010281-1

Lloc de treball a la Diputació:  Tècnica adjunta al Parc del Montseny,  projecte
LIFE-tritó (50% de jornada)

Tipus d’activitat sol·licitada:    Regidora sense dedicació

Descripció de l’activitat:  Regidora de medi ambient, promoció i
desenvolupament local i Pla de Barris

Raó social:  
 Ajuntament de La Bisbal d’Empordà
Dedicació horària:   Assistència a òrgans de govern

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
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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, sense perjudici del compliment dels deures inexcusables de caràcter públic i
personal, que requereixen previ avís i justificació (article 37.3.d del text refós de la Llei
de l’Estatut dels Treballadors).

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.

En aquest punt s’absenta de la sessió la diputada Maria Àngels Planas Crous.

25. Proposicions urgents

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

25.1. JG967/000142/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar;  Cooperació Cultural (017):  Aprovar la minuta de protocol
d'intencions a subscriure entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Sant
Feliu de Guíxols per al Museu Carmen Thyssen (2018/6300).
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. Des de l’any 2009 col·labora activament amb el
desenvolupament de la política museística del país.

D’acord a la Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus, la Generalitat i les
Administracions públiques de Catalunya han de procurar la millora de les instal·lacions
i els mitjans de tota mena, a fi d'assegurar el més alt servei a la societat, i han
d'incrementar els fons museístics.

L’art. 47 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, regula la
definició i tipus de convenis. A l’art. 1 estableix que no es consideren convenis els
protocols generals d’actuació o instruments similars que siguin declaracions
d’intencions de contingut general o que expressin la voluntat de les administracions,
sempre i quan no suposin la formalització de compromisos jurídics concrets i
exigibles.

En el mateix sentit, l’art. 108.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques, concreta que els instruments que es
limiten a establir acords generals de caràcter programàtic o declaratiu, sense eficàcia
obligatòria directa i el compliment dels quals no és susceptible d’ésser exigit
jurídicament, són considerats protocols, amb independència de llur denominació
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És interès de la Diputació col·laborar amb les estratègies l’objectiu de les quals sigui
la difusió dels equipaments museístics de la demarcació de Girona i fer-los arribar a
nous públics, especialment al públic turístic.

Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern,
per unanimitat, acorda:

Primer. Aprovar la minuta de protocol d’intencions a subscriure entre la Diputació de
Girona i l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, el text del qual es transcriu com
segueix:

“Protocol d’intencions entre l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i la Diputació
de Girona relatiu a les obres de reforma i ampliació del monestir de Sant Feliu
de Guíxols, com a futura seu del Museu Carmen Thyssen
Parts
Carles Motas i López, alcalde de Sant Feliu de Guíxols, en representació de
l’Ajuntament d’aquesta població, en virtut de les atribucions de l’article 21 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; l’article 53 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, i les disposicions concordants.
Albert Piñeira i Brosel, vicepresident tercer de la Diputació de Girona, facultat per
actuar en representació d’aquesta corporació, de conformitat amb l’article 6 del
Reglament orgànic de la Diputació de Girona, aprovat pel Ple de 16 de juliol 1985,
darrerament modificat per acord del Ple de 24 de novembre del 2015, i en virtut de les
atribucions de l’article 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local; l’article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i les disposicions
concordants.
Antecedents
1. L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols té previst executar les obres de reforma i
ampliació del monestir de Sant Feliu de Guíxols per tal que esdevingui la seu del
Museu Carmen Thyssen, que acollirà la col·lecció de pintura catalana de la baronessa
Thyssen i exposicions artístiques temporals.
2. El nou Museu Carmen Thyssen ha de suposar un impuls molt important en l’activitat
turística, cultural i social, no només del municipi sinó també de la Costa Brava i de tota
la demarcació, i ha de consolidar l’oferta cultural d’aquest sector, apostant per un
turisme de caràcter cultural i no només de temporada.
3. La seu d’aquest nou espai expositiu s’ha d’ubicar a l’edifici històric del monestir de
Sant Feliu de Guíxols, declarat Bé Cultural d’Interès Nacional l’any 1931.
4. L’article 25 m de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
estableix com a competència pròpia dels ajuntaments la promoció de la cultura i els
equipaments culturals. Al seu torn, l’article 66.3 e del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, n’estableix com
a competència pròpia el patrimoni historicoartístic.
5. És voluntat de la Diputació de Girona impulsar i col·laborar en el desenvolupament
de projectes patrimonials i museístics per a totes les comarques de Girona, en
l’exercici de les seves competències.
6. D’acord a l’article 47.1 de la Llei 40/2015, de 2 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic, no tenen consideració de convenis els protocols generals d’actuació o
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instruments similars que comportin meres declaracions d’intencions de contingut
general o que expressin la voluntat de les administracions i de les parts subscriptores
per actuar amb un objectiu comú, sempre que no suposin la formalització de
compromisos jurídics concrets i exigibles.
7. En aquest context, l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i la Diputació de Girona
consideren convenient coordinar les actuacions museístiques respectives mitjançant
aquest protocol d’intencions amb l’objectiu d’impulsar el projecte de reforma i
ampliació del monestir de Sant Feliu de Guíxols, que inclou la intervenció en el conjunt
monumental del monestir-església de Sant Feliu de Guíxols.
Ambdues parts es reconeixen recíprocament les facultats suficients per convenir i
obligar-se en representació de les institucions respectives i acorden subscriure aquest
protocol d’acord amb les següents
Clàusules
1. L’objectiu d’aquest protocol és deixar constància de la voluntat de l’Ajuntament de
Sant Feliu de Guíxols i de la Diputació de Girona de col·laborar en el projecte de
reforma i ampliació del monestir de Sant Feliu de Guíxols, per tal que esdevingui la
seu del Museu Carmen Thyssen, que acollirà la col·lecció de pintura catalana de la
baronessa Thyssen i exposicions artístiques temporals.
2. El cost estimat del projecte de reforma i ampliació del monestir de Sant Feliu de
Guíxols és de quatre milions quatre-cents dinou mil tres-cents set euros amb setanta
cèntims (4.419.307,70 €), dels quals la Diputació de Girona aportarà un milió
dos-cents mil euros (1.200.000 €), distribuïts en les anualitats següents:

2019 2020 2021 TOTAL
Diputació  de
Girona 400.000 400.000 400.000 1.200.000

Total 400.000 400.000 400.000 1.200.000

Aquesta aportació, però, resta condicionada suspensivament al compliment dels
tràmits administratius pertinents i a l’acord favorable de l’òrgan competent de la
Diputació de Girona pel que fa a l’import i a la distribució de les anualitats.
L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols es compromet a cobrir la resta de finançament
necessari, ja sigui mitjançant aportació pròpia o amb altres subvencions. S’estima que
l’aportació de fons propis de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols per aquest
concepte serà de 3.219.307,70 €.
3. Les dues administracions signants es comprometen a formalitzar un conveni de
col·laboració en el qual es concretaran tots els compromisos econòmics i jurídics a
assumir per cadascuna d’elles.
4. En el supòsit que les parts no arribin a un acord respecte dels extrems anteriors,
aquest protocol quedarà sense efectes jurídics.
Com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest protocol, les parts el signen per
duplicat.”

Segon. Facultar àmpliament el vicepresident tercer de la Diputació per a la signatura
del conveni i la resolució dels compromisos que se’n derivin i perquè, si cal, d’acord
amb la finalitat que es persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que
eventualment s’hagin pogut advertir.

Tercer. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.
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26. Precs i preguntes

No hi ha cap intervenció.

No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 11.15 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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