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EXCMA. DIPUTACIÓ DE GIRONA
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN NÚM.: 951

CARÀCTER: Extraordinària
DATA: 14 de novembre de 2017
HORA: 11:35
LLOC: Girona, saló de comissions del Palau de la Diputació
EXPEDIENT: 2017/8505

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. Maria del Mar Domènech i Sistanè Cap de Secció de Comptabilitat

Han excusat la seva absència el president, Pere Vila i Fulcarà.

Hi assisteixen, convidats per la Presidència:

Sr. Lluís Costabella i Portella Diputat
Sr. Josep M. Corominas i Barnadas Diputat
Sr. Carles Salgas i Pedrosa Diputat

ORDRE DEL DIA

1. 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
2. JG951/000078/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i

Cooperació als Municipis (023): Esmena error canvi destí de despeses corrents
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a inversions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2017 de diversos
ajuntaments (exp. 2017/519).

3. JG951/000073/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i
Cooperació als Municipis (023): Canvi condicions subvenció de l'Ajuntament de
Sant Julià del Llor i Bonmatí dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural,
any 2017 (exp. 2017/1566)

4. JG951/000076/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i
Cooperació als Municipis (023): Resolució de la convocatòria de subvencions a
les llars d'infants municipals, curs 2016-2017 (exp. 2017/ 5147)

5. JG951/000071/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Habitatge
(028): Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Blanes i la Diputació de
Girona, per a la prestació del Servei d'Intermediació en l'àmbit de l'habitatge
(exp. 2017/7861)

6. JG951/000231/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Biblioteques (019): Aprovació augment  i resolució de la primera
convocatòria del Pla de Biblioteques (exp. 2017/1513)

7. JG951/000226/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Biblioteques (019): Aprovació de la 2a convocatòria per a les
subvencions del Pla de Biblioteques del Sistema de Lectura Pública (exp.
2017/7692)

8. JG951/000232/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Renúncia a la subvenció de la Troca,
promocions artístiques, dins la convocatòria de creació de públics per a la
cultura (exp. 2017/594)

9. JG951/000233/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Desestimar la sol·licitud de pròrroga
presentada pel Patronat Museu Cerdà, de Puigcerdà, a la subvenció de la
convocatòria per a la creació de públics per a la cultura (exp. 2017/4222)

10. JG951/000235/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovar renúncia de la subvenció de
Pàgina 23 / Art i Utopia, dins la convocatòria de creació de públics per a la
cultura (exp. 2017/594) 

11. JG951/000034/2017-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i
Hisenda; Secretaria General (005): Ratificació del Decret de Presidència de data
6-11-2017, de l'acceptació renúncia subvenció a l'Ajuntament de Cassà de la
Selva (exp 2017/5500)

12. JG951/000058/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi
Ambient (014): Conveni entre la DDGI i l'Associació de Propietaris del Montseny,
pel l'Impuls de la Gestió Agroforestal Sostenible (exp. 2017/7827)

ASSUMPTES PROCEDENTS DE LES COMISSIONS INFORMATIVES –
COMPETÈNCIES DELEGADES DEL PLE
13. JG951/000019/2017-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i Diplab;

Promoció Econòmica (015): Aprovar subvenció nominativa al Patronat de
Turisme Costa Brava per al finançament de la Fira Mercat de Mercats 2017 (exp
8218/2017)

14. JG951/000020/2017-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i Diplab;
Promoció Econòmica (015): Aprovar subvenció nominativa ASSOCIACIÓ
ESPANYOLA DE DIRECTIUS, de Barcelona, amb NIF G61061503, per
l'organització a Girona de la Jornada "REINVENTA'T 2017" (exp. 2017/7999)
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15. JG951/000018/2017-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 2017/2018 (exp 6374/2017)

16. JG951/000014/2017-PDDXV; Proposta Diputat Delegat Xarxa Viaria; Xarxa
Viària (013): Reconèixer al senyor J.C.R.R. el dret a la indemnització reclamada
per danys soferts en vehicle a la carretera GI-V-6212 (exp. 2017/5505)

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1. 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

2. JG951/000078/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local;
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Esmena error canvi destí de
despeses corrents a inversions del Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural, any 2017 de diversos ajuntaments (exp. 2017/519)

Vistos els acords de la Junta de Govern de data 31 d’octubre de 2017 relatius a
l’aprovació del Canvi destí de despeses corrents a inversions del Fons de Cooperació
Econòmica i Cultural, any 2017, s’ha observat un error en la distribució de les
quantitats.

La Junta de Govern, a proposta del Diputat president de la Comissió Informativa de
Cooperació Municipal, per unanimitat, ACORDA:

PRIMER. Modificar l’acord de la Junta de Govern del dia 31 d’octubre de 2017 pel que
fa a la distribució dels imports entre les despeses corrents i les inversions i autoritzar
als ajuntaments relacionats el canvi de destí de la subvenció que tenen concedida
dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural any 2017:

Boadella i les Escaules

Exp. 2017/1309 CONCEDIT CANVI Diferència

Despeses
d'Inversió

Adquisició
vehicle
manteniment
vials

22.603,00 22.603,00

Despeses
corrents

Arranjament
vials i espais
públics i
enllumenat
públic

-22.603,00 -22.603,00

TOTAL 22.603,00 22.603,00

Parlavà
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Exp. 2017/1484 CONCEDIT CANVI Diferència

Despeses
d'Inversió

Condicionament
accés a
vianants a les
dependències
municipals

17.535,93 17.535,93

Despeses
corrents

Enllumenat
públic i servei
subministrament
aigua potable

27.062,00 Enllumenat
públic

9.526,07 -17.535,93

TOTAL 27.062,00 27.062,00

Salt
Exp. 2017/1537 CONCEDIT CANVI Diferència
Despeses
d'Inversió

Adaptació locals
municipals a
nous
requeriments
d'ús

25.221,17 Adaptació locals
municipals a
nous
requeriments
d'ús

25.221,17 0

Despeses
d'Inversió

Actuacions a
l'Illa
d'equipaments

85.210,83 Actuacions a
l'Illa
d'equipaments

55.979,50 -29.231,33

Despeses
corrents

Neteja viària 205.509,00 Neteja viària 234.740,3
3

29.231,33

TOTAL 315.941,00 315.941,0
0

Tortellà
Exp. 2017/1605 CONCEDIT CANVI Diferència
Despeses
d'Inversió

Sanejament
zona esportiva i
filtre piscina
municipal

15.612,19 Sanejament
zona esportiva i
filtre piscina
municipal

14.816,10 -796,09

Despeses
corrents

Enllumenat
públic

12.292,81 Enllumenat
públic

13.088,90 796,09

TOTAL 27.905,00 27.905,00

El Far
d'Empordà
Exp. 2017/1360 CONCEDIT CANVI Diferència
Despeses
d'Inversió

Ordenació zona
verda plaça Pau
Casals

25.803,00 Ordenació zona
verda plaça Pau
Casals

16.192,37 -9.610,63

Despeses
corrents

Enllumenat
públic

9.610,63 9.610,63

TOTAL 25.803,00 25.803,00

Setcases
Exp. 2017/1592 CONCEDIT CANVI Diferència
Despeses
d'Inversió

.Adequació del
patrimoni del
nucli urbà

9.175,20 .Adequació del
patrimoni del
nucli urbà

9.175,20
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Despeses
d'Inversió

Folrar porta de la
Sala de Calderes
de Biomassa de
Fusta

5.990,90 Folrar porta de
la Sala de
Calderes de
Biomassa de
Fusta

5.679,91 -310,99

Despeses
corrents

Enllumenat
públic

8.244,90 Enllumenat
públic

8.555,89 310,99

Despeses
corrents

Arranjament i
reparacions de
xarxa d'aigua i
clavegueres

6.000,00 Arranjament i
reparacions de
xarxa d'aigua i
clavegueres

6.000,00

TOTAL 29.411,00 29.411,00

Jonquera, la
Exp. 2017/1387 CONCEDIT CANVI Diferència
Despeses
d'Inversió

Urbanització
carrers
Cantallops i
Vidre

52.587,00 52.587,00

Despeses
corrents

Millora de la
calçada del
carrer Major i de
l'avinguda Pau
Casals

52.587,00 -52.587,00

TOTAL 52.587,00 52.587,00

El resum dels canvis és el següent:

D e s p e s e s
d'Inversió Despeses corrents

 Partida
pressupostària 400/9420/76201 400/9420/46201
Boadella i les
Escaules

22.603,00 -22.603,00

Parlavà 17.535,93 -17.535,93
Salt -29.231,33 29.231,33
Tortellà -796,09 796,09
El Far d'Empordà -9.610,63 9.610,63
Setcases -310,99 310,99
La Jonquera 52.587,00 -52.587,00

total 52.776,89 -52.776,89

SEGON. Autoritzar la modificació de la despesa, d’acord amb l’apartat 5 de la base
10a. d’execució del pressupost de la Diputació de Girona de l’exercici 2017; modificar
la redistribució dels crèdits entre les aplicacions pressupostàries aprovades a la
convocatòria del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural any 2017 i autoritzar i
disposar la despesa amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i d’import següents

PARTIDA ALTA BAIXA
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400/9420/76201 Despeses d'Inversió 52.776,89

400/9420/46201 Despeses corrents -52.776,89

TERCER. La concessió d’aquest canvi de destí no modifica cap altra condició de les
establertes en la normativa del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017.

QUART. Condicionar el lliurament de les subvencions, que són compatibles amb
altres ajudes, al compliment de la vigent Ordenança General de subvencions de la
Diputació de Girona i a la seva justificació, de com a mínim l'import de la subvenció, al
compte justificatiu, dintre del termini que finalitza:

 Subvencions per a despeses corrents
en serveis obligatoris     15 de novembre 2017

 Subvencions per a despeses en inversions
i transferències de capital    30 de setembre 2018

3. JG951/000073/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local;
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi condicions subvenció
de l'Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí dins el Fons de
Cooperació Econòmica i Cultural, any 2017 (exp. 2017/1566)

Vista la petició que presenta l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí de canvi de
condicions de la subvenció concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural 2017, d’import 29.872,00 €; d’acord amb la documentació presentada i amb
les Bases de la convocatòria, la Junta de Govern, a proposta del president de la
Comissió Informativa de Cooperació Local, per unanimitat, ACORDA:

PRIMER. Autoritzar a l'Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí el canvi de
condicions de la subvenció que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural 2017, expedient núm. 2017/1566, pel concepte i l’import que es detallen.

Ajuntament Concepte Subvenció
concedida

Nou
Pressupost

Canvi Condicions.
NOVA

SUBVENCIÓ

SANT JULIÀ
DEL LLOR I
BONMATÍ

1. Canvi de Bomba, tub
i muntatge tub
piezomètric al Pou 2 de
Bonmatí

9.019,70 13.863,12 9.701,30

2. Construcció d'un
escenari públic

20.852,30 20.170,70 20.170,70

Total 29.872,00 29.872,00

SEGON. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres
ajudes, al compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació
de Girona i a la seva justificació, de com a mínim l'import de la subvenció, al compte
justificatiu, dintre del termini que finalitza el dia 30 de setembre de 2018.
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La concessió d’aquest canvi de condicions no modifica cap altra condició de les
establertes en la normativa del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017.

4. JG951/000076/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local;
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Resolució de la convocatòria
de subvencions a les llars d'infants municipals, curs 2016-2017 (exp. 2017/
5147)

De conformitat amb les bases reguladores aprovades per la Diputació de Girona en
sessió plenària del dia 18 d’abril de 2017 i publicades al BOP núm. 115 de 16 de juny
de 2017, i la convocatòria aprovada per la Junta de Govern del dia 16 de maig de
2017 i publicada al BOP núm. 101 de 26 de maig de 2017.

Revisada la documentació presentada pels ajuntaments dins el termini establert en la
convocatòria i vistos l’informe del cap del servei de Cooperació Local de data 30
d’octubre de 2017 i l’informe de la Comissió Avaluadora de data 31 d’octubre de
2017, en el qual es concreta el resultat de l’avaluació efectuada.

D’acord amb els antecedents exposats, la Junta de Govern, a proposta del president
de la Comissió Informativa de Cooperació Local, per unanimitat, ACORDA:

PRIMER. Concedir als ajuntaments que es relacionen tot seguit  les subvencions pels
conceptes i imports que s'especifiquen, per a despeses de funcionament de llars
d'infants de titularitat municipal curs 2016-2017.

Núm. Exp. MUNICIPI CENTRE SUBVENCIONAT

ALUMNE
S A

EFECTE
S DE

FINANÇ
A-MENT

IMPORT
CONCEDIT

AMB CÀRREC
AL

PRESSUPOST
2017

AMB CÀRREC
AL

PRESSUPOST
2018

7439/2017 Agullana
Llar
d'infants

Ballmane-
tes 7 6.125,00 € 3.320,53 € 2.804,47 €

7845/2017 Aiguaviva
Escola
Bressol Aiguaviva 25 21.875,00 € 11.859,05 € 10.015,95 €

7450/2017 Alp
Llar
d'infants Alpi 37 32.375,00 € 17.551,40 € 14.823,60 €

7807/2017 Anglès
Llar
d'infants Cucut 53 46.375,00 € 25.141,19 € 21.233,81 €

7878/2017 Arbúcies
Llar
d'infants El Jardinet 67 58.625,00 € 31.782,26 € 26.842,74 €

7975/2017
Armentera
, L'

Llar
d'infants

Municipal
Passet a
Passet 23 20.125,00 € 10.910,33 € 9.214,67 €

7615/2017

Avinyonet
de
Puigventó
s

Llar
d'infants

municipal
El
Puigven-t
ós 19 16.625,00 € 9.012,88 € 7.612,12 €

7912/2017 Banyoles
Llar
d'infants La Balca 74 64.750,00 € 35.102,80 € 29.647,20 €

7813/2017 Bàscara
Llar
d'infants

La
Baldufa 22 19.250,00 € 10.435,97 € 8.814,03 €
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7254/2017 Begur
Llar
d'infants

Ses
Falugues 24 21.000,00 € 11.384,69 € 9.615,31 €

7803/2017

Bellcaire
d'Empord
à

Llar
d'infants El Rajolí 20 17.500,00 € 9.487,24 € 8.012,76 €

7389/2017 Besalú
Llar
d'infants

El Petit
Comte 54 47.250,00 € 25.615,55 € 21.634,45 €

7180/2017 Bescanó
Llar
d'infants El Carrilet 38 33.250,00 € 18.025,76 € 15.224,24 €

7191/2017 Bescanó
Llar
d'infants

Municipal
Bescanó-
Nins 60 52.500,00 € 28.461,73 € 24.038,27 €

7937/2017

Bisbal
d'Empord
à, La

Llar
d'infants

El Tren
Petit 88 77.000,00 € 41.743,86 € 35.256,14 €

8021/2017 Blanes
Llar
d'infants

Ca la
Guidó 21 18.375,00 € 9.961,60 € 8.413,40 €

8018/2017 Blanes
Llar
d'infants Can Borell 49 42.875,00 € 23.243,74 € 19.631,26 €

8049/2017 Blanes
Llar
d'infants

La
Plantera 2 51 44.625,00 € 24.192,47 € 20.432,53 €

7391/2017 Bolvir
Llar
d'infants L'Oreneta 20 17.500,00 € 9.487,24 € 8.012,76 €

7846/2017 Breda
Llar
d'infants

El Petit
Montseny 44 38.500,00 € 20.871,93 € 17.628,07 €

7804/2017 Cabanes
Llar
d'infants

de
Cabanes 10 8.750,00 € 4.743,62 € 4.006,38 €

7195/2017 Cadaqués
Llar
d'infants

Es
Papanell 34 29.750,00 € 16.128,31 € 13.621,69 €

7875/2017
Caldes de
Malavella

Llar
d'infants Els Ninots 76 66.500,00 € 36.051,52 € 30.448,48 €

7848/2017 Calonge
Llar
d'infants Ginjoler 34 29.750,00 € 16.128,31 € 13.621,69 €

7847/2017 Calonge
Llar
d'infants

La
Palmera 24 21.000,00 € 11.384,69 € 9.615,31 €

7812/2017 Camós
Llar
d'infants Baldufes 38 33.250,00 € 18.025,76 € 15.224,24 €

7777/2017
Campdev
ànol

Llar
d'infants El Barrufet 38 33.250,00 € 18.025,76 € 15.224,24 €

7939/2017
Campllon
g

Llar
d'infants

de
Camp-llon
g 29 25.375,00 € 13.756,50 € 11.618,50 €

7926/2017
Camprodo
n

Llar
d'infants Municipal 36 31.500,00 € 17.077,04 € 14.422,96 €

7852/2017
Cassà de
la Selva

Llar
d'infants Taps 109 95.375,00 € 51.705,47 € 43.669,53 €

7800/2017

Castellfolli
t de la
Roca

Llar
d'infants

Municipal
Castellet 18 15.750,00 € 8.538,52 € 7.211,48 €

6810/2017

Castelló
d'Empúrie
s

Llar
d'infants Municipal 81 70.875,00 € 38.423,33 € 32.451,67 €
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7455/2017
Castell-Pl
atja d'Aro

Llar
d'infants Municipal 94 82.250,00 € 44.590,04 € 37.659,96 €

7687/2017
Cellera de
Ter, La

Llar
d'infants Sol Solet 29 25.375,00 € 13.756,50 € 11.618,50 €

7772/2017 Celrà
Escola
Bressol de Celrà 38 33.250,00 € 18.025,76 € 15.224,24 €

7768/2017 Celrà
Llar
d'infants Trapelles 45 39.375,00 € 21.346,29 € 18.028,71 €

6782/2017
Cervià de
Ter

Llar
d'infants

Can Geli
de l'Era 28 24.500,00 € 13.282,14 € 11.217,86 €

7957/2017 Corçà
Llar
d'infants

Municipal
La Bòbila 30 26.250,00 € 14.230,86 € 12.019,14 €

7877/2017
Cornellà
del Terri

Llar
d'infants

Els
Belluguets 65 56.875,00 € 30.833,54 € 26.041,46 €

7907/2017

Cruïlles,
Monells i
Sant
Sadurní
l'Heura

Llar
d'infants

de
Monells 27 23.625,00 € 12.807,78 € 10.817,22 €

7467/2017 Escala, L'
Escola
Bressol

de
l'Escala 82 71.750,00 € 38.897,69 € 32.852,31 €

7141/2017 Esponellà
Llar
d'infants

Escola
Carles de
Fortuny 6 5.250,00 € 2.846,17 € 2.403,83 €

7849/2017 Figueres
Llar
d'infants Xuclamel 65 56.875,00 € 30.833,54 € 26.041,46 €

7844/2017 Figueres
Llar
d'infants Lilaina 55 48.125,00 € 26.089,92 € 22.035,08 €

7814/2017 Figueres
Llar
d'infants Els Pins 95 83.125,00 € 45.064,40 € 38.060,60 €

7815/2017 Figueres
Llar
d'infants

Bon
Pastor 29 25.375,00 € 13.756,50 € 11.618,50 €

7670/2017 Flaçà
Llar
d'infants

Municipal
de Flaçà 24 21.000,00 € 11.384,69 € 9.615,31 €

7565/2017
Fontcober
ta

Escola
Bressol

Els
Plançons 41 35.875,00 € 19.448,85 € 16.426,15 €

7816/2017

Fornells
de la
Selva

Llar
d'infants

Colorai-ne
s 54 47.250,00 € 25.615,55 € 21.634,45 €

7182/2017
Garriguell
a

Llar
d'infants Arrels 19 16.625,00 € 9.012,88 € 7.612,12 €

7686/2017 Ger
Llar
d'infants de Ger 30 26.250,00 € 14.230,86 € 12.019,14 €

7764/2017 Girona
Escola
Bressol El Tren 61 53.375,00 € 28.936,09 € 24.438,91 €

7760/2017 Girona
Escola
Bressol

de la
Devesa 74 64.750,00 € 35.102,80 € 29.647,20 €

7766/2017 Girona
Escola
Bressol El Pont 61 53.375,00 € 28.936,09 € 24.438,91 €

7770/2017 Girona
Escola
Bressol

El Cavall
Fort 45 39.375,00 € 21.346,29 € 18.028,71 €

7762/2017 Girona
Escola
Bressol L'Olivera 79 69.125,00 € 37.474,61 € 31.650,39 €
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7763/2017 Girona
Escola
Bressol Garbí 70 61.250,00 € 33.205,35 € 28.044,65 €

7761/2017 Girona
Escola
Bressol

La
Baldufa 121 105.875,00 € 57.397,81 € 48.477,19 €

6405/2017 Hostalric
Llar
d'infants El Patufet 36 31.500,00 € 17.077,04 € 14.422,96 €

7669/2017
Jonquera,
La

Llar
d'infants

Terra de
Vents 29 25.375,00 € 13.756,50 € 11.618,50 €

7036/2017 Lladó
Llar
d'infants Patuleia 22 19.250,00 € 10.435,97 € 8.814,03 €

7799/2017 Llagostera
Llar
d'infants El Carrilet 86 75.250,00 € 40.795,14 € 34.454,86 €

7798/2017 Llagostera
Llar
d'infants El Niu 51 44.625,00 € 24.192,47 € 20.432,53 €

7236/2017 Llançà
Llar
d'infants El Patinet 66 57.750,00 € 31.307,90 € 26.442,10 €

7938/2017 Llers
Llar
d'infants

Xiquets de
Llers 12 10.500,00 € 5.692,35 € 4.807,65 €

7841/2017
Lloret de
Mar

Llar
d'infants Els Pops 82 71.750,00 € 38.897,69 € 32.852,31 €

7854/2017
Lloret de
Mar

Llar
d'infants

Lola
Anglada 128 112.000,00 € 60.718,35 € 51.281,65 €

7721/2017

Maçanet
de
Cabrenys

Llar
d'infants

Municipal
Els Bolets 10 8.750,00 € 4.743,62 € 4.006,38 €

7779/2017

Maçanet
de la
Selva

Llar
d'infants El Bressol 48 42.000,00 € 22.769,38 € 19.230,62 €

7616/2017 Mont-ras
Llar
d'infants El Girasol 40 35.000,00 € 18.974,48 € 16.025,52 €

6991/2017 Navata
Llar
d'infants Belluguets 27 23.625,00 € 12.807,78 € 10.817,22 €

7942/2017 Olot
Llar
d'infants Les Fonts 71 62.125,00 € 33.679,71 € 28.445,29 €

7943/2017 Olot
Llar
d'infants

Municipal
la gredera
del Morrot 72 63.000,00 € 34.154,07 € 28.845,93 €

7941/2017 Olot
Llar
d'infants

Sant Pere
Màrtir 38 33.250,00 € 18.025,76 € 15.224,24 €

7940/2017 Olot
Llar
d'infants

Sant
Miquel 17 14.875,00 € 8.064,16 € 6.810,84 €

7719/2017 Ordis
Llar
d'infants

d'Ordis
Els
Cargolets 16 14.000,00 € 7.589,79 € 6.410,21 €

7927/2017
Palafrugel
l

Llar
d'infants

Els
Belluguets 67 58.625,00 € 31.782,26 € 26.842,74 €

7928/2017
Palafrugel
l

Llar
d'infants Tomanyí 70 61.250,00 € 33.205,35 € 28.044,65 €

7689/2017 Palamós
Llar
d'infants

L'Estel de
Mossèn
Gumersin
d 105 91.875,00 € 49.808,02 € 42.066,98 €
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7780/2017
Palau-sav
erdera

Llar
d'infants

La
Muntanyet
a 28 24.500,00 € 13.282,14 € 11.217,86 €

8024/2017 Pals
Llar
d'infants

Quemany
petit 35 30.625,00 € 16.602,67 € 14.022,33 €

7913/2017 Parlavà
Llar
d'infants El Montori 27 17.369,21€* 9.416,34 € 7.952,87 €

* S’ha reduït l’import concedit atenent al certificat del cost del servei

7523/2017 Peralada
Llar
d'infants Orlina 37 32.375,00 € 17.551,40 € 14.823,60 €

6840/2017

Planes
d'Hostoles
, Les

Llar
d'infants El Melic 22 19.250,00 € 10.435,97 € 8.814,03 €

7521/2017 Porqueres
Llar
d'infants

Els
Trapelles 59 51.625,00 € 27.987,36 € 23.637,64 €

7392/2017 Portbou
Llar
d'infants Barrufets 8 7.000,00 € 3.794,90 € 3.205,10 €

7668/2017
Preses,
Les

Llar
d'infants Municipal 58 50.750,00 € 27.513,00 € 23.237,00 €

7618/2017 Puigcerdà
Llar
d'infants Municipal 70 61.250,00 € 33.205,35 € 28.044,65 €

7808/2017 Quart
Llar
d'infants

La
Baldufa 82 71.750,00 € 38.897,69 € 32.852,31 €

7682/2017
Ribes de
Freser

Llar
d'infants

de Ribes
de Freser 14 12.250,00 € 6.641,07 € 5.608,93 €

7715/2017
Riells i
Viabrea

Llar
d'infants

de Riells i
Viabrea 14 12.250,00 € 6.641,07 € 5.608,93 €

7164/2017
Riudarene
s

Llar
d'infants

Rodamón
s 29 25.375,00 € 13.756,50 € 11.618,50 €

7843/2017

Riudellots
de la
Selva

Llar
d'infants Municipal 31 27.125,00 € 14.705,23 € 12.419,77 €

7507/2017 Riumors
Escola
Bressol

El Riuet
de
Riumors 20 17.500,00 € 9.487,24 € 8.012,76 €

7775/2017 Roses
Llar
d'infants

El
Franquet 83 72.625,00 € 39.372,05 € 33.252,95 €

7776/2017 Roses
Llar
d'infants

El
Cavallet
de Mar 61 53.375,00 € 28.936,09 € 24.438,91 €

7976/2017 Salt
Llar
d'infants El Carrilet 79 69.125,00 € 37.474,61 € 31.650,39 €

7978/2017 Salt
Llar
d'infants

El
Lledoner 78 68.250,00 € 37.000,24 € 31.249,76 €

7899/2017

Sant Feliu
de
Guíxols

Llar
d'infants Oreneta 82 71.750,00 € 38.897,69 € 32.852,31 €

7901/2017

Sant Feliu
de
Guíxols

Escola
Bressol

Mas
Balmanya 94 82.250,00 € 44.590,04 € 37.659,96 €

7274/2017

Sant Feliu
de
Pallerols

Escola
Bressol

Petits
Pescallun
es 24 21.000,00 € 11.384,69 € 9.615,31 €
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7388/2017
Sant
Gregori

Llar
d'infants

Els
Escarlets 79 69.125,00 € 37.474,61 € 31.650,39 €

6992/2017
Sant Hilari
Sacalm

Escola
Bressol

Municipal
La
Baldufa 30 26.250,00 € 14.230,86 € 12.019,14 €

6778/2017

Sant
Jaume de
Llierca

Llar
d'infants

El Petit
Lledoner 30 26.250,00 € 14.230,86 € 12.019,14 €

6914/2017

Sant Joan
de les
Abadesse
s

Llar
d'infants

El Molí
Petit 34 29.750,00 € 16.128,31 € 13.621,69 €

6346/2017
Sant Joan
les Fonts

Llar
d'infants El Niu 47 30.294,88€* 16.423,71 € 13.871,17 €

* S’ha reduït l’import concedit atenent al certificat del cost del servei

7840/2017
Sant Jordi
Desvalls

Llar
d'infants

El
Draguiló 23 20.125,00 € 10.910,33 € 9.214,67 €

7956/2017
Sant Julià
de Ramis

Llar inf.
rural

Cau de
les Goges 60 52.500,00 € 28.461,73 € 24.038,27 €

8050/2017

Sant
Miquel de
Fluvià

Llar
d'infants

de Sant
Miquel de
Fluvià 3 2.625,00 € 1.423,09 € 1.201,91 €

7805/2017

Sant Pau
de
Segúries

Llar
d'infants

El Pinet
Xic 20 17.500,00 € 9.487,24 € 8.012,76 €

7679/2017
Sant Pere
Pescador

Llar
d'infants

El Petit
Llagut 30 26.250,00 € 14.230,86 € 12.019,14 €

7881/2017

Santa
Coloma
de
Farners

Llar
d'infants Mainada 49 42.875,00 € 23.243,74 € 19.631,26 €

7879/2017

Santa
Coloma
de
Farners

Llar
d'infants Tabalet 57 49.875,00 € 27.038,64 € 22.836,36 €

7163/2017

Santa
Cristina
d'Aro

Escola
Bressol

Municipal
El
Guirigall 49 42.875,00 € 23.243,74 € 19.631,26 €

7466/2017 Santa Pau
Llar
d'infants

de Santa
Pau 30 26.250,00 € 14.230,86 € 12.019,14 €

6856/2017
Sarrià de
Ter

Llar
d'infants Confetti 72 63.000,00 € 34.154,07 € 28.845,93 €

6881/2017

Saus,
Camallera
i
Llampaies

Llar
d'infants

de
Camallera 17 14.875,00 € 8.064,15 € 6.810,85 €

6894/2017 Serinyà
Llar
d'infants El Casalet 15 13.125,00 € 7.115,43 € 6.009,57 €

7720/2017 Sils
Llar
d'infants

La
Quitxalla 35 30.625,00 € 16.602,67 € 14.022,33 €

7806/2017

Torroella
de
Montgrí

Escola
Bressol

El Petit
Montgrí 80 70.000,00 € 37.948,97 € 32.051,03 €
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7851/2017

Torroella
de
Montgrí

Escola
Bressol Mar i Cel 32 28.000,00 € 15.179,59 € 12.820,41 €

6838/2017
Tossa de
Mar

Llar
d'infants

Els Petits
Mariners 56 49.000,00 € 26.564,28 € 22.435,72 €

6854/2017 Ullastret
Llar
d'infants d'Ullastret 9 7.875,00 € 4.269,26 € 3.605,74 €

7522/2017

Vall de
Bianya,
La

Llar
d'infants

de la
Canya 41 35.875,00 € 19.448,85 € 16.426,15 €

6783/2017
Vall d'en
Bas, La

Llar
d'infants

Municipal
de Sant
Esteve
d'En Bas 38 33.250,00 € 18.025,75 € 15.224,25 €

7873/2017

Vallfogon
a de
Ripollès

Llar
d'infants

de
Vallfogona
de
Ripollès 4 3.500,00 € 1.897,45 € 1.602,55 €

7685/2017
Vall-llobre
ga

Llar
d'infants

de
Vall-llobre
ga 29 25.375,00 € 13.756,50 € 11.618,50 €

7683/2017 Ventalló
Llar
d'infants

de
Ventalló 28 24.500,00 € 13.282,14 € 11.217,86 €

7739/2017 Verges
Llar
d'infants de Verges 11 9.625,00 € 5.217,98 € 4.407,02 €

7809/2017 Vidreres
Llar
d'infants El Sorrer 38 33.250,00 € 18.025,75 € 15.224,25 €

7820/2017 Vidreres
Llar
d'infants

Sant
Iscle-Sant
a Victòria 28 24.500,00 € 13.282,14 € 11.217,86 €

7850/2017
Vilabertra
n

Escola
Bressol Quitxalla 39 34.125,00 € 18.500,12 € 15.624,88 €

7684/2017 Vilablareix
Llar
d'infants

La
Farigola 61 53.375,00 € 28.936,09 € 24.438,91 €

7605/2017
Vilademul
s

Escola
Bressol

El
Tractoret 23 20.125,00 € 10.910,33 € 9.214,67 €

7673/2017 Viladrau
Llar
d'infants

Les
Paitides 13 11.375,00 € 6.166,71 € 5.208,29 €

7196/2017 Vilafant
Llar
d'infants 7 pometes 49 42.875,00 € 23.243,74 € 19.631,26 €

7737/2017 Vilajuïga
Llar
d'infants Els Nins 10 8.750,00 € 4.743,62 € 4.006,38 €

7842/2017
Vilobí
d'Onyar

Llar
d'infants El Patufet 46 40.250,00 € 21.820,65 € 18.429,35 €

6.133 5.349.289,09 €
2.900.000,00

€
2.449.289,09

€

SEGON. Disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 400.9420.46200
del pressupost de la Diputació de Girona de 2017 per un import de 2.900.000,00 € i
disposar la despesa per un import de 2.449.289,09 € amb càrrec a la mateixa
aplicació pressupostària del pressupost de l’any 2018.



14
     Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat

TERCER. Desestimar les sol·licituds que es detallen a continuació pels motius que
s’indiquen:

NÚM. EXP. MUNICIPI CENTRE IMPORT
SOL·LICITAT

MOTIU DESESTIMACIÓ

8196/2017 Llívia Llar
d'infants Les Joguines 9.625,00 €

No compleix el requisit
establert a la base
reguladora 4a per a ser
beneficiari, al no disposar
de la corresponent
autorització de la
Generalitat de Catalunya.

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

CINQUÈ. Notificar als beneficiaris de les subvencions i als peticionaris als quals se’ls
ha desestimat la sol·licitud el present acord.

5. JG951/000071/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local;
Habitatge (028): Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Blanes i la
Diputació de Girona, per a la prestació del Servei d'Intermediació en
l'àmbit de l'habitatge (exp. 2017/7861)

La Diputació de Girona, d’acord amb el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, exerceix
funcions de cooperació i assistència als municipis. Aquestes funcions també es poden
complir a favor de la comarca per mitjà de convenis de col·laboració entre les
diputacions i els consells comarcals, d'acord amb el que preveu l'article 93 del mateix
tex legal.
La Diputació de Girona ha detectat una demanda ciutadana creixent d’informació i
assessorament, motivada per les dificultats de pagament de l’habitatge principal. Així
mateix, s’ha detectat una demanda per part de les administracions locals i comarcals
de recursos tant tècnics com econòmics per a l’aplicació de la nova normativa i dels
instruments jurídics sectorials en l'àmbit de l'habitatge, i en especial, respecte a les
situacions de risc d'exclusió residencial.
Les administracions locals, que han de vetllar pel dret a I'habitatge, són les
administracions més properes a la ciutadania, i les que s’encarreguen d’efectuar el
primer acolliment a les famílies en risc de pèrdua de I'habitatge. És per això que es fa
necessari l’acompanyament i el suport en el desenvolupament dels instruments per a
la intervenció en l'àmbit local.
El Departament d’Habitatge de la Diputació de Girona ha considerat oportú elaborar i
aprovar un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Blanes amb l'objectiu de
regular la col·laboració de les parts signatàries en relació a la prestació del Servei
d’intermediació en l’àmbit de l’habitatge.
El Servei d'Intermediació consisteix en la prestació d'un servei d’atenció a les
persones amb problemes de pagament de l’habitatge principal, així com garantir una
unitat d’actuació i de resposta davant dels problemes que plantegen els ciutadans i
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facilitar-los la proximitat al servei d’assessorament en l’àmbit de l’emergència
habitacional. Aquest Servei d'Intermediació en l'àmbit de l'habitatge té vinculació amb
el conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i la Diputació
de Girona per al funcionament del Servei d’assessorament sobre el deute hipotecari a
la demarcació de Girona (Ofideute) signat el 13 de juliol de 2016. La cobertura del
servei serà local i atendran els ciutadans i ciutadanes de la seva àrea d’influència amb
problemes de pagament de l’habitatge habitual i permanent.
L'òrgan competent per a l'aprovació de convenis de cooperació és la Junta de Govern,
d’acord amb la delegació efectuada per la resolució de la presidència el 13 de juliol de
2015.

D'acord amb aquests antecedents, la Junta de Govern, a proposta del diputat
president de la Comissió Informativa de Cooperació Local, per unanimitat, ACORDA:

PRIMER. Aprovar el Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Blanes per a la
prestació del Servei d’intermediació en l’àmbit de l’habitatge, el qual se subscriu
literalment tot seguit:
“Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Blanes i la Diputació de Girona, per a
la prestació del Servei d’Intermediació en l’àmbit de l’habitatge. Exp: 2017/7861
Parts
D’una banda, la Diputació de Girona, amb NIF P1700000A, representada pel seu
president, el senyor. Pere Vila i Fulcarà, assistit pel secretari general, el senyor Jordi
Batllori i Nouvilas, per resolució de la Junta de Govern de ...................
De l’altra, l’Ajuntament de Blanes, amb NIF P-1702600-F, representat pel seu alcalde,
el senyor Miquel Lupiañez Zapata, assistit pel secretari, el senyor Joan Solà Busquets.
Antecedents i motivació
I. La Diputació de Girona, d’acord amb el Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, exerceix
funcions de cooperació i assistència als municipis.
II. La Diputació de Girona ha detectat una demanda ciutadana creixent d’informació i
assessorament, motivada per les dificultats de pagament de l’habitatge principal. Així
mateix, s’ha detectat una demanda per part de les administracions locals i comarcals
de recursos tant tècnics com econòmics per a l’aplicació de la nova normativa i dels
instruments jurídics sectorials en l'àmbit de l'habitatge, i en especial, respecte a les
situacions de risc d'exclusió residencial.
III. La Diputació de Girona i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya van signar el 13 de
juliol de 2016 un conveni de col·laboració per al funcionament del Servei d'Ofideute,
que té com a finalitat prestar un servei d'atenció a les persones amb problemes de
pagament de l'habitatge principal, així com garantir una unitat d'actuació i de resposta
davant dels problemes que plantegen els ciutadans i facilitar-los la proximitat al servei
d'assessorament en l'àmbit de l'emergència habitacional.
IV. La Diputació de Girona i el Consell Comarcal de la Selva van signar un conveni per
a la prestació del Servei d’Intermediació en l’àmbit de l’Habitatge, que es va iniciar el
21 de juliol de 2016, que establia en el punt 4t: “En cas que per motius de gran volum
de casos derivats per part d’un ajuntament, s’acordi la prestació del servei dels
mediadors al mateix municipi, s’haurà de justificar mitjançant un informe realitzat pel
servei d’intermediació, amb la conformitat de la Diputació i s’haurà de concretar la
nova relació entre el Servei d’Intermediació, l’Ajuntament i la Diputació de Girona.“
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V. La Diputació de Girona i els col·legis d'advocats de Girona i Figueres van signar un
conveni amb l’objecte de regular la col·laboració de les parts en relació amb el Servei
d'Intermediació en l'àmbit de l'habitatge.
VI. Les administracions locals, que han de vetllar pel dret a I'habitatge, són les
administracions més properes a la ciutadania, i les que s’encarreguen d’efectuar el
primer acolliment a les famílies en risc de pèrdua de I'habitatge. És per això que es fa
necessari l’acompanyament i el suport en el desenvolupament dels instruments per a
la intervenció en l'àmbit local.
VII. L’Ajuntament de Blanes ha manifestat el seu interès a participar del Servei
d’Intermediació en l’àmbit de l’habitatge i obtenir els beneficis que se’n deriven.
Les dues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar
aquest conveni, d’acord amb els següents
Pactes
Primer. Objecte
El present conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de
Blanes té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries en relació amb la
prestació del Servei d’Intermediació en l’àmbit de l’habitatge, d’ara en endavant Servei
d’Intermediació.
El Servei d'Intermediació té la finalitat d’atendre persones amb problemes de
pagament de l’habitatge principal, de garantir la unitat d’actuació i de resposta davant
dels problemes que plantegen els ciutadans i facilitar-los la proximitat al servei
d’assessorament en l’àmbit de l’emergència habitacional.
El Servei d’Intermediació ofereix:
 Assessorament a les persones que tinguin alguna problemàtica relacionada

amb els deutes de l’habitatge.
 Assessorament a les persones que presentin un risc de perdre el seu

habitatge principal.
 Assessorament en casos emergència habitacional.
 Assessorament intern a on es presta el servei.
 Altre tipus d’assessorament que sorgeixi davant les noves necessitats

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

administracions.
L’àmbit de cobertura del servei serà local, i s’atendrà els ciutadans del municipi de
Blanes.
Segon. Obligacions de la Diputació de Girona
1. Vetllar per la coordinació, el seguiment i el control de qualitat del servei.
2. Proporcionar una lletrada, que forma part del Col·legi d'Advocats de Girona i presta
el Servei d'Intermediació  a l’Oficina Comarcal d’Habitatge de la Selva, segons el
conveni establert entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal de la Selva.
3. Supervisar la coordinació i fer el seguiment de les tasques realitzades per la
lletrada a l’Ajuntament de Blanes i vetllar pel bon funcionament d’ambdós serveis
(Blanes i Selva).
4. La lletrada actualment ja disposa de les eines informàtiques necessàries per al
desenvolupament del servei (HABICAT. Aplicació informàtica que gestiona el servei
d’Ofideute de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, bústia electrònica i agenda
informàtica).
Tercer. Obligacions de l’Ajuntament de Blanes
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1. Acollir a les instal·lacions dels Serveis Socials de Blanes Selva el Servei
d'Intermediació en l'àmbit de l'habitatge i coordinar-se amb l’atenció a la ciutadania del
Servei Comarcal de la Selva per al desenvolupament de les funcions d'atenció a la
ciutadania, de conformitat amb els requeriments que s'especifiquen al present
conveni.
2. Difondre els objectius del Servei d'Intermediació a través dels serveis i mitjans de
comunicació de què disposen.
3. Comunicar al Servei d'Habitatge de la Diputació de Girona les incidències, queixes
o suggeriments dels ciutadans que s'adrecin al Servei d'Intermediació i facilitar tota la
informació que els sigui requerida en relació amb la prestació del Servei
d'Intermediació.
4. Col·laborar amb el servei d’atenció a la ciutadania del Consell Comarcal de la Selva
segons les normes establertes per al funcionament del Servei comarcal, i facilitar la
informació sobre els usuaris de Serveis Socials del municipi en cas que sigui
necessari.
5. Complir totes i cadascuna de les normes d’ús de sistemes informàtics i
documentals, en compliment dels articles 88 i 89 del Reial Decret 1720/2007, de 21
de desembre, pel qual s’aprova el Reglament que desenvolupa la Llei orgànica de
protecció de dades.
6. Implantar en els sistemes informàtics i documentals que allotgin aquestes dades,
les mesures de seguretat de nivell mitjà, definides pel Reial decret 1720/2007, de 21
de desembre, esmentat.
7. Mantenir la màxima reserva i secret sobre la informació classificada com a
confidencial, d’acord amb el que disposa l’article 12 de la Llei orgànica 15/1999, de 13
de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). Es considerarà
informació confidencial qualsevol dada a què l’Ajuntament de Blanes tingui accés en
el marc d’aquest conveni. L’Ajuntament de Blanes es compromet a no difondre
aquesta informació confidencial, així com a no publicar-la, bé directament o bé
mitjançant terceres persones o empreses, ni a posar-la a disposició de tercers sense
consentiment previ per escrit de la Diputació de Girona i l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya.
8. Les obligacions de confidencialitat i tractament de dades personals establertes en
aquest conveni tindran una duració indefinida, i es mantindran en vigor amb
posterioritat a la finalització, per qualsevol causa, de la relació entre la Diputació de
Girona i l’Ajuntament de Blanes.
9. Comunicar abans del 15 de novembre de 2017 la voluntat de seguir o no amb la
recepció de la prestació del Servei d’Intermediació per a l’any 2018, i col·laborar amb
el Consell Comarcal amb la presentació de la memòria de funcionament del servei
amb els casos atesos i les resolucions de l’any 2017, segons el model de memòria
d’habitatge de la Diputació de Girona.
Quart. Actuacions derivades de la prestació del Servei d'intermediació
La prestació del Servei d'Intermediació es divideix en dues fases essencials: l'atenció
a la ciutadania i l'assessorament del/la lletrat/da.
1. Atenció a la ciutadania
Les parts acorden que l'atenció a la ciutadania serà realitzada pel personal de la
Borsa de Mediació per al lloguer social de Blanes, en els dies, hores i lloc que es
detalla a continuació:
 Horari: de 9 a 2
 Dies de la setmana: de dilluns a divendres
 Lloc: Espai per definir
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L’ajuntament de Blanes dotarà el Servei d'Intermediació dels recursos següents:
 Atenció a la ciutadania:
 Atendre el primer contacte amb les persones i/o unitats familiars amb

dificultat  davant els pagaments dels deutes en l'àmbit de l'habitatge,
segons els processos preestablerts i la documentació definida
(presencial i telefònica).
 Determinar la derivació a l'Oficina Comarcal d’Habitatge de la Selva

en casos d’Ofideute per a l’obertura de l’expedient.
 Informar de la documentació a aportar.

2. Assessorament de la lletrada
Les parts acorden que la lletrada del Servei d'Intermediació de la Selva es desplaçarà
a les dependències municipals amb un màxim de 15 hores al mes, els dies i hores que
acordin la lletrada, els serveis socials i el servei d’atenció a la ciutadania de l'Oficina
Comarcal d’Habitatge de la Selva:
 Horari: a acordar amb un màxim de 15 hores al mes.
 Hores/setmana: Es distribuirà segons necessitats de la ciutadania, amb el

filtratge dels serveis responsables de la derivació.
 Lloc: Despatx de les dependències de Serveis Socials del Pins, Francesc

Macià 26
L’Ajuntament de Blanes dotarà el Servei d'Intermediació dels recursos materials
següents:
 Espai: espai suficient per ubicar una taula amb un mínim de privacitat per

poder resoldre les consultes que se li dirigeixin.
 Mobiliari: taula i cadires suficients per al lletrat i els usuaris del Servei

d'Intermediació; armari amb clau per a l'arxiu temporal dels expedients que es
trobin en tràmit.

 Informàtica i comunicació:
 Línia telefònica
 Connexió a Internet
 Ordinador personal
 Equip d'impressora/escàner (no cal que sigui al mateix despatx)

Cinquè. Tractament de dades de caràcter personal
En relació amb el tractament de les dades de caràcter personal dels expedients
gestionats des de l’Ajuntament en relació al Servei, caldrà que el personal de
l’Ajuntament de Blanes autoritzat per accedir i tractar la informació d’aquests
expedients tingui en compte en tot moment els requeriments que a continuació
s’indiquen:
a) Mantenir la confidencialitat i la integritat de la informació i els sistemes/aplicacions a
través dels quals s’hi accedeix, i evitar la modificació o la destrucció d’informació.
b) Mantenir un entorn físic segur i controlat de la informació dels expedients.
c) Complir amb allò que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i la resta de normativa sobre la
matèria.
d) Adoptar totes les mesures necessàries d’índole tècnica i organitzativa que
garanteixin la seguretat de les dades personals que es recullen en nom de tercers o
que provenen dels fitxers de titularitat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i
n’evitin l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la
tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscs a què estan
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exposades, tant si provenen de l’acció humana com del medi físic o natural, d’acord
amb el que estableix l’article 9 de la LOPD.
Sisè. Mecanismes de Col·laboració
Per facilitar la col·laboració pactada en aquest conveni, cada part designarà un
representant, amb les funcions següents: fer un seguiment efectiu del grau de
compliment dels objectius i compromisos adquirits i resoldre les controvèrsies que
puguin sorgir en la interpretació i el compliment d’aquest conveni.
Així mateix, els representants de les parts establiran un sistema d’intercanvi
d’informació permanent, preferentment per via electrònica o telemàtica.
Setè. Imatge i comunicació
Ambdues parts s’obliguen a introduir en tot el material que s’editi, ja sigui escrit, gràfic,
audiovisual o en altres suports, la referència a la col·laboració establerta en aquest
conveni, així com els logotips, signes i llegendes que es considerin pertinents.
Vuitè.- Vigència del conveni
La vigència d'aquest conveni s'estendrà des de la seva signatura fins al 31 de
desembre de 2017, i es podrà prorrogar per períodes anuals, amb una durada
màxima de 4 anys i per acord exprés de les parts. En cas de pròrroga, les parts
podran introduir les modificacions no substancials que considerin escaients.
Novè. Incompliment
L’incompliment d’aquest conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a
la seva resolució.
La resolució del conveni i qualsevol litigi o controvèrsia que se susciti requereix que la
part interessada o la que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit
davant l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà
susceptible de recurs contenciós administratiu.
Desè. Causes d’extinció
Seran causes d’extinció del conveni:
 L’incompliment total o parcial dels pactes subscrits.
 L’incompliment de les disposicions legals que hi siguin d’aplicació.
 El mutu acord entre les parts, prèvia sol·licitud per escrit de qualsevol de

les parts.
 La realització del seu objecte i/o la finalització de la seva vigència,

d’acord amb el pacte vuitè.
 Les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes

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

Onzè.- Jurisdicció competent
La naturalesa administrativa d’aquest conveni fa que siguin competents per resoldre
en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se els òrgans de
l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
Dotzè. Responsabilitat enfront tercers
La responsabilitat que es pugui generar enfront de tercers, a conseqüència de les
actuacions derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor
material de les actuacions.
I, en prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, les parts el signen per
duplicat.
Girona,
El president L’alcalde
de la Diputació de Girona, de l’Ajuntament de Blanes
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Pere Vila i Fulcarà ...........
El secretari El secretari
de la Diputació de Girona, de l’Ajuntament de Blanes
Jordi Batllori i Nouvilas ..........“

SEGON. Facultar el Sr. President de la Diputació per a la signatura del conveni
proposat i de qualsevol altre document que sigui necessari per a l’efectivitat d’aquest
acord.

TERCER. Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Blanes.

6. JG951/000231/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Biblioteques (019): Aprovació augment  i resolució de la primera
convocatòria del Pla de Biblioteques (exp. 2017/1513)

El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió que va tenir lloc el 21 de març de 2017,
va aprovar inicialment les Bases específiques reguladores per a la concessió de
subvencions per a la redacció de programes de ciutat, programes funcionals i
projectes de construcció (bàsic i executiu) per a biblioteques dels sistema de lectura
pública (2017/1513), les quals es van publicar al BOP núm. 60, del 27 de març de
2017.

La convocatòria pública de les subvencions es va aprovar també en el Ple de 21 de
març de 2017 (2017/1513) i es va publicar al BOP núm. 66, de 4 d’abril de 2017. El
període per presentar les sol·licituds començava l’endemà de la publicació de la
convocatòria al BOP i finalitzava el dia 21 d’abril de 2017.

L’apartat b) de la convocatòria preveia la possibilitat d’incrementar-la amb una quantia
addicional, derivada dels crèdits previstos inicialment a l’aplicació pressupostària
501/3321/76201.

Atesos els antecedents anteriors i l’informe de la cap del Servei de Biblioteques, la
Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió Informativa de
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, ACORDA:

PRIMER. Declarar la disponibilitat del crèdit de 140.990,75 € a l’aplicació
pressupostària 501/3321/76201, i de 20.860,00 € a l’aplicació pressupostària
501/3321/46203.

SEGON. Autoritzar l’ampliació de la despesa de la convocatòria en 161.850,75 € per
tal d’incorporar a la línia de subvencions per al Pla de Biblioteques municipals.

TERCER. Aprovar les fases de gestió pressupostària amb càrrec a les següents
aplicacions de l’anualitat de 2017, de la manera que es detalla tot seguit:

CONSIGNACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

CONCEPTE IMPORT INICIAL (€) IMPORT FINAL (€)

501/3321/76201 Foment per a inversió Pla de Biblioteques 249.000,00 389.990,75  

501/3321/46203 Plans de ciutat, programes funcionals i
altres estudis

1.000,00 21.860,00  
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IMPORT TOTAL: 250.000,00 € 411.850,75  

QUART. Concedir les subvencions als següents ajuntaments i disposar la despesa
corresponent per a cada un d’ells amb càrrec a les aplicacions pressupostàries que es
detallen a continuació 501/3321/46203;

Exp. Ajuntament NIF Concepte Pressupost % SUBVENCIÓ

4662 Olot P1712100E Pla de Ciutat 17.000,00 € 58 9.860,00 €

4576 Vilafant P1723500C Pla de Ciutat 6.500,00 € 92,30 6.000,00 €

4675 Figueres P1707200J Pla de Ciutat 6.500,00 € 92,30 6.000,00 €
TOTAL

PLANS DE
CIUTAT 21.860,00 €

Aplicació pressupostària: 501/3321/76201:

Exp. Ajuntament NIF Concepte Pressupost % SUBVENCIÓ

4656 Castell Platja d’Aro P1705300J
Projecte bàsic i
executiu 208.045,00 € 47,82 99.495,74 €

4639
Santa Cristina
d’Aro P1719200F Projecte bàsic 40.600,00 € 59,66 24.222,29 €

4613 L’Escala P1706800H Projecte bàsic 70.000,00 € 71,01 49.712,94 €

4667 Celrà P1705400H
Projecte bàsic i
executiu 62.731,77 € 78,52 49.262,96 €

4642 Puigcerdà P1715000D
Projecte bàsic i
executiu 15,270,20 € 97,39 14.872,15 €

4631
Caldes de
Malavella P1703700C Projecte bàsic 84.641.81 € 78,16 66.162,39 €

4666 Arbúcies P1700900B

Projecte bàsic i
e x e c u t i u .
P r o g r a m a
funcional 42.652,50 € 74,31 31.695,20 €

4633 Llançà P1709900C Projecte bàsic 55.118,29 € 98,99 54.567,07 €

TOTAL 389.990,75 €

CINQUÈ. Acceptació de la subvenció. Es considerarà que els beneficiaris esmentats
en el punt quart d’aquest acord accepten 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 data de la notificació de concessió de la
subvenció, no manifesten el contrari.

SISÈ. Publicar l’ampliació d’aquesta convocatòria a la Base de Dades Nacional de
Subvencions, i fer-ne una menció expressa al BOPG.

SETÈ. Notificar aquest acord a tots els ajuntaments esmentats.

7. JG951/000226/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Biblioteques (019): Aprovació de la 2a convocatòria per a les
subvencions del Pla de Biblioteques del Sistema de Lectura Pública (exp.
2017/7692)
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El 24 de gener de 2017, el Ple de la Diputació de Girona va aprovar el Pla estratègic
de Subvencions per al període 2017-2019 (BOP 30, de 13 de febrer de 2017). En
aquest Pla, es preveu una línia de subvencions “Pla específic d’obres” del Servei de
Biblioteques.

Aquesta línia estableix com a objectius: “Prestar suport als ajuntaments en la
construcció o millora d’equipaments bibliotecaris adequats als mínims que fixa el
govern de Catalunya a través del Mapa de lectura pública”

En aquest context i vistes les Bases específiques reguladores per a la concessió de la
Diputació de Girona per a la redacció de programes de ciutat, programes funcionals i
projectes de construcció (bàsic i executiu) per a biblioteques del sistema de lectura
pública integrades al Sistema de lectura pública aprovades pel Ple en data de 21 de
març de 2017 (BOP 60, de 27 de març de 2017).

Vist que en el mateix Ple de 21 de març es va aprovar una convocatòria que es va
publicar al BOP núm. 66 de 4 d’abril de 2017 que ha estat resolta.

Atesa la conveniència d’endegar un nou expedient de concessió de les subvencions
esmentades amb l’aprovació de la segona convocatòria.
La tramitació de la convocatòria que es proposa s'ajusta al que estableix l'Ordenança
General de subvencions i a la Llei 38/2003, General de Subvencions.
L'òrgan competent per l'aprovació d'aquesta convocatòria és la Junta de Govern, tal
com estableixen les Bases específiques reguladores.

Atesos els antecedents anteriors, l’informe de la cap del centre gestor de Biblioteques,
la Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió Informativa de
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, ACORDA:

PRIMER. Aprovar la segona convocatòria en règim de concurrència competitiva per a
la concessió de subvencions per a la redacció de programes de ciutat, programes
funcionals i projectes de construcció (bàsic i executiu) per a biblioteques del Sistema
de lectura pública. en l’anualitat 2017, el text de la qual es transcriu com segueix:

"SEGONA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A LA REDACCIÓ DE
PROGRAMES DE CIUTAT, PROGRAMES FUNCIONALS I PROJECTES DE
CONSTRUCCIÓ (BÀSIC I EXECUTIU) PER A BIBLIOTEQUES DEL SISTEMA DE
LECTURA PÚBLICA. ANUALITAT 2017.
a) Objecte de la convocatòria:
Subvencions per a la redacció de projectes de construcció (bàsic i executiu) per a
biblioteques del Sistema de lectura pública en l’anualitat 2017, segons les bases
específiques reguladores per a la concessió de subvencions per a redacció de
programes de ciutat, programes funcionals i projectes de construcció per a
biblioteques del sistema de lectura pública (2017/1513), aprovades pel Ple en data de
21 de març de 2017i publicades al BOP de Girona número 60, de 27 de març de
2017.
b) Crèdits pressupostaris:
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L’import destinat a aquesta segona convocatòria és de 89.149,25 €, que anirà a
càrrec de la següent aplicació pressupostària:

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ IMPORT (€)

501/3321/76201 Redacció de projectes de construcció pla de
biblioteques

89.149,25

501/3321/46203 Plans de ciutat, programes funcionals i altres estudis 0,00

IMPORT TOTAL: 89.149,25

Aquests imports són previsibles i dependrà de les sol·licituds que es presentin per tal
de decidir si cal redistribuir el crèdit.
En cas de no esgotar les dotacions previstes, aquestes retornaran a la consignació
pressupostària inicialment prevista en el pressuposts general de la Diputació de
Girona.
c) Presentació de sol·licituds i termini:
El termini de presentació de sol·licituds, per a l’obtenció d’aquestes subvencions,
començarà l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la
Província de Girona, (BOP), i finalitzarà el 30 de novembre de 2017.
La presentació de les sol·licituds s'ha de fer mitjançant el model normalitzat disponible
a la web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), i han de complementar-se amb la
documentació que recull l’article 7 de les Bases reguladores.
La presentació és realitzarà mitjançant l’EACAT. La sol·licitud s'haurà de signar
electrònicament mitjançant signatura electrònica de qualsevol dels certificats admesos
per la plataforma PSIS del Consorci AOC.
Les subvencions concedides s’hauran de justificar dins el termini de 6 mesos a partir
de l’endemà de la resolució mitjançant la presentació de la documentació que
estableix l’article 11 de les bases reguladores d’aquestes subvencions.
d) Termini de resolució i notificació:
Termini de resolució
El termini màxim per resoldre la convocatòria és de tres mesos a comptar de la
finalització del període de presentació de les sol·licituds. Un cop transcorregut aquest
termini sense que s'hagi adoptat la resolució, els sol·licitants podran entendre
desestimada la seva petició per silenci administratiu.
Termini de notificació
La resolució serà notificada de manera individualitzada a tots els beneficiaris, tal com
preveu l’article 41.1 de la llei 39/2015 d’1 d’octubre, de procediment administratiu
comú de les administracions públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals
hagi estat desestimada en el termini màxim de deu dies hàbils a comptar des de la
data d’adopció de l’acord.
e) Règim de recursos:
L'acord de resolució de la convocatòria posarà fi a la via administrativa, i s'hi podrà
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva
notificació. Alternativament i de forma potestativa, es podrà interposar recurs de
reposició davant el president de la Diputació de Girona, en el termini d'un mes a
comptar des del dia següent de la seva notificació.
f) Publicitat:
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Diputació i al lloc web de la
Diputació, i l’extracte d’aquesta, d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la Llei
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38/2003, general de subvencions, es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de
Girona.

SEGON. Autoritzar la despesa d’aquesta segona convocatòria per un import màxim
de VUITANTA-NOU MIL CENT QUARANTA-NOU AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS,
(89.149,25 €) distribuït de la manera següent:

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ IMPORT (€)

501/3321/76201 Redacció de projectes de
construcció pla de biblioteques.

89.149,25

501/3321/46203 Plans de ciutat, programes
funcionals i altres estudis

0,00

IMPORT TOTAL: 89.149,25

TERCER. Garantir els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat,
igualtat i no discriminació mitjançant la inserció dels corresponents anuncis al Tauler
d’Anuncis de la Corporació, Butlletí Oficial de la Província de Girona i a la web
corporativa.

QUART. Facultar àmpliament el president de la corporació als efectes de procedir a
l'execució del present acord, en especial per ordenar la publicació de la convocatòria
en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, per resoldre els recursos que s’hi
puguin interposar, i perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es persegueix, rectifiqui
els defectes o les omissions que eventualment s’hagin pogut advertir.

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

8. JG951/000232/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Renúncia a la subvenció de la Troca,
promocions artístiques, dins la convocatòria de creació de públics per a la
cultura (exp. 2017/594)

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, del 4 de juliol de 2017, va aprovar la
resolució de la convocatòria pública de subvencions en règim de concurrència
competitiva per a la creació de públics per a la cultura (exp. 2017/594), en la qual,
entre d’altres, va concedir la subvenció següent:

NÚM.
EXPED. ENTITATS NIF ACTIVITAT PRESSU-PO

ST SOL·LICITA
PUN-
TUA-
CIÓ %

SUBVENCIÓ
FINAL

3685

La Troca,
promocions
artístiques B17739046

Més enllà de
l’escenari_
Kids 5.300,00 € 2.800,00 € 19 0.23 640,32 €

TOTAL 640,32 €
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En data 25 d’octubre de 2017, l’entitat La Troca, promocions artístiques, amb NIF
B17739046, ha presentat una comunicació expressa de renúncia de la subvenció de
640,32 € concedida per la Junta de Govern del 4 de juliol de 2017, per al finançament
de l’activitat Més enllà de l’escenari_Kids, en l’anualitat 2017, exp. 2017/3685.
(Registre d’entrada: 1-2017-017913-2).

Atès allò que disposen els articles 90 i 91 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
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, que regulen les renúncies a subvencions.

Vist l’informe del centre gestor de Cooperació 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. Acceptar formalment la renúncia presentada per La Troca, promocions
artístiques, a la subvenció concedida per la Junta de Govern del 4 de juliol de 2017,
en l’acord de resolució de la convocatòria pública de subvencions en règim de
concurrència competitiva per a la creació de públics per a la cultura (exp. 2017/594), i
procedir a l’arxiu i tancament de l’expedient corresponent.

SEGON. Cancel·lar el document comptable corresponent a la subvenció concedida,
descrita en el punt primer d’aquest acord.

TERCER. Notificar aquest acord a La Troca, promocions artístiques, de Girona.

9. JG951/000233/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Desestimar la sol·licitud de pròrroga
presentada pel Patronat Museu Cerdà, de Puigcerdà, a la subvenció de la
convocatòria per a la creació de públics per a la cultura (exp. 2017/4222)

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, de 4 de juliol de 2017, va aprovar la resolució de
la línia de subvencions per a la creació de públics, dins la qual es va concedir una subvenció de
3.140,20 € al Patronat Museu Cerdà, de Puigcerdà, per al projecte audiovisual “Ahir, avui i
sempre Puigcerdà” (exp. 2017/4222). 

En data 31 d’octubre de 2017, el Patronat Museu Cerdà ha presentat una sol·licitud de pròrroga
per a la justificació de la subvenció atorgada per la Junta de Govern del 4 de juliol de 2017,
destinada al finançament del projecte audiovisual.

L’article 49.1 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i el
procediment administratiu comú, estableix que l'Administració, llevat que hi hagi un precepte en
contra, pot concedir d'ofici o a petició dels interessats una ampliació dels terminis establerts,
que no excedeixi de la meitat d'aquests, si les circumstàncies ho aconsellen, i amb això no es
perjudiquen drets de tercers.

Vist el motiu de la sol·licitud de pròrroga, s’entén que se sol·licita més temps per a
l’execució del projecte i no per la justificació. Les bases específiques reguladores de
subvencions per a la creació de públics concreten, en el punt a), que es podran
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finançar amb càrrec a les subvencions regulades en aquestes bases les despeses
culturals, derivades d’actuacions d’interès públic i social, que es portin a terme a les
comarques gironines en el període comprès entre l’1 d’octubre de l’any anterior al de
la convocatòria i el 30 de setembre de l’any de la convocatòria. Les activitats que
poden ser objecte de subvenció són aquelles que formen part d’una programació
anual, o bé activitats concretes o puntuals l’objecte de les quals sigui la creació,
promoció i difusió de les expressions culturals i artístiques.

Atès que el període en el qual es vol executar part del projecte s’inclourà en el període
subvencionable de la convocatòria del 2018 i vist l'informe del cap del centre gestor de
Cooperació Cultural, la Junta de Govern, a proposta del president de la Comissió
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat,
ACORDA:

PRIMER. Desestimar la petició de pròrroga del Patronat Museu Cerdà, amb NIF P6715001A, ja
que la motivació de la pròrroga és la d’incloure despeses que s’executaran fora del període
d’execució de la subvenció i, per tant, no subvencionables.

SEGON. Notificar el present acord al Patronat Museu Cerdà i emplaçar-los a
presentar-se a la convocatòria del 2018, el període d’execució de la qual abraçarà les
activitats dutes a terme del dia 1 d’octubre del 2017 al 30 de setembre del 2018.

10. JG951/000235/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovar renúncia de la subvenció de
Pàgina 23 / Art i Utopia, dins la convocatòria de creació de públics per a la
cultura (exp. 2017/594)

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, del 4 de juliol de 2017, va aprovar la
resolució de la convocatòria pública de subvencions en règim de concurrència
competitiva per a la creació de públics per a la cultura (exp. 2017/594), en la qual,
entre d’altres, va concedir la subvenció següent:

NÚM.
EXPED. ENTITATS NIF ACTIVITAT PRESSU

POST SOL·LICITA
PUNT
UA-CI

Ó %
SUBVENCI

Ó FINAL

4238
Pàgina 23 /
Art i Utopia G55259873

Programa
activitats
culturals 41.458,00 € 10.337,40 € 22 0.26 2.737,28 €

TOTAL 2.737,28 €

En data 31 d’octubre de 2017, l’entitat Pàgina 23 / Art i Utopia, amb NIF G55259873,
ha presentat una comunicació expressa de renúncia de la subvenció de 2.737,28 €
concedida per la Junta de Govern del 4 de juliol de 2017, per al finançament del
Programa d’activitats culturals, exp. 2017/4238. (Registre d’entrada:
1-2017-018236-2).

Atès allò que disposen els articles 90 i 91 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
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
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179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals, que regulen les renúncies a subvencions.

Vist l’informe del centre gestor de Cooperació 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. Acceptar formalment la renúncia presentada per Pàgina 23 / Art i Utopia, a
la subvenció concedida per la Junta de Govern del 4 de juliol de 2017, en l’acord de
resolució de la convocatòria pública de subvencions en règim de concurrència
competitiva per a la creació de públics per a la cultura (exp. 2017/594), i procedir a
l’arxiu i tancament de l’expedient corresponent.

SEGON. Cancel·lar el document comptable corresponent a la subvenció concedida,
descrita en el punt primer d’aquest acord.

TERCER. Notificar aquest acord a Pàgina 23 / Art i Utopia, de Terrades.

11. JG951/000034/2017-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i
Hisenda; Secretaria General (005): Ratificació del Decret de Presidència de
data 6-11-2017, de l'acceptació renúncia subvenció a l'Ajuntament de
Cassà de la Selva (exp. 2017/5500)

Se sotmet a ratificació de la Junta de Govern, el decret de la Presidència de data 6 de
novembre de 2017, relatiu a la renúncia de la subvenció a l’Ajuntament de Cassà de la
Selva. L’esmentat decret es transcriu literalment tot seguit:

La Junta de Govern de la Diputació de Girona de data 4 de juliol de 2017, va concedir
a l’Ajuntament de Cassà de la Selva una subvenció de 40.000,00 € per a l’asfaltat del
camí dels bombers(expedient número 2017/5500), amb càrrec a la partida
400/9420/76202 del pressupost general de 2017 i amb un termini per a justificar fins el
15 de novembre de 2017.
En data 30 d’octubre de 2017 l’Ajuntament presenta escrit de renúncia comunicant
que finalment el projecte no s’ha realitzat.
D'acord amb aquests antecedents i de conformitat amb les atribucions que la vigent
legislació de règim local atribueix a la Presidència (art. 34 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, de bases del règim local), proposo elevar a la Presidència de la Diputació la
següent:
RESOLUCIÓ
PRIMER. Acceptar formalment la renúncia de la subvenció atorgada a l’Ajuntament de
Cassà de la Selva, per import de 40.000,00 €, concedida per l’asfaltat del camí dels
bombers, i en conseqüència deixar sense efecte l’acord de la Junta de Govern del dia
4 de juliol de 2017.
SEGON. Anul·lar el document comptable AD número 220170014561 per import de
40.000,00 €.
TERCER. Notificar a l’Ajuntament de Cassà de la Selva la present resolució.

Per tot això, la Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió
Informativa de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda, per unanimitat
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ACORDA ratificar del decret transcrit literalment més amunt, en tot el seu contingut i
tal i com ha estat redactat.

12. JG951/000058/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat;
Medi Ambient (014): Conveni entre la DDGI i l'Associació de Propietaris del
Montseny, pel l'Impuls de la Gestió Agroforestal Sostenible (exp.
2017/7827)

La Diputació de Girona gestiona el Parc Natural del Montseny, en coordinació amb la
Diputació de Barcelona, d’acord amb el Pla especial del Parc del Montseny, amb
l’objectiu bàsic de garantir la preservació dels valors naturals i culturals d’aquest espai
natural, d’una manera compatible amb el seu desenvolupament i alhora amb el seu ús
social.

L’Associació de Propietaris del Montseny (APM) és una associació sense ànim de
lucre que té com a objectius, entre d’altres, agrupar la propietat del Montseny per
posar en valor els actius econòmics, culturals, socials i ambientals del massís i dels
seus habitants, i fomentar, promoure i executar la planificació forestal i agrària
conjunta, tot cercant economies d’escala, amb les millors tècniques disponibles, per
assolir la viabilitat econòmica, ambiental i socialment durable, i orientada a l’obtenció
de productes de qualitat.

Des de l’any 2010 la Diputació de Girona col·labora amb l’APM per tal de dinamitzar el
sector forestal Gironí, portant a terme accions per al desenvolupament de les activitats
forestals, agrícoles i ramaderes i col·laborant en projectes per a la millora de la gestió
forestal del massís, de sanitat forestal, adaptació al canvi climàtic entre d’altres;
aquesta col·laboració s’ha emmarcat en successius convenis i els resultats han estat
favorables tant per a la bona gestió del Parc del Montseny com per millorar aspectes
importants de la gestió forestal, com ara algunes plagues forestals o la valorització i
comercialització dels productes forestals provinents de bones pràctiques.

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 entre la Diputació de Girona i l’Associació de
propietaris del Montseny, per a l’impuls de la gestió Agroforestal sostenible, que
presenta el tenor literal següent:

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ I COOPERACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE
GIRONA I L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS DEL MONTSENY PER A L’IMPULS DE
LA GESTIÓ AGROFORESTAL SOSTENIBLE. CN/ 3645- Exp. 2017/7827.
I. ENTITATS QUE HI INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel............., assistit pel................, en virtut de
les facultats conferides per acord de Junta de Govern del dia.............................
ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS DEL MONTSENY, representada pel..............,
especialment facultat per a aquest acte segons l’article 22 dels estatuts de
l’Associació per l’Assemblea general de 30 d’abril de 2016.
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
La Diputació de Barcelona i la Diputació de Girona gestionen el Parc Natural del
Montseny amb l’objectiu bàsic de garantir la preservació dels valors naturals i culturals
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d’aquest espai natural, d’una manera compatible amb el seu desenvolupament i
alhora amb el seu ús social.
La gestió del Parc del Montseny està determinada pel conjunt d’aspectes normatius i
d’ordenació del Pla Especial del Parc del Montseny.
El Pla Especial inclou com un dels seus objectius específics la potenciació d’aquelles
activitats econòmiques que contribueixin a impulsar el model territorial proposat,
entenent l’activitat humana com un instrument de protecció activa dels valors del Parc
del Montseny i la gestió activa i integral dels seus recursos com el millor instrument
per a la conservació de la diversitat biològica.
El Pla Especial estableix, d’una banda, les condicions per al desenvolupament de les
activitats forestals, agrícoles i ramaderes, basant-se en l’aprofitament racional dels
recursos i en el principi general de la conservació i millora dels sistemes naturals, i,
d’altra banda, reconeix com una de les funcions de les dues diputacions el foment  de
l’aprofitament sostenible dels recursos i la millora de vida de la població. En aquest
sentit, el Pla Especial reconeix la importància de les activitats agràries i forestals, per
a les quals preveu línies específiques de suport tècnic i econòmic.
L’Associació de Propietaris del Montseny (APM) és una associació sense ànim de
lucre que té com a objectius, entre d’altres, agrupar la propietat del Montseny per
posar en valor els actius econòmics, culturals, socials i ambientals del massís i dels
seus habitants, i fomentar, promoure i executar la planificació forestal i agrària
conjunta, tot cercant economies d’escala, amb les millors tècniques disponibles, per
assolir la viabilitat econòmica, ambiental i socialment durable, i orientada a l’obtenció
de productes de qualitat.
En conseqüència, la protecció dels valors naturals i culturals del Parc Natural del
Montseny i Reserva de la Biosfera, i la seva vinculació amb el desenvolupament de
les activitats agroforestals, considerades com a instrument per a un desenvolupament
econòmic sostenible i com un agent primordial per a la conservació i millora del
paisatge, constitueixen àmbits d’interès comú de totes les parts.
En virtut de tot això, les parts intervinents, de comú acord, i reconeixent-se plena
capacitat per a aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents:
PACTES
PRIMER. OBJECTE. L’objecte d’aquest conveni és establir un marc de col·laboració
entre la Diputació de Girona, com a institució co-gestora del Parc del Montseny i
l’Associació de Propietaris del Montseny, com a representant dels propietaris
associats, d’acord amb el que estableixen els seus estatuts, per impulsar la gestió
agroforestal compatible amb la conservació dels valors naturals en el massís del
Montseny i especialment dins l’àmbit del Pla Especial del Parc.
En el marc d’aquest conveni s’estableixen les línies bàsiques d’acció conjunta
següents:
— Preparar i desenvolupar plans, projectes i estudis d’interès mutu que es
corresponguin amb qüestions clau del massís del Montseny i que requereixin
intervencions conjuntes entre l’administració pública i la propietat privada.
— Plantejar i desenvolupar propostes específiques relatives a la gestió agroforestal
del massís sobre la base dels objectius del Pla Especial del Parc del Montseny, de les
directrius de l’administració forestal i de l’experiència i els coneixements que aplega
l’Associació de Propietaris del Montseny.
— Plantejar i desenvolupar propostes específiques relatives a la posada en valor, la
promoció i la recerca de vies de comercialització dels productes agroforestals del
Montseny.
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— Promoure i difondre els valors i la importància de portar a terme una gestió agrària i
forestal del massís com a garantia per a la conservació dels valors naturals i culturals
del Parc del Montseny. 
Per tal de fer possible la consecució dels objectius d’aquest conveni, les parts que el
signen hi destinaran els recursos tècnics i humans necessaris, en funció de la seva
disponibilitat, i aportaran la seva experiència i els seus coneixements en els diferents
àmbits continguts en el programa.
En relació amb les finques privades i a l’efecte de desplegar aquells projectes i
actuacions promoguts d’acord amb aquest conveni, es considerarà com a àmbit
possible d’aplicació el conjunt o una part de les finques dels associats a l’Associació
de Propietaris del Montseny incloses dins de la Reserva de la Biosfera del Montseny,
que es podran així acollir a l’assessorament tècnic i als beneficis derivats de les
possibles fonts addicionals de finançament que es derivin d’aquest conveni, sense
renunciar a les línies d’ajut a particulars a les quals tinguin dret, i sempre que no
siguin pel mateix concepte.
En relació amb les finques públiques, i a l’efecte de desplegar aquells projectes i
actuacions promoguts d’acord amb aquest conveni, l’àmbit d’aplicació dels quals sigui
el conjunt de finques dels propietaris o titulars de l’explotació membres de l’Associació
de Propietaris del Montseny, les finques propietat de la Diputació de Girona tindran la
consideració de finques associades, a l’efecte del còmput de superfície objecte de
gestió, tot i que no es podran beneficiar d’aquelles línies d’ajut destinades a la
propietat privada.
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 2017, que consta com a annex d’aquest
conveni, determina la valoració de les accions que assumeix l’Associació de
Propietaris del Montseny, 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 28 de febrer 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, l’Associació de Propietaris del Montseny haurà de presentar abans
del 10 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 l’Associació de Propietaris del Montseny, 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.
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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.
La Comissió de Seguiment tindrà la composició següent:
 Dos representants tècnics designats per la Diputació de Girona;
—  Dos representants per part de la Associació de Propietaris del Montseny.

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 2017 una aportació econòmica
màxima a l’Associació de Propietaris del Montseny de 2.000,00 €. 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 2017 i
finalitza el 31 de desembre de 2017.
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. L’Associació de propietaris del Montseny
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 2018, 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:
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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.
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) 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.
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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.
Com a mínim, caldrà que el beneficiari faci constar el suport de la Diputació de Girona
al web de l’associació.
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:
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.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
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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.
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 31 de març de 2018 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,
Girona... Per la Diputació de Girona...assistit pel... Propietaris del Montseny, Per
l’Associació de Propietaris del Montseny ...
ANNEX I
PROGRAMA D’ACTUACIONS 2017
Antecedents
Aquest programa d’actuacions dóna compliment a allò que estableix la clàusula
tercera del conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i l’Associació de
Propietaris del Montseny, 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.
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De la mateixa manera, aquest primer programa inclou el compliment del que
estableixen les clàusules quarta i cinquena del conveni pel que fa a la creació de la
comissió de seguiment i de l’òrgan tècnic.
En definitiva, atès que el conveni s’ha de tramitar dins del primer semestre de l’any, la
voluntat d’aquest primer programa és fer possible que a l’exercici del 2017 tots els
instruments que preveu el text del conveni esmentat siguin plenament operatius i en
permetin el desplegament efectiu.
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 2017,
s’ajusta, doncs, estrictament a allò que estableix el conveni, en el sentit que,
excepcionalment, el programa del 2017 es pot aprovar dins del mateix any, però els
programes dels anys següents s’han d’aprovar 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 i, en conseqüència, l’aportació de
cadascuna de les parts.
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 2010 el
programa de treball següent.
1. Constitució de la Comissió de Seguiment
La Comissió de Seguiment que s’estableix en la clàusula quarta del conveni es
constituirà, un cop signat el conveni, amb la composició que aquest determina:
— dos representants de la Diputació de Girona;
— dos representants de l’Associació de Propietaris del Montseny.
Per tal de fer efectiva aquesta constitució, les entitats i institucions que en formen part
designaran els representants abans de la primera reunió de la comissió, que es
produirà en un termini de quinze dies naturals després de l’aprovació del conveni. En
aquest sentit, aquesta designació s’inclourà com un punt de l’ordre del dia en la
primera convocatòria d’aquest òrgan que es produeixi un cop aprovat el conveni.
2. Contingut bàsic del programa de treball 
El contingut bàsic d’aquest programa és l’elaboració del programa de treball de l’any
2017, que tindrà, com a mínim, els apartats següents:
ACCIONS TRANSVERSALS:
 Promocionar plans, projectes i estudis que promocionin la planificació forestal
dels boscos del massís i la seva gestió forestal sostenible.
 Participar i col·laborar en projectes  l’adaptació al canvi climàtic dels boscos
del Montseny realitzant accions d’interès mutu que es corresponguin amb
qüestions clau del massís del Montseny i que requereixin intervencions conjuntes
entre l’administració pública i la propietat privada.
 Col·laboració en la gestió i seguiment dels boscos de castanyer i la promoció
dels seus productes, així com la promoció de la producció i consum de biomassa
forestal a nivell local.
 Plantejar i desenvolupar propostes específiques relatives a gestió forestal, la
posada en valor, la promoció i la recerca de vies de comercialització del Suro.
Identificació de zones productores, estimació de potencials productius, recerca de
vies de comercialització i proposta de bones pràctiques silvícoles.

 ACCIÓNS ESPECÍFIQUES:
Desenvolupament del programa de posada en valor de finques amb Suredes al
Vessant Gironí del PN del Montseny
OBJECTIU:
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Establir un model de gestió forestal que doni, en la mesura del possible, una major
resiliència a les suredes davant els  atacs del corc, els efectes del canvi climàtic i el
risc d’incendi forestal , cercant alhora la màxima rendibilitat econòmica de
l’aprofitament surer.
 TASQUES

 Recull de dades del sector: Recollida d’informació d’empreses forestals
que treballin amb sureda (gestió forestal + pela de suro+ compravenda,
etc.) 

 Recull de finques en la vessant gironina del Parc amb Suredes (Base
de dades)

 Realització de enquestes per a
 Avaluació la gestió forestal realitzada en els darrers anys i la

productivitat obtinguda  de les suredes
 Establir un model de gestió forestal que doni, en la mesura del

possible, una major resiliència a les suredes davant els  atacs del corc,
els efectes del canvi climàtic i el risc d’incendi forestal , cercant alhora
la màxima rendibilitat econòmica de l’aprofitament surer.

 Realització d’un estudi de mercat
6. Pressupost
ACCIONS TRANSVERSALS:
Sense cost imputable al present conveni
ACCIÓNS ESPECÍFIQUES:
Desenvolupament del programa de posada en valor de finques amb Suredes al
Vessant Gironí del PN del Montseny

TASQUES Hores Cost/hora Total
Recull de dades del sector: Recollida
d’informació d’empreses forestals que
treballin amb sureda (gestió forestal + pela
de suro+ compravenda, etc.)         24,00 €        18,00 €     432,00 €
Recull d'informació de finques en la
vessant gironina del Parc amb Suredes
(Creació d'una base de dades)         42,00 €        18,00 €     756,00 €
Avaluació la gestió forestal realitzada en
els darrers anys i la productivitat obtinguda
 de les suredes         25,00 €        18,00 €     450,00 €
Establir un model de gestió forestal que
doni, en la mesura del possible, una major
resiliència a les suredes davant els  atacs
del corc, els efectes del canvi climàtic i el
risc d’incendi forestal , cercant alhora la
màxima rendibilitat econòmica de
l’aprofitament surer.         32,00 €        18,00 €     576,00 €

Realització d’un estudi de mercat         26,00 €        18,00 €     468,00 €
TOTAL  2.682,00 €

4. Calendari de treball
Atenent al termini de tramitació administrativa del conveni, s’estableix el següent
calendari de treball per tal de desplegar aquest programa:
Octubre-Novembre: Constitució de la Comissió de Seguiment i primera reunió
d’aquesta.
Juny-Desembre: Desenvolupament del programa de posada en valor del Suro i la
millora de la gestió forestal silvícola en Suredes al Vessant Gironí del PN del
Montseny
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5. Presentació i difusió del conveni
Un cop aprovat el conveni, se’n preveu la presentació pública dels continguts i
objectius en un acte, que se celebrarà en algun equipament públic del Parc o dels
municipis d’aquest durant el mes de setembre.
7. Finançament del programa
Per al desenvolupament d’aquest programa, que es durà a terme bàsicament amb els
recursos propis de les parts signants, es determina un cost, en concepte de dedicació
extraordinària per part de l’Associació de Propietaris del Montseny, de 2.682,00 €.
Aquest cost serà cobert com a ajut al finançament per una aportació de la Diputació
de Girona, d’acord amb el que estableixen els pactes quart i vuitè del conveni.”

SEGON. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 2.000,00 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 300/1700/48015 del pressupost d’enguany.

TERCER. DESIGNAR el director/a del Parc del Montseny i l’enginyera tècnica forestal
del Montseny 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 a l’Associació Entitats de Propietaris del
Montseny.

SISÈ. PUBLICAR el text del conveni al DOGC.

13. JG951/000019/2017-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i
Diplab; Promoció Econòmica (015): Aprovar subvenció nominativa al
Patronat de Turisme Costa Brava per al finançament de la Fira Mercat de
Mercats 2017 (exp 8218/2017)

El Patronat de Turisme Costa Brava, amb domicili a Girona, en data de 2017 ha
sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament de l’organització de la Fira
Mercat de Mercats i s’ha instruït l'expedient núm. 2017/8218.

El Patronat de Turisme Girona Costa Brava, és un ens depenent de la Diputació de
Girona que promou el turisme al territori gironí. Fins al 2016 va ser l’ens encarregat de
la promoció del segell de qualitat “Girona Excel·lent”, per aquest motiu tenia
assignada una aportació nominativa de 98.000 € en el pressupost del Servei de
Promoció Econòmica.

Enguany, la promoció del segell de qualitat Girona Excel·lent s’ha gestionat
integrament des del Servei de Promoció Econòmica-Diplab. No obstant això, el
Patronat de Turisme ha proposat la participació en una activitat no prevista en el pla
d’accions del projecte Girona Excel·lent, com és la participació en la 8a edició de
l’esdeveniment “Mercat de Mercats, 2017”.

Entre els dies 20 i 22 d’octubre, a l’Avinguda de la Catedral de Barcelona hi tindrà lloc
la 8a Fira Mercat de Mercats. Es tracta d'una fira dedicada a la gastronomia i als
productes d'alta qualitat, per tal de posar-los en valor i potenciar-ne el coneixement.
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Aquesta edició arriba amb més producte fresc, més consells i més propostes, i amb
una  aposta clara per una alimentació sana, saludable i de proximitat.
Com cada any, també hi ha un espai dedicat a la mostra dels productors locals de tot
Catalunya, per aquest motiu es creu que és una gran oportunitat per mostrar els
productes gironins que disposen del segell de qualitat agroalimentari GIRONA
EXCEL·LENT.

És per aquest motiu que el Patronat sol·licita una subvenció per a desenvolupar
aquesta activitat (29.040,00 €) i presenta renúncia a la part restant de la subvenció
nominativa, atès que no ha realitzat la promoció del segell agroalimentari Girona
Excel·lent.

Vist que 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 Promoció
Econòmica- DIPLAB atorgarà una subvenció nominativa al Patronat de Turisme Costa
Brava Girona per a la gestió del segell Girona Excel·lent.

Atès que en el pressupost de la Diputació de 2017 hi figura una subvenció consignada
nominativament a favor del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, de conformitat
amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona; i vist que la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord,
de conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial decret 887/2006, de
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.

Vist que el Patronat ha presentat renúncia de la part restant de la subvenció
nominativa.

Vist l'informe favorable de la cap del Centre Gestor de Promoció Econòmica-Diplab, la
Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de Promoció Econòmica-Diplab, per
unanimitat, ACORDA:

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

Núm.
expedient

Nom del beneficiari NIF

2017/8218 Patronat de Turisme Costa Brava A17031246

Objecte de la subvenció Naturalesa

Fira Mercat de Mercats Corrent

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

Import de la subvenció (en
€)

% de
finançament

37.500,00 € 29.040,00 € 77,44 %
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SEGON. Autoritzar la despesa de 29.040,00 € i disposar-la amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 220/4300/44903 del pressupost de la Diputació de Girona de 2017.

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 és del 20 al 22 d’octubre de 2017.

QUART. Compatibilitat. La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de
qualsevol administració o ens públic o privat, 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 el Patronat 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, fins al 28 de febrer
de 2018, la realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per 29.040,00€,
corresponent a l’import de les despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud
de subvenció, 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.

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

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

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. 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 dos 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, 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.

VUITÈ. 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.

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.

En els materials de difusió de les activitats de l’entitat hi haurà de constar el logotip de
la Diputació de Girona, així com també a la pàgina web.

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
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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. 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 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 serà la Junta de Govern de la
Diputació.
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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 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 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
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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 al Patronat de Turisme Costa Brava.

14. JG951/000020/2017-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i
Diplab; Promoció Econòmica (015): Aprovar subvenció nominativa
ASSOCIACIÓ ESPANYOLA DE DIRECTIUS, de Barcelona, amb NIF
G61061503, per l'organització a Girona de la Jornada "REINVENTA'T 2017"
(exp. 2017/7999)

L’ASSOCIACIÓ ESPANYOLA DE DIRECTIUS, d’ara endavant AED, de Barcelona,
amb NIF G61061503, ha sol·licitat una subvenció nominativa per a l’organització a
Girona de la Jornada “REINVENTA’T 2017” i s’ha instruït l'expedient corresponent
(2017/7999).

AED té com a missió contribuir a la millora individual i col·lectiva dels professionals
que lideren les organitzacions del país.
La Jornada Reinventat’t 2017, està organitzada per AED en col·laboració amb Tribuna
de Girona i el suport de les principals entitats de l’àmbit econòmic i empresarial de la
demarcació de Girona, és un fòrum d’anàlisi, debat i intercanvi d’experiències entre
directius, empresaris i joves, que té la finalitat d’aprofundir en les claus que empreses
i professionals han de tenir en compte per afrontat de manera solvent els reptes del
present i futur. Amb una participació mitjana de 700 assistents a les darreres sisenes
edicions i un ampli seguiment periodístic i a les xarxes socials, la Jornada reuneix a
experts d’arreu del món que aporten informació, coneixements i experiències de
management necessaris per transformar les seves empreses i contribuir a la seva
viabilitat promovent així el progrés empresarial, econòmic i social del país i l’avenç de
les empreses gironines.

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 Promoció Econòmica-Diplab
atorga una subvenció nominativa a AED.

Atès que en el pressupost de la Diputació de 2017 hi figura una subvenció consignada
nominativament a favor d’AED, de conformitat amb el 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 de la cap del centre gestor de Promoció Econòmica-Diplab, la
Junta de Govern a proposta del diputat delegat de Promoció Econòmica-Diplab, per
unanimitat, ACORDA:

PRIMER. Concedir la subvenció següent:

Núm. Exp. Nom beneficiari CIF/NIF

2017/7999 AED G61061503

Objecte subvenció Naturalesa

Jornada Reinventa’t 2017 Corrent

Cost
objecte de la subvenció €

Import subvenció € % de finançament

134.000,00 € 65.000,00 € 48,508 %

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 65.000,00 € euros amb càrrec
a l’aplicació pressupostària 220 4300 48007 del pressupost de la Diputació de Girona
de l’exercici 2017.

TERCER. Despeses subvencionables i període d’execució La concessió de la
subvenció que s’autoritza té caràcter singular i 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 i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra
naturalesa.

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

El període d’execució de l’actuació subvencionada acaba el 29 de novembre de 2017.

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

CINQUÈ. Acceptació de la subvenció
Es considera que AED 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. Termini i règim de justificació
El beneficiari ha de justificar, abans del 28 de febrer de 2018, la realització efectiva de
l’objecte de la subvenció, per l’import de 134.000,00 € corresponent a les despeses
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que consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació
al Registre General de la Diputació de:

A. Un compte justificatiu normalitzat que és a l’abast al web de la Diputació de
Girona (www.ddgi.cat) a l’apartat de documentació, que ha de contenir la
informació següent:

a) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat.
b) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de
la factura.
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb
identificació de l’import i la seva procedència.
d) Documentació acreditativa que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb
la col·laboració de la Diputació de Girona tal com estableix el punt vuitè
d’aquest acord.
e) 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).

B. Un informe de revisió del compte justificatiu subscrit per un auditor de comptes
inscrit com exercent en el “Registre Oficial de Auditores de Cuentas”
dependent de l’”Instituto de Auditoria de Cuentas”, que ha de garantir,
mitjançant un examen independent, que el beneficiari de l’ajut ha realitzat
l’acció subvencionada i ha complert els requisits perquè se’n pugui fer el
pagament. L’informe exposarà de forma clara, objectiva i ponderada els fets
comprovats i les conclusions obtingudes.

En el supòsit que el beneficiari no estigui obligat a auditar els comptes anuals, la
designació de l’auditor la farà aquest beneficiari.
En cas que el beneficiari estigui obligat a auditar els comptes anuals per un auditor
sotmès a la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’auditoria de comptes, la revisió de la
memòria d’actuació, així com la revisió del compte justificatiu la portarà a terme el
mateix auditor.

L’actuació dels auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de
comptes justificatius de subvencions es farà de conformitat amb el que s’estableix a
l’Ordre EHA/1434/2007, de 17 de maig, per la qual s’aprova la norma d’actuació dels
auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de comptes justificatius
de subvencions en l’àmbit del sector públic estatal, que preveu l’article 74 del
Reglament de la Llei 38/2008, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat
per RD 887/2006 de 21 de juliol.
Les despeses d’elaboració de l’informe d’auditor és consideraran despeses
subvencionables fins a un import màxim de 1.000 euros.

En cas d’entitats privades, quan l’import de la despesa subvencionable sigui superior
a les quanties establertes per la legislació vigent en matèria de contractació pública
pel que fa al contracte menor (18.000 € sense iva), el beneficiari haurà de sol·licitar
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com a mínim 3 ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació
del compromís, excepte que per les seves especials característiques no existeixi en el
mercat suficient número d’entitats que els realitzen, 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 s’ha previst en la
sol·licitud, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment atorgada.

En 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
al punt quart (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos), superin la despesa efectiva.

En el moment en què el beneficiari presenti la documentació justificativa se’n farà la
revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb el que estableix aquest acord,
es pot requerir que s’esmenin els defectes que se li indiquin en el termini de 10 dies, o
bé, que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que, si no ho
fa, es considera incomplerta l’obligació de la justificació, amb les conseqüències que
es determinen a l’article 33 de l’Ordenança general de subvencions.

SETÈ. Pagament
Es tramitarà el pagament de la subvenció previ informe favorable de la cap del Centre
Gestor.
El pagament de la subvenció s’efectuarà mitjançant 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, tot i que l’activitat ja hagi estat realitzada.

En els materials de difusió de les activitats de l’entitat hi haurà de constar el logotip de
la Diputació de Girona, així com també en la pàgina web.

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 compliment de l’obligació 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, i l’ha d’advertir de
manera expressa que aquest incompliment pot comportar la revocació de la
subvenció.

b) Si no n’és possible el compliment perquè s’han desenvolupat les activitats
afectades per aquestes mesures, l’òrgan concedent pot establir mesures
alternatives, sempre que permetin fer la difusió del finançament públic rebut.
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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’acte corresponent, i se l’ha
d’advertir que l’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 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
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.

DESÈ. Subcontractació
Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les actuacions objecte de
subvenció però les obligacions econòmiques que se’n derivin han 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 d’alteració de les
condicions que s’han tingut en compte per a la concessió de la subvenció.

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

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. En aquest
cas, el beneficiari tindrà l’obligació de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de
demora corresponent, d’acord amb els supòsits següents:

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

b) En cas d’incompliment d'altres obligacions que preveu aquest acord
c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.
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El centre gestor de Promoció Econòmica-Diplab tramitarà, si escau, els expedients
d’invalidesa, revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i la Junta de
Govern de la Diputació serà l’òrgan competent per adoptar els acords corresponents.

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 regeix pel que estableix el 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 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.

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 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 no se’n 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 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 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 dels seus càrrecs
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j) Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin
aplicables, d’acord amb el que preveu la Llei 19/2014, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern

L’incompliment de les obligacions anteriors comporta l’aplicació del règim sancionador
previst 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 s’hagi previst en aquest acord hi és 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.

DISSETÈ. Notificar aquest acord a AED.

15. JG951/000018/2017-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 2017/2018 (exp 6374/2017)

Vistes les bases reguladores de les subvencions per al programa de suport a
projectes de promoció agroalimentària Girona Excel·lent-Col·lectius, aprovades pel
Ple de la Diputació de Girona en sessió de 20 de juny de 2017, publicades al BOP
núm. 122, de 27 de juny de 2017.

Vista la convocatòria aprovada per la Junta de Govern de data 18 de juliol de 2017 i
publicada al BOP núm. 142, de 26 de juliol de 2017.

Vista l’acta de la Comissió Avaluadora de data 17 d’octubre de 2017 en la qual es
concreta el resultat de l’avaluació efectuada.

Vistos els antecedents, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de
Promoció Econòmica-Diplab, per unanimitat, ACORDA:

PRIMER. Concedir les subvencions següents als beneficiaris que es relacionen a
continuació, d’acord amb el detall que segueix:

220/4300/48011 Ajuts a entitats no lucratives Campanya Girona Excel·lent 28.000,31€

EXP ENTITAT NIF CONCEPTE

PUNTUA
C I Ó
OBTINGU
DA

IMPORT
SUBVENCIÓ %

IMPORT A
JUSTIFICA

R

7693
Consell regulador DO
Empordà G17122029

Promocionar els
vins de
l'Empordà a
Barcelona 106 4.000,00 € 74,07 5.400,00 €

7672
DOP Fesols Santa
Pau V55239891

Activitats
agroalimentàries
diverses 103 1.750,31 € 40,00 4.375,78 €

7785 Associació Producte G55280648 Gala de les R 102 4.000,00 € 72,07 5.550,00 €
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del Ripollès

7702
Consell regulador
DOP Oli Empordà Q1700555D

Fires
presentació oli
novell 101 4.000,00 € 26,18 15.278,45 €

7706 IGP Poma de Girona G55012322

Promoció
alimentària
estable i de
proximitat 100 4.000,00 € 74,77 5.350,00 €

7677
Confraria Pescadors
de Palamós G17041864

Campanya
promoció i
sensibilització
Gamba Palamós 89 2.250,00 € 75,00 3.000,00 €

7659

Gremi de carnissers i
xarcuters artesans
comarques gironines G17035098

2n Concurs
nacional de la
botifarra de
perol 70 4.000,00 € 62,50 6.400,00 €

7664
Gremi de flequers
comarques gironines G14040213

1r Concurs
nacional del pa
de la tramuntana 63 4.000,00 € 67,80 5.900,00 €

220/4300/46207 Ajuts a ajuntaments Campanya Girona Excel·lent 3.536,52 €

EXP ENTITAT NIF CONCEPTE

PUNTUACIÓ
OBTINGUD
A

IMPORT
SUBVENCIÓ %

IMPORT A
JUSTIFICAR

7658
A j u n t a m e n t
Hostalric P1708900D

Activitats
promoció i
formació Centre
Gastronòmic
Domus Sent Soví 94 3.536,52 € 75,00 4.715,36 €

SEGON. Disposar la despesa total, de 31.536,83 € amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries següents del pressupost de la Diputació de Girona i donar de baixa el
crèdit sobrant:

Aplicació pressupostària Crèdit inicial Import concedit Baixa a
realitza
r

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

30.000,00 € 3.536,52 € 26.463,48 €

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

32.000,00 € 28.0000,31 €   3.999,69 €

Total 62.000,00 € 31.536,83 30.463,17 €

TERCER. Desestimar les sol·licituds que es detallen a continuació pels motius que
s’indiquen:

EXP ENTITAT NIF CONCEPTE MOTIU EXCLUSIÓ

7701 Consell Comarcal
Baix Empordà

P6700009A Campanyes difusió i
s e n s i b i l i t z a c i ó
productes Empordà

Beneficiari no inclòs a
la convocatòria
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7695 Consell Comarcal
Alt Empordà

P6700008C P r o m o c i o n a r
comercialització i
venda productes
empordanesos

Beneficiari no inclòs a
la convocatòria

7675 Consell Comarcal
Cerdanya

P1700016G Promocionar empreses
agroalimentàries de la
Cerdanya

Beneficiari no inclòs a
la convocatòria

7488 Ajuntament Tossa

de Mar

P1721500E Espai gastronòmic Fira
de Nadal

L’objecte de
l’actuació no
s’adequa  a la
convocatòria. 

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

CINQUÈ. Notificar aquest acord als beneficiaris de les subvencions i als peticionaris
als quals se’ls ha desestimat la sol·licitud.

16. JG951/000014/2017-PDDXV; Proposta Diputat Delegat Xarxa Viaria; Xarxa
Viària (013): Reconèixer al senyor J.C.R.R. el dret a la indemnització
reclamada per danys soferts en vehicle a la carretera GI-V-6212 (exp.
2017/5505)

Mitjançant Decret de data 30 de maig de 2017 es va resoldre incoar expedient de
responsabilitat patrimonial de núm. 2017/5505, derivat de la reclamació presentada
pel senyor J.C.R.R., al mateix temps que es designava instructor i secretari de
l’expedient.

Finalitzat el període d’instrucció, en data 11 d’agost de 2017 s’ha formulat la proposta
de resolució que seguidament es transcriu:

”Que formula l’instructor de l’expedient de responsabilitat patrimonial al marge
referenciat, instat pel Sr. J.C.R.R.
I. ANTECEDENTS
1. L’expedient de responsabilitat patrimonial núm. 2017/5505 s’ha incoat i instruït a
instàncies de la reclamació del Sr. J.C.R.R., per mitjà de la qual se sol·licita una
indemnització econòmica de 433,18.- Euros pels danys materials soferts com a
conseqüència, segons manifesta la reclamant, de les feines de millora del ferm de la
carretera GI-V-6212 al terme municipal de Fortià.
2. Mitjançant Decret de 30 de maig 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. En data 13 de juny de 2017 per part del cap de conservació de la Xarxa Viària
Local s’emet informe on es constata que, per error de l’operari de la brigada, es va
deixar passar un vehicle per una zona on s’estava executant l’obra d’aplicació en el
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ferm de material bituminós i per aquest motiu els possibles danys a vehicles i/o
persones es poden atribuir al titular de la via.
4. Mitjançant provisió de data 16 de juny de 2017, l’instructor de l’expedient considera
que queda acreditada de forma inequívoca la relació de causalitat entre el
funcionament del servei públic i els danys materials reclamats, així com la valoració
dels mateixos i proposa acordar d’ofici suspensió del procediment general i la iniciació
d’un procediment simplificat, acord que es produeix mitjançant Decret de data 22 de
juny de 2017.
II. FONAMENTS JURÍDICS
L’interessat reclama que se l’indemnitzi pels danys soferts al vehicle de la seva
propietat, amb matrícula ---- a la carretera GI-V-6212, al terme municipal de Fortià
degut a l’impacte de material bituminós a la carrosseria com a conseqüència de les
feines de millora del ferm 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 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i
del Procediment Administratiu Comú (LRJPAC) estableix el mateix dret, i juntament
amb el Reial Decret 429/1993, de 26 de març, pel que s’aprova el Reglament dels
procediments de les Administracions Públiques en matèria de responsabilitat
patrimonial, el regulen dins el sistema de responsabilitat patrimonial de totes les
administracions públiques. Així, l’article 139 de la Llei 30/1992 preveu que perquè es
doni aquesta responsabilitat patrimonial de l’administració es requereix que concorrin
els següents requisits: 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 que en la
carretera GI-V-6212 es van dur a terme tasques d’aplicació de reg asfàltic realitzades
per operaris de la brigada de la Xarxa Viària Local de la Diputació de Girona.
Quant als danys al·legats, consta pressupost d’un establiment degudament acreditat
que quantifica l’import de neteja del vehicle titularitat de l’interessat.
Pel que fa a la relació de causalitat, directa i eficaç, entre el funcionament de
l'Administració i els danys reclamats consta acreditada per l’informe del cap de
conservació de la Xarxa Viària Local de data 13 de juny de 2017 on es constata que,
per error de l’operari de la brigada, es va deixar passar el vehicle per una zona on
s’estava executant l’obra d’aplicació en el ferm de material bituminós i per aquest
motiu els possibles danys a vehicles i/o persones es poden atribuir al titular de la via.
D’acord amb l’informe del cap de conservació i de la documentació obrant a
l’expedient considero que queda acreditada de forma inequívoca la relació de
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causalitat entre el funcionament del servei públic i els danys materials reclamats, així
com la valoració dels mateixos.
En el present procediment s’han complert les determinacions de l’article 96 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
III. CONCLUSIÓ
En virtut de les dades obrants en l’expedient es considera que en el present supòsit
han resultat acreditats els requisits legals necessaris que determinen el naixement de
responsabilitat patrimonial i, en conseqüència, procedeix reconèixer al Sr. J.C.R.R. el
dret a la indemnització per import de 433,18.- Euros.
D’acord amb els anteriors antecedents i fonaments de dret, l’instructor que sota signa
proposa que per l’òrgan competent es dicti resolució estimatòria de la reclamació
presentada.”

D'acord amb el que disposa l'article 92 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
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. Reconèixer al senyor J.C.R.R. el dret a la indemnització per un import de
433,18 € (expedient electrònic 2017/5505) pels danys soferts pel vehicle amb
matrícula ---, a la carretera GI-V-6212, com a conseqüència d’unes feines de millora
del ferm.

SEGON. Notificar la present resolució als interessats i als departaments d’Intervenció i
Tresoreria de la Diputació de Girona.

No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 11.50 h, de
la qual estenc aquesta acta, que signa juntament amb mi, el secretari, que en dona fe.

__________________________________________________________________
EL PRESIDENT ACCIDENTAL EL SECRETARI GENERAL
Miquel Noguer i Planas Jordi Batllori i Nouvilas
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