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EXCMA. DIPUTACIÓ DE GIRONA
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN NÚM.: 972

Número:972 
Caràcter: Ordinària
Data: 18 de setembre de 2018
Hora d’inici: 10.15 h
Lloc: saló de comissions de la Diputació de Girona
Expedient: 2018/7854

Hi assisteixen

Sr. Miquel Noguer i Planas President
Sr. Josep Fermí Santamaria i Molero Vicepresident 1r
Sr. Albert Piñeira i Brosel Vicepresident 2n
Sra. M. Àngels Planas i Crous Vicepresidenta 3a
Sr. Josep M. Corominas i Barnadas Diputat
Sr. Jaume Dulsat i Rodríguez Diputat
Sr. Josep Antoni Frias i Molina Diputat
Sr. Albert Gómez i Casas Diputat
Sr. Carlos Álvarez i González Diputat
Sr. Jordi Batllori i Nouvilas Secretari general
Sra. Núria Josa i Arbonés Interventora

Han excusat la seva absència

Sr. Jordi Camps i Vicente Diputat

Hi assisteixen, convidats per la Presidència

Sr. Carles Salgas i Pedrosa Diputat
Sr. Lluís Costabella i Portella Diputat
Sr. Joaquim Felip i Gayolà Diputat
Sr. Pere Maluquer i Ferrer Diputat

Ordre del dia

1. Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 4 de
setembre de 2018
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2. Assistència a la Presidència en l'exercici de les seves atribucions, tal com
disposa l'art. 35.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim
local

Assumptes procedents dels presidents de les comissions informatives

3. JG972/000058/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Habitatge
(028): Aprovar la concessió de les subvencions destinades als ajuntaments per
a inversions en habitatges destinats a polítiques socials (exp: 2018/4213)

4. JG972/000059/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i
Cooperació als Municipis (023): Aprovar el canvi de destí i la pròrroga de la
subvenció a l'Ajuntament de Vilafant, dins el Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural, any 2017 (exp. 2017/1631)

5. JG972/000060/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i
Cooperació als Municipis (023): Aprovar el canvi destí i la pròrroga de la
subvenció a l'Ajuntament de Sant Ferriol, dins el Fons de Cooperació
Econòmica i Cultural, any 2017 (exp. 2017/1555)

6. JG972/000061/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i
Cooperació als Municipis (023): Aprovar el canvi destí de la subvenció a
l'Ajuntament de Garrigàs, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any
2017 (exp.  2017/1373)

7. JG972/000063/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i
Cooperació als Municipis (023): Aprovar el canvi de destí de la subvenció a
l'Ajuntament de Vidreres, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any
2017 (exp. 2017/1622)

8. JG972/000064/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i
Cooperació als Municipis (023): Aprovar el canvi de destí de la subvenció a
l'Ajuntament de Cadaqués dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any
2017 (exp. 2017/1319)

9. JG972/000127/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Centre de la Imatge (020): Aprovar un conveni de col·laboració per a
la realització d'un curs de fotografia a l'Escola d'Art i Superior de Disseny d'Olot
promogut per INSPAI (exp. 2018/5933)

10. JG972/000189/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Acceptar la renúncia de l'Ajuntament de
Llançà a la subvenció de la convocatòria del Cicle de Concerts de Música de
Cobla 2018 i atorgar la subvenció a l'Ajuntament de Banyoles (exp. 2018/1464 i
exp. 2018/1640)

11. JG972/000191/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Biblioteques (019): Acceptar la renúncia de l'Ajuntament de l'Escala a
la subvenció del Pla de Biblioteques 2017 per a la redacció del projecte bàsic i
executiu de la biblioteca municipal (exp. 2017/4613)

12. JG972/000043/2018-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i
Hisenda; Secretaria General (005): Ratificació de la resolució de Presidència del
dia 28-8-2018, relatiu a autoritzar a l'Ajuntament de Vilajuïga el canvi de destí de
la subvenció que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural
2017 (exp. 2017/1633)
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13. JG972/000048/2018-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi
Ambient (014): Aprovar l'esmena d'error i modificació de les subvencions
concedides a la resolució de la convocatòria de subvencions del programa de
suport a actuacions en matèria forestal i de prevenció d'incendis forestals 2018
(exp. 2018/14)

14. JG972/000049/2018-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi
Ambient (014): Aprovar el canvi d'imputació pressupostària de l'import pendent
de pagar a l'Ajuntament de Calonge per a la subvenció de calderes de biomassa
2016 (exp. 2016/3358)

15. JG972/000050/2018-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi
Ambient (014): Sol·licitar la incorporació de la Diputació de Girona com a soci
associat del projecte Bicitranscat (exp. 2018/6384)

16. JG972/000051/2018-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi
Ambient (014): Aprovar un canvi d'imputació pressupostària de la subvenció dins
la Campanya Del Pla a l'acció 2015 L3 a l'Ajuntament de Celrà (exp. 2016/2823)

17. JG972/000052/2018-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi
Ambient (014): Aprovar un canvi d'imputació pressupostària de la subvenció dins
la Campanya Del Pla a l'acció 2016 L3 a l'Ajuntament de Fornells de la Selva
(exp. 2016/1126)

18. JG972/000053/2018-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi
Ambient (014): Aprovar el conveni  entre la Diputació de Girona i el Consell
Comarcal de La Selva- "Ruta de la Tordera i Riera d'Arbúcies" (exp. 2018/6607)

19. JG972/000055/2018-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi
Ambient (014): Aprovar el conveni amb l'Ajuntament d'Arbúcies, relatiu al
funcionament dels serveis del Museu Etnològic del Montseny, La Gabella, any
2018 (exp. 2018/5182)

Assumptes procedents dels delegats de les diferents àrees

20. JG972/000025/2018-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i Diplab;
Promoció Econòmica (015): Aprovar la subvenció nominativa de l'Associació
Espanyola de Directius, de Barcelona, per a l'organització a Girona de la
Jornada "Reinventa't 2018" (2018/7312)

Assumptes procedents de les comissions informatives o competències delegades del
Ple

21. JG972/000071/2018-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Econ., Admin. i Hisenda;
Recursos Humans (012): Autoritzar l'exercici d'una activitat privada compatible a
la Sra. Mercè Vergés Llahí (exp. 2018/7718)

22. JG972/000072/2018-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Econ., Admin. i Hisenda;
Recursos Humans (012): Autoritzar l'exercici d'una activitat pública compatible a
la Sra. Anna Camp Casanovas (exp. 2018/7717)

23. JG972/000077/2018-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Econ., Admin. i Hisenda;
Recursos Humans (012): Autoritzar l'exercici d'una activitat pública compatible al
Sr. Marçal Terrades Planadevall (exp. 2018/7766)
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24. Proposicions urgents

25. Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió

1. Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 4
de setembre de 2018

S'aprova per unanimitat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 4 de
setembre de 2018, prèviament lliurada als assistents.

2. Assistència a la Presidència en l'exercici de les seves atribucions, tal com
disposa l'art. 35.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del
règim local

Assumptes procedents dels presidents de les comissions informatives

3. JG972/000058/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local;
Habitatge (028): Aprovar la concessió de les subvencions destinades als
ajuntaments per a inversions en habitatges destinats a polítiques socials
(exp: 2018/4213)

Vistes les Bases reguladores de les subvencions destinades als ajuntaments per a
inversions en habitatges destinats a polítiques socials, aprovades pel Ple per la
Diputació de Girona el dia 17 d’abril de 2018, publicades al Butlletí Oficial de la
Província de Girona (BOPG) número 82, de 27 d’abril de 2018.

Vista la convocatòria aprovada per la Junta de Govern de la Diputació de Girona, el 29
de maig de 2018, publicada al BOPG número 98, de 22 de maig de 2018.

Vistos els informes de l’òrgan instructor, de 13 d’agost de 2018, i de la Comissió
Avaluadora, de 28 d’agost de 2018, en què es concreta el resultat de l’avaluació
efectuada.

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

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

Exp/2018 Beneficiari Concepte
subvenció Núm Hab.

Pressupost/
Import a
justificar

Import
sol·licitat

Import
concedit
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6653 Alp Condicionament
de l’habitatge 2 13.110,48 € 12.000,00 € 12.000,00 €

6728 Anglès
Reforma i

rehabilitació de
l’habitatge

1 27.790,00 € 27.790,00 € 10.000,00 €

6836 Blanes
Reforma i

rehabilitació de
l’habitatge

3 119.271,70 € 30.000,00 € 30.000,00 €

6608 Boadella i
les Escaules

Condicionament
de l’habitatge 1 4.382,66 € 4.382,66 € 4.382,66 €

6654 Bolvir
Reforma i

rehabilitació
d’habitatges

1 46.692,88 € 20.000,00 € 10.000,00 €

6843 Campelles
Reforma i

rehabilitació
d’habitatges

1 70.489,72 € 24.395,16 € 10.000,00 €

6827 Campllong Condicionament
de l’habitatge 4 16.787,20 € 13.873,72 € 13.873,72 €

6620 Cistella
Reforma i

rehabilitació de
l’habitatge

2 21.800,00 € 21.800,00 € 20.000,00 €

6652 Espinelves Condicionament
de l’habitatge 1 12.467,40 € 12.467,40 € 10.000,00 €

6816 Figueres Condicionament
d’habitatges 5 60.650,00 € 50.000,00 € 50.000,00 €

6837 Ripoll Condicionament
d’habitatges 2 48.000,00 € 25.250,00 € 17.000,00 €

6845 Sant Feliu
de Guíxols

Condicionament
d’habitatges 5 24.537,74 € 23.507,24 € 23.507,24 €

6584 Santa
Cristina
d’Aro

Reforma i
rehabilitació de

l’habitatge
1 77.969,88 € 74.037,39 € 10.000,00 €

6500 Sarrià de
Ter

Reforma i
rehabilitació de

l’habitatge
1 19.882,84 € 10.000,00 € 10.000,00 €

6434 Torroella de
Montgrí

Condicionament
d’habitatge 1 14.832,18 € 7.500,00 € 7.500,00 €

6201 Vidrà
Reforma i

rehabilitació de
l’habitatge

1 9.106,00 € 9.106,00 € 6.762,95 €

6660 Vidreres
Reforma i

rehabilitació de
l’habitatge

1 34.781,34 € 15.941,69 € 10.000,00 €

6764 Vilallonga de
Ter

Condicionament
d’habitatge 1 6.265,09 € 5.951,84 € 5.951,84 €

Import total subvenció 260.978,41

Segon. Disposar la despesa total, de 260.978,41 €, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària del pressupost de la Diputació de Girona de 2018 que tot seguit
s’indica:
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Subvencions per inversions en habitatge 403/1521/76200 260.978,41 €

Tercer. Desestimar les sol·licituds que es detallen a continuació per no haver respost
el requeriment de documentació en temps i forma, en el cas de Castellfollit de la
Roca, i per no haver sol·licitat la quantitat mínima per habitatge (2.500,00 €) d’acord
amb el punt 5.2 de les bases, en el cas de Riudellots de la Selva:

Exp/2018 Sol·licitant Concepte
subvenció Núm Hab.

Pressupost/
Import a
justificar

Import
sol·licitat

Import
concedit

6787 Castellfollit
de la Roca

Condicionament
de l’habitatge 2 20.000,00 € 20.000,00 € Denegada

6841 Riudellots
de la Selva

Condicionament
de l’habitatge

1 967,92 € 967,92 € Denegada

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

Cinquè.  Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres
ajudes, al compliment de la vigent Ordenança General de subvencions de la Diputació
de Girona i a la presentació del compte justificatiu (model www.ddgi.cat), acompanyat
de la documentació que s’especifica al punt 12 de les bases, dins del termini que
finalitza el 15 d’abril de 2019.

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

Setè. Notificar aquest acord a tots els beneficiaris i també als peticionaris la sol·licitud
dels quals s’hagi desestimat.

4. JG972/000059/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local;
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aprovar el canvi de destí i la
pròrroga de la subvenció a l'Ajuntament de Vilafant, dins el Fons de
Cooperació Econòmica i Cultural, any 2017 (exp. 2017/1631)

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària de 16 de maig
de 2017 va resoldre la concessió de subvencions del Fons de Cooperació Econòmica
i Cultural per a inversions, ’any 2017 (expedient número 1631/2017). A L’Ajuntament
de Vilafant se li va concedir la subvenció del Fons de Cooperació Econòmica 2017
d’acord amb el següent detall:

Concepte Pressupost Subvenció
Reparació de les voreres dels carrers 32.234,33 € 25.311,73€
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Canigó i Girona
Construcció del carril bici al barri de
les Forques

48.891,04 € 38.391,27 €

Total 81.125,37 € 63.703.00 €

Vista la petició en data 3 de setembre de 2018, de l’Ajuntament de Vilafant de canvi
de destí i de pròrroga de la subvenció concedida dins el Fons de Cooperació
Econòmica i Cultural 2017.

Atès que s'ha complert amb el que s'estableix l'article 28.2 de l'Ordenança general de
subvencions, en el sentit que la petició de pròrroga s'ha de fer abans de l'acabament
del termini fixat per a la justificació i d’acord amb l’article 32.1 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb
remissió a l’article 70.2 del RD 887/2006 de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en què
s'assenyala 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.

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,
Habitatge i Bon Govern, per unanimitat, acorda:

Primer. Autoritzar a l’Ajuntament de Vilafant el canvi de destí de la subvenció que té
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017, expedient
2017/1631, pel concepte i l’import que es detallen.

Concepte Pressupost Subvenció
Inicial

Subvenció
Final

Reparació de les voreres dels carrers
Canigó i Girona

32.234,33 € 25.311,73 € 20.412,12 €

Construcció del carril bici al barri de
les Forques

48.891,04 € 38.391,27 € 43.290,88 €

Total 63.703,00 € 63.703,00€

Segon. Concedir a l'Ajuntament de Vilafant una pròrroga per a la justificació de la
subvenció que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any
2017, fins el 30 de novembre de 2018 i condicionar el lliurament de les subvencions,
que son compatibles amb altres ajudes, al compliment de la vigent Ordenança general
de subvencions de la Diputació de Girona i a les condicions establertes en la
normativa del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017.

Tercer. Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Vilafant
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5. JG972/000060/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local;
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aprovar el canvi destí i la
pròrroga de la subvenció a l'Ajuntament de Sant Ferriol, dins el Fons de
Cooperació Econòmica i Cultural, any 2017 (exp. 2017/1555)

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària de 16 de maig
de 2017 va resoldre la concessió de subvencions del Fons de Cooperació Econòmica
i Cultural per a l’any 2017 (expedient número 1555/2017). A l’Ajuntament de Sant
Ferriol se li va concedir la subvenció del Fons de Cooperació Econòmica 2017 d’acord
amb el següent detall:

Expedient Línia Concepte Pressupost Subvenció
1555/2017 Inversions Arranjament de diversos

trams del camí del Sagrat
Cor i del Santuari

15.244,17 € 15.244,17 €

1555/2017 Inversions Redacció del POUM del
municipi

13.352,83 € 13.352,83 €

Total 28.597,00 € 28.597,00 €

Vista la petició de l’Ajuntament de Sant Ferriol de canvi de destí i de pròrroga de la
subvenció concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017 d’import
13.325,83 € per destinar-la a la “Adquisició gasolinera de Fares” amb un pressupost
de 13.352,83 €.

Atès que s'ha complert amb el que s'estableix l'article 28.2 de l'Ordenança general de
subvencions, en el sentit que la petició de pròrroga s'ha de fer abans de l'acabament
del termini fixat per a la justificació i d’acord amb l’article 32.1 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb
remissió a l’article 70.2 del RD 887/2006 de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en què
s'assenyala 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.

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,
Habitatge i Bon Govern, per unanimitat, acorda:

Primer. Autoritzar a l’Ajuntament de Sant Ferriol el canvi de destí de la subvenció que
té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017, expedient
2017/1555, pel concepte i l’import que es detallen.

Concepte inicial Canvi destí Pressupost Subvenció
Inicial

Subvenció
Final

Arranjament de diversos
trams del camí del Sagrat

Arranjament de diversos
trams del camí del Sagrat

15.244,17 15.244,17 15.244,17
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Cor i del Santuari Cor i del Santuari
Redacció del PUOM del
municipi

13.352,83 13.352,83 0,00

Adquisició gasolinera de
Fares

13.352,83 0,00 13.352,83

Total 28.597,00 28.597,00

Segon. Concedir a l'Ajuntament de Sant Ferriol una pròrroga per a la justificació de la
subvenció que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any
2017, fins el 30 de novembre de 2018 i condicionar el lliurament de les subvencions,
que son compatibles amb altres ajudes, al compliment de la vigent Ordenança general
de subvencions de la Diputació de Girona i a les condicions establertes en la
normativa del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017.

Tercer. Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Sant Ferriol.

6. JG972/000061/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local;
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aprovar el canvi destí de la
subvenció a l'Ajuntament de Garrigàs, dins el Fons de Cooperació
Econòmica i Cultural, any 2017 (exp.  2017/1373)

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària de 16 de maig
de 2017 va resoldre la concessió de subvencions del Fons de Cooperació Econòmica
i Cultural, per a obres d’inversió, de l’any 2017. A l’Ajuntament de Garrigàs se li va
concedir la subvenció del Fons de Cooperació Econòmica 2017 d’acord amb el
següent detall:

Concepte Pressupost Subvenció

Adequació i equipaments d’un nou
espai de cuina office i menjador

13.578,71 € 13.578,71 €

Total 13.578,71 € 13.578,71 €

Vista la petició de l’Ajuntament de Garrigàs de canvi de destí de la subvenció
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017 destinada a
“Adequació i equipaments d’un nou espai de cuina office i menjador”, per destina-lar a
“Reforma interior de l’escola de Garrigàs”.

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,
Habitatge i Bon Govern, per unanimitat, acorda:

Primer. Autoritzar a l’Ajuntament de Garrigàs el canvi de destí de la subvenció que té
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017, expedient
2017/1373, pel concepte i l’import que es detallen.
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Concepte Pressupost Subvenció
Inicial

Subvenció
Final

Adequació i equipaments d’un nou
espai de cuina office i menjador

13.578,71 € 13.578,71 € 9.679,64 €

Reforma interior de l’escola de
Garrigàs

23.548,51 € 0,00 € 3.899,07 €

Total 13.578,71 € 13.578,71 €

Segon. Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Garrigàs amb la indicació que
el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes, està condicionat al
compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona
i a les condicions establertes en la normativa del Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural 2017 i a la seva justificació, de com a mínim l'import de la subvenció,
mitjançant el compte justificatiu, dintre del termini que finalitza el dia 30 de setembre
de 2018.

7. JG972/000063/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local;
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aprovar el canvi de destí de
la subvenció a l'Ajuntament de Vidreres, dins el Fons de Cooperació
Econòmica i Cultural, any 2017 (exp. 2017/1622)

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària de 16 de maig
de 2017 va resoldre la concessió de subvencions del Fons de Cooperació Econòmica
i Cultural per a l’any 2017 (expedient número 1622/2017). A l’Ajuntament de Vidreres
se li va concedir la subvenció del Fons de Cooperació Econòmica 2017 d’acord amb
el següent detall:

Línia Concepte Pressupost Subvenció
Inversions Adequació d’un habitatge

assistencial a Vidreres
34.781,34 € 34.781,34 €

Inversions Reforma de les
dependències de la policia
local

44.838,67 € 44.838,67 €

79.620,01 € 79.620,01 €

Vista la petició de l’Ajuntament de Vidreres de canvi de destí de la subvenció
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017, d’import 34.781,34
€ per destinar-la a “Arranjament de carrers Aiguaviva Parc” amb un pressupost de
58.080,00 €.

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,
Habitatge i Bon Govern, per unanimitat, acorda:

Primer. Autoritzar a l’Ajuntament de Vidreres el canvi de destí de la subvenció que té
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017, expedient
2017/1622, pel concepte i l’import que es detallen.
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Concepte inicial Canvi destí Pressupost Subvenció
Inicial

Subvenció
Final

Reforma de les
dependències de la
policia local

Reforma de les
dependències de
la policia local

44.838,67 € 44.838,67 € 44.838,67 €

Adequació d’un
habitatge assistencial
de Vidreres

34.781,34 € 34.781,34 € 0,00 €

Arranjament de
carrers Aiguaviva
Parc

58.080,00 € 0,00 € 34.781,34€

Total 79.620,01 € 79.620,01 €

Segon. Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Vidreres amb la indicació que
el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes, està condicionat al
compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona
i a les condicions establertes en la normativa del Fons de

Cooperació Econòmica i Cultural 2017 i a la seva justificació, de com a mínim l'import
de la subvenció, mitjançant el compte justificatiu, dintre del termini que finalitza el dia
30 de setembre de 2018.

8. JG972/000064/2018-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local;
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aprovar el canvi de destí de
la subvenció a l'Ajuntament de Cadaqués dins el Fons de Cooperació
Econòmica i Cultural, any 2017 (exp. 2017/1319)

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària de 16 de maig
de 2017 va resoldre la concessió de subvencions del Fons de Cooperació Econòmica
i Cultural per a l’any 2017. A l’Ajuntament de Cadaqués se li va concedir la subvenció
del Fons de Cooperació Econòmica 2017 d’acord amb el següent detall:

Línia Concepte Pressupost Subvenció
Inversions Projecte bàsic del

tractament superficial i
de millora en jardineria
de la plaça del Passeig

141.639,99 € 45.235,00
€

En Data 04/03/18 es va aprovar un canvi de destí per a les obres de recalçat
fonamentació paviment del pavelló, i en data 10/09/2018 sol.licita un nou canvi de
destí de la subvenció concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural
2017, d’import 45.235,00 € per destinar-la a “Instal.lació gespa artificial del camp de
futbol”.

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,
Habitatge i Bon Govern , per unanimitat, acorda:
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Primer. Autoritzar a l’Ajuntament de Cadaqués el canvi de destí de la subvenció que té
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017, expedient
2017/1319, pel concepte i l’import que es detallen.

 Concepte inicial Pressupost Subvenció
Inicial

Subvenció
Final

Projecte bàsic del tractament
superficial i de millora en jardineria
de la plaça del Passeig

141.639,99 € 45.235,00 € 0,00 €

Instal.lació gespa artificial camp de
futbol

229.780,00 € 0,00 € 45.235,00 €

45.235,00 € 45.235,00 €

Segon. Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Cadaqués amb la indicació que
el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes, està condicionat al
compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona
i a les condicions establertes en la normativa del Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural 2017 i a la seva justificació, de com a mínim l'import de la subvenció,
mitjançant el compte justificatiu, dintre del termini que finalitza el dia 30 de setembre
de 2018.

9. JG972/000127/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Centre de la Imatge (020): Aprovar un conveni de col·laboració
per a la realització d'un curs de fotografia a l'Escola d'Art i Superior de
Disseny d'Olot promogut per INSPAI (exp. 2018/5933)

Entre les atribucions que corresponen a INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació
de Girona, s'hi troben aquelles que fan referència a la promoció de la fotografia i al
suport als nous creadors, així com l'afavoriment d'una millor formació d'aquells i
aquelles fotògrafs i fotògrafes que s’estan formant a través de la consecució d'un
major grau de preparació professional.

L'Escola d'Art i Superior de Disseny d'Olot adopta aquest nom des del curs
2003-2004, i imparteix les següents titulacions: Batxillerat d'arts, Cicles Formatius de
Grau Mitjà d'Arts Plàstiques i Disseny, Cicles Formatius de Grau Superior d'Arts
Plàstiques i Disseny, Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny i Postgraus i
Cursos d'especialització (Arquitectura efímera i Packaging Tècnic i Creatiu).

L'Escola d'Art i Superior de Disseny d'Olot en els Cicles Formatius de Grau Superior
d'Arts Plàstiques i Disseny, inclou una assignatura de fotografia on es forma els
alumnes en tècnica fotogràfica, tècnica de la imatge, teoria fotogràfica i història de la
fotografia, entre altres matèries relacionades.

L'Escola d'Art i Superior de Disseny d'Olot, manifesta la necessitat d'una formació
específica en fotografia per complementar l'oferta educativa del centre, bàsicament
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dirigida a la promoció dels treballs dels seus alumnes i a fomentar la seva
emprenedoria.

INSPAI i l'Escola d'Art i Superior de Disseny d'Olot mantenen una col·laboració
recíproca. D'una banda, amb la realització de pràctiques amb beca d'alumnes de
l'escola a les instal·lacions del centre, realitzant tasques relacionades amb la
digitalització de fons i col·leccions fotogràfiques d'INSPAI. D'una altra, amb
l'assessorament d'INSPAI a l'escola sobre els aspectes legals dels drets d'autor i
d'explotació de les fotografies.

Donades les competències atorgades a INSPAI en la formació en l'àmbit de la
fotografia i en la difusió i divulgació dels treballs dels fotògrafs del territori així com
l'interès en potenciar aquesta formació com a motor de creació cultural.

Es proposa l’aprovació d'un conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona, a
través d'INSPAI, i l'Escola d'Art i Superior de Disseny d'Olot. Aquest conveni, amb
previsió d'entrada en vigor el mes de setembre de 2018, haurà d'establir la durada i
les condicions de col·laboració entre les dues parts, resumides en dos punts: la
Diputació de Girona aporta un fotògraf-docent que impartirà un taller monogràfic de
fotografia amb mòbil a l'Escola i, per part de l'Escola d'Art i Superior de Disseny
d'Olot, fer constar a qualsevol dels canals que disposi (web, xarxes socials, youtube,
vimeo...) la col·laboració i participació d'INSPAI, Centre de la Imatge i de la Diputació
de Girona.

La Junta de Govern de la Diputació de Girona és l'òrgan competent per aprovar
convenis de col·laboració perquè aquesta competència la va delegar el president a
favor d'aquest òrgan, en virtut del Decret de la Presidencia de data 13 de juliol de
2015, del qual es va donar compte al cartipàs de la Diputació, aprovat en sessió
extraordinària del Ple de data 15 de juliol de 2015.

Atès allò que estableixen l’article 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
règim jurídic del sector públic i i l’article 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques catalanes,
reguladors dels convenis de col·laboració.

Vist l’informe de la cap del centre gestor d’INSPAI, Centre de la Imatge i la
fiscalització realitzada segons la instrucció de control intern aprovada pel Ple de la
Diputació de Girona de 20 de maig de 2014 i modificada pel Ple de la Diputació de 14
de març de 2015, la Junta de Govern, per unanimitat, acorda:

Primer. Aprovar el conveni de col·laboració per a la realització d’un curs de fotografia
a l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot promogut per INSPAI, el text que es
transcriu a continuació: “CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA REALITZACIÓ
D'UN CURS DE FOTOGRAFIA A L'ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY
D'OLOT PROMOGUT PER INSPAI
Girona, XX de XXXX de 2018
PARTS QUE INTERVENEN



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

El Sr. Miquel Noguer, president de la Diputació de Girona, en virtut de les facultats
conferides per acord de la Junta de Govern de data xxxxxxxxxx, assistit pel secretari
general el senyor Jordi Batllori i Nouvilas.
El Sr. Antoni López Sánchez, director de l'Escola d'Art i Superior de Disseny d'Olot.
Es reconeixen plena capacitat d’obrar i la legal necessària per a l’atorgament del
present document, i
MANIFESTEN

I - Que entre les atribucions que corresponen a INSPAI, Centre de la Imatge de la
Diputació de Girona, s'hi troben aquelles que fan referència a la promoció de la
fotografia i al suport als nous creadors, així com l'afavoriment d'una millor formació
d'aquells i aquelles fotògrafs i fotògrafes que s’estan formant a través de la
consecució d'un major grau de preparació professional.
II – Que l'Escola d'Art i Superior de Disseny d'Olot adopta aquest nom des del curs
2003-2004, i  imparteix les següents titulacions: Batxillerat d'arts, Cicles Formatius
de Grau Mitjà d'Arts Plàstiques i Disseny, Cicles Formatius de Grau Superior d'Arts
Plàstiques i Disseny, Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny i Postgraus i
Cursos d'especialització (Arquitectura efímera i Packaging Tècnic i Cretaiu).
III -  Que l' Escola d'Art i Superior de Disseny d'Olot en els Cicles Formatius de
Grau Superior d'Arts Plàstiques i Disseny, inclou una assignatura de fotografia on
es forma els alumnes en tècnica fotogràfica, tècnica de la imatge, teoria fotogràfica
i història de la fotografia, entre altres matèries relacionades.
IV – Que l'Escola d'Art i Superior de Disseny d'Olot, manifesta la necessitat d'una
formació específica en fotografia per complementar l'oferta educativa del centre,
bàsicament dirigida a la promoció dels treballs dels seus alumnes i a fomentar la
seva emprenedoria.
V – Que INSPAI i l'Escola d'Art i Superior de Disseny d'Olot mantenen una
col·laboració  recíproca. D'una banda, amb la realització de pràctiques amb beca
d'alumnes de l'escola a les instal·lacions del centre, realitzant tasques relacionades
amb la digitalització de fons i col·leccions fotogràfiques d'INSPAI. D'una altra, amb
l'assessorament d'INSPAI a l'escola sobre els aspectes legals dels drets d'autor i
d'explotació de les fotografies.
IV - Que hi ha un interès públic comú per part de les dues parts d'establir aquesta
col·laboració, i que per tal de concretar-ne les condicions ambdues es reconeixen
mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni, d'acord
amb els següents

PACTES
1. Objecte
L’objecte d’aquest document és determinar les actuacions que han de regular la
col·laboració entre la Diputació de Girona i I'Escola d'Art i Superior de Disseny d'Olot,
per a la realització d'un curs monogràfic de fotografia pels alumnes de l'escola.
 2. Obligacions de la Diputació de Girona
La Diputació de Girona aporta un fotògraf-docent que impartirà un taller monogràfic de
fotografia amb mòbil a l'Escola d'Art i Superior de Disseny d'Olot, assumint-ne el cost
de 400 € que s'imputarà a l'aplicació pressupostària 502-3322-22606 del pressupost
de 2018. El curs consistirà en una formació fotogràfica específica per tal de facilitar
les tècniques necessàries per a garantir la presentació i posterior promoció dels
projectes dels alumnes per tal d'afavorir la seva inserció en el mercat laboral.
3. Obligacions de l' Escola d'Art i Superior de Disseny d'Olot
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3.1 L' Escola d'Art i Superior de Disseny d'Olot destinarà a la realització d'aquest curs
els espais i instal·lacions necessaris.
3.2 L' Escola d'Art i Superior de Disseny d'Olot es comprometre a fer constar a la seva
pàgina web els logotips d'INSPAI, Centre de la Imatge i de la Diputació de Girona,
com a ens col·laborador del centre. En la difusió del curs, objecte d'aquest conveni,
l'escola haurà de fer constar, per qualsevol dels canals que disposi (xarxes socials,
youtube, vimeo...) la col·laboració i participació d'INSPAI, Centre de la Imatge.
3.3 Els alumnes que participaran del projecte seran els que cursen Cicles Formatius
de Grau Superior d'Arts Plàstiques i Disseny. La Diputació de Girona no es
responsabilitza de l'assegurança dels alumnes que participin del curs, que serà
assumida i anirà a càrrec de l'Escola d'Art i Superior de Disseny d'Olot . De la mateixa
manera, l'assegurança del docent encarregat d'impartir el curs, serà assumida pel
mateix docent.
4. Determinació i condicions
Les condicions, dates i durada del curs s'acordaran entre les dues parts un cop signat
el conveni.
5. Modificacions
Per a garantir el compliment de les finalitats indicades a la part expositiva d’aquest
document, les parts podran acordar de mutu acord noves actuacions, modificacions o
especificacions de les quals se’n deixaria constància en annex al present document.
6. Durada
La durada d’aquest conveni s’estableix per un període d’un any a partir de la data de
la seva signatura. La seva pròrroga ha de ser expressa, per acord unànime de les
parts, fins a un màxim de 4 anys i realitzada amb un mínim de 3 mesos d’antelació a
la seva expiració.
7. Extinció
Aquest conveni pot quedar extingit si es dóna alguna de les següents  causes:
Per mutu acord de les parts, manifestat per escrit amb un mínim de 3 mesos
d’antelació de la seva expiració.
Per la impossibilitat sobrevinguda legal o material de donar compliment a l’objecte
d’aquest conveni.
L’incompliment greu per qualsevol de les parts de les obligacions principals previstes
al conveni.
8. Naturalesa jurídica
Aquest conveni té naturalesa administrativa, això no obstant, s’aplicarà la normativa
vigent en matèria de propietat intel·lectual.
9. Comissió de seguiment
S'estableix una comissió de seguiment del conveni integrada per Antoni López,
director de l'Escola d'Art i Superior de Disseny d'Olot, Xus Ferrussola, professora de
l'Escola d'Art i Superior de Disseny d'Olot i Natàlia Navarrro, cap d'INSPAI, que tindrà
la funció de fer-ne el seguiment, vetllar i controlar-ne l'execució i resoldre els
problemes d'interpretació i compliment que poguessin plantejar-se.
10. Normativa legal
Aquest conveni es regeix pel que disposa la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions publiques de Catalunya.
11. Requisits d'eficàcia
D'acord amb el que disposa l'article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions publiques de Catalunya, caldrà publicar
un anunci d'aquest conveni al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i inscriure'l al
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Registre de convenis. Aixi mateix es publicarà al portal de transparència de la
Diputació de Girona.
12. Jurisdicció competent
Es cas de litigi la jurisdicció competent serà la contenciós administrativa de Girona.
Com a mostra de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen per
triplicat.”

Segon. Autoritzar la despesa de 400 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 502-
3322- 22606 Reunions, conferències i cursos Centre de la Imatge.

Tercer. Notificar el present acord a L’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot.

Quart. Traslladar aquest acord a Cooperació Cultural per al seu coneixement i
efectes.

10. JG972/000189/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Cooperació Cultural (017): Acceptar la renúncia de l'Ajuntament
de Llançà a la subvenció de la convocatòria del Cicle de Concerts de
Música de Cobla 2018 i atorgar la subvenció a l'Ajuntament de Banyoles
(exp. 2018/1464 i exp. 2018/1640)

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, amb data 3 d’abril de 2018, va aprovar
la resolució de la convocatòria pública en règim de concurrència competitiva per a la
realització del Cicle de Concerts de Música de Cobla 2018, en la qual, entre d’altres,
va concedir una subvenció a l’Ajuntament de Llançà per a la realització d’un concert
de cobla dins del Cicle de Concerts de Música de Cobla  (exp. 2018/1464).

En data 25 de juliol de 2018, l’Ajuntament de Llançà ha presentat una comunicació
expressa de renúncia de la subvenció concedida per la Junta de Govern del 3 d’abril
de 2018, descrita prèviament.

D’acord al punt novè, d) de les bases específiques, els beneficiaris que renunciïn a la
subvenció quedaran automàticament exclosos de la següent convocatòria del Cicle de
Concerts de Música de Cobla. El punt segon de la resolució de la Junta de Govern
ordena les sol·licitants que han quedat en llista d’espera i que han de permetre cobrir
les possibles anul·lacions.

La renúncia de l’Ajuntament de Llançà és la tercera anul·lació i, per tant, el tercer
ajuntament en llista d’espera és l’Ajuntament de Banyoles, (exp. 2018/1640).

Atès allò que disposen els articles 93 i 94 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre del
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 president de la Comissió Informativa de Cultura, Educació, Noves Tecnologies,
Esports i Benestar, per unanimitat, acorda:
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Primer. Acceptar formalment la renúncia presentada per l’Ajuntament de Llançà, amb
NIF P1709900C, a la subvenció de 1.750,00 € concedida per la Junta de Govern de 3
d’abril de 2018, en l’acord de resolució de la convocatòria pública en règim de
concurrència competitiva per a la realització del Cicle de Concerts de Música de Cobla
2018, per a la realització d’un concert de cobla dins del Cicle de Concerts de Música
de Cobla  (exp. 2018/1464), i procedir a l’arxiu i tancament d’aquest expedient.

Segon. Cancel·lar el document comptable corresponent a la subvenció concedida,
descrita en el punt primer d’aquest acord, per l’import de MIL SET-CENTS
CINQUANTA EUROS (1.750,00 €).

Tercer. Atorgar una subvenció a l’Ajuntament de Banyoles (exp.: 2018/1640), amb NIF
P1701600G, per a la realització d’un concert de cobla dins del Cicle de Concerts de
Música de Cobla de 2018, d’acord al punt segon de l’acord de Junta de Govern de 3
d’abril de 2018.

Quart. Disposar la despesa per import de MIL SET-CENTS CINQUANTA EUROS
(1.750,00 €) a l’Ajuntament de Banyoles amb càrrec a l’aplicació pressupostària
500/3340/46202.

Cinquè. Notificar aquest acord als ajuntaments de Llançà i Banyoles.

11. JG972/000191/2018-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i
Benestar; Biblioteques (019): Acceptar la renúncia de l'Ajuntament de
l'Escala a la subvenció del Pla de Biblioteques 2017 per a la redacció del
projecte bàsic i executiu de la biblioteca municipal (exp. 2017/4613)

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, amb data 14 de novembre de 2017, va
aprovar la resolució de la convocatòria pública en règim de concurrència competitiva
per a la 1a. Convocatòria del Pla de Biblioteques, en la qual, entre d’altres, va
concedir una subvenció a l’Ajuntament de l’Escala, per a la redacció del projecte bàsic
de la biblioteca municipal, (exp. 2017/4613).

En data 23 de juliol de 2018, l’Ajuntament de l’Escala, ha presentat una comunicació
expressa de renúncia de la subvenció concedida per la Junta de Govern del 14 de
novembre de 2017, descrita prèviament.

Atès allò que disposen els articles 93 i 94 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de 2015, 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 del Servei de Biblioteques, la Junta de Govern, a
proposta del president de la Comissió Informativa de Cultura, Educació, Noves
Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, acorda:
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Primer. Acceptar formalment la renúncia presentada per l’Ajuntament de l’Escala, amb
NIF P1706800H, a la subvenció de 49.712,04 € concedida per la Junta de Govern de
14 de novembre de 2017, en l’acord de resolució de la 1a convocatòria pública en
règim de concurrència competitiva del Pla de Biblioteques, (expedient inicial:
2017/1513), i procedir a l’arxiu i tancament d’aquest expedient.

Segon. Sol·licitar als Serveis d’Intervenció que no s’incorpori el romanent del
document AD núm.: 220170025788, de data 7 de juny de 2017 i d’import.
QUARANTA-NOU MIL SET-CENTS DOTZE AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS.
(49.712,94 €), a nom de l’Ajuntament de l’Escala.

Tercer. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de l’Escala.

12. JG972/000043/2018-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i
Hisenda; Secretaria General (005): Ratificació de la resolució de
Presidència del dia 28-8-2018, relatiu a autoritzar a l'Ajuntament de
Vilajuïga el canvi de destí de la subvenció que té concedida dins el Fons
de Cooperació Econòmica i Cultural 2017 (exp. 2017/1633)

Se sotmet a ratificació el decret de Presidència del dia 28-8-2018, relatiu a autoritzar a
l’Ajuntament de Vilajuïga el canvi de destí de la subvenció que té concedida dins el
Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017, expedient 2017/1633. L’esmentat
decret es transcriu a continuació:

“La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària de 16 de maig
de 2018 va resoldre la concessió de subvencions del Fons de Cooperació Econòmica
i Cultural per a l’any 2017 (expedient número 519/2017). A L’Ajuntament de Vilajuïga
se li va concedir la subvenció del Fons de Cooperació Econòmica 2017 d’acord amb
el següent detall:
Expedient Línia Concepte Pressupost Subvenció
1633/2017 Inversions Equipaments parc Infantil 14.795,80 € 13.795,80 €

Millora de l'enllumenat Públic 17.195,20 € 15.195,20 €
Total 28.991,00 €

Vista la petició de l’Ajuntament de Vilajuïga de canvi de destí de la subvenció
concedida per a l’actuació “Millora de l’enllumenat públic” per import de 15.195,20 €
per destinar-la a la “Pavimentació de voreres de camí de Quermançó” amb un cost
final de 15.737,63 €, d’acord amb la documentació justificativa de l’execució.
D’acord amb els antecedents, la documentació presentada i les Bases de la
convocatòria i de conformitat amb les atribucions que la vigent legislació de règim
local atribueix a la Presidència (art. 34 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del
règim local),
RESOLC:
Primer. Autoritzar a l’Ajuntament de Vilajuïga el canvi de destí de la subvenció que té
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017, expedient
2017/1633, pel concepte i l’import que es detallen.

Concepte Pressupost/ Subvenció Subvenció
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Cost final Inicial Final

Actuació inicial: Millora de
l'enllumenat Públic

17.195,20 € 15.195,20 € 0,00 €

Canvi de destí a: Pavimentació de
voreres de camí de Quermançó

15.737,63 € 0,00 € 15.195,20 €

15.195,20 € 15.195,20 €

Segon. Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Vilajuïga amb la indicació que
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 les
condicions establertes en la normativa del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural
2017.
Tercer. Sotmetre la present resolució a ratificació de la Junta de Govern.”

La Junta de Govern, a proposta del president de la Comissió Informativa de Promoció
Econòmica, Administració i Hisenda, acorda ratificar l’esmentat decret, transcrit
literalment, tal com ha estat aprovat.

13. JG972/000048/2018-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat;
Medi Ambient (014): Aprovar l'esmena d'error i modificació de les
subvencions concedides a la resolució de la convocatòria de subvencions
del programa de suport a actuacions en matèria forestal i de prevenció
d'incendis forestals 2018 (exp. 2018/14)

La Junta de Govern, del dia 3 de juliol de 2018, va aprovar la resolució de
subvencions del programa de suport a actuacions en matèria forestal i de prevenció
d’incendis forestals 2018. Exp. 2018/14.

Vist que s’ha detectat un error en les subvencions concedides de suport als
ajuntaments per a la gestió forestal sostenibles i per a tractaments silvícoles de
millora, línia 1.

Vist l’informe del Servei de Medi Ambient que es transcriu íntegrament, d’acord amb el
següent tenor literal:
“Informe sobre la detecció d’un error en el càlcul dels imports de les subvencions
concedides a l’ajuntament de Torroella de Montgrí en la convocatòria d’ajuts per a
actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals, línia 1 de suport als
ajuntaments per a la gestió forestal sostenible.
ANTECEDENTS:
El càlcul de les subvencions a concedir als ajuntaments sol·licitants pels diferents
apartats inclosos en la línia 1 de la convocatòria d’ajuts en matèria forestal, es realitza
mitjançant un full de càlcul que distribueix el pressupost disponible per a cada un dels
dos conceptes (manteniment i inversió) entre les actuacions corresponents a cada
concepte, en funció de la puntuació obtinguda d’acord amb els criteris que fixen les
bases de la convocatòria.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
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Detectat un error en els imports de les subvencions calculades per a l’Ajuntament de
Torroella de Montgrí (Exp. 2018/2537), que atorgava a aquest Ajuntament un total de
5.824,42 euros en comptes dels 4.500,00 euros que l’Ajuntament demanava en la
seva sol·licitud de data 12 de març de 2018, cal esmenar aquest error, que afecta a
les subvencions concedides a aquest ajuntament però també als 13 ajuntaments que
tenen la mateixa puntuació que Torroella de Montgrí i, per extensió, a l’import de les
partides corresponents als conceptes de manteniment i inversió que resten
modificades per les variacions produïdes en les subvencions finals dels 14
ajuntaments afectats.
CONCLUSIONS:
Una vegada calculades de nou les subvencions correctes a l’Ajuntament de Torroella
de Montgrí i l’afectació d’aquestes sobre els 13 ajuntaments que tenen la mateixa
puntuació i la variació produïda sobre les partides corresponents als dos conceptes de
manteniment i d’inversió, per tal de corregir l’error comès, cal dur a terme les
modificacions següents:
1r. Modificar les subvencions concedides als ajuntaments que figuren en la taula
següent i que resulten afectats per l’esmena de l’error detectat en les subvencions
concedides a l’ajuntament de Torroella de Montgrí, en el sentit que figura en la taula
següent:

Expedient Ajuntament Import actual Import
corregit

Diferència Concepte

2018/2117 Campdevànol 2.935,50 € 3.020,00 € +84,50 € Inversió
2018/2251 Camprodon 4.805,14 € 4.943,46 € +138,32 € Inversió
2018/2322 Canet d'Adri 2.581,53 € 2.655,85 € +74.32 € Inversió
2018/2120 Gombrèn 3.209,83 € 3.302,23 € +92,40 € Inversió
2018/2366 La Vall d'en

Bas
4.562,07 € 4.693,40 € +131,33 € Inversió

2018/2320 Ogassa 3.582,01 € 3.685,12 € +103,11 € Inversió
2018/2252 Pardines 3.582,01 € 3.685,12 € +103,11 € Inversió
2018/2296 Puigcerdà (f) 917,55 € 943,97 € +26,42 € Manteniment
2018/2215 Ribes de

Freser
3.340,88 € 3.437,05 € +96,17 € Inversió

2018/2537 Torroella de
Montgrí (c)

3.628,92 € 2.800,03 € -828,89 € Inversió

2018/2537 Torroella de
Montgrí (f)

2.195,50 € 1.694,02 € -501,48 € Inversió

2018/2121 Toses 4.752,72 € 4.889,53 € +136,81 € Inversió
2018/2317 Tossa de Mar 4.214,54 € 4.335,86 € +121,32 € Inversió
2018/2287 Vallfogona 3.258,76 € 3.352,56 € +93,80 € Inversió
2018/1873 Vilallonga de

Ter
4.473,15 € 4.601,91 € +128,76 € Inversió

Total 52.040,11 € 52.040,11 € 0,00 €
2n. Modificar els crèdits de la convocatòria i reajustar la despesa autoritzada d’acord
amb el resultat de l’import final de la convocatòria:

Aplicació pressupostària Crèdit inicial Reajustament Crèdit final
300/1700/46202 28.541,24 € +26,42 € 28.567,66 €
300/1700/76203 81.458,76 € -26,42 € 81.432,34 €
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Total 110.000,00 € 0,00 € 110.000,00 €
”
Atès que a la Junta de Govern, del dia 3 de juliol de 2018, es va aprovar redistribuir
l’import de la convocatòria i amb l’error de detectat de l’aplicació pressupostària
300/1700/76203 no s’ha esgotat el pressupost, un cop coberts els conceptes que li
corresponen, l’import sobrant s’ha redistribuït a l’aplicació pressupostària
300/1700/46202.

Atesos els antecendents esmentats, la Junta de Govern, a proposta del diputat
delegat de Medi Ambient, per unanimitat, acorda:

Primer. Esmenar l’error i redistribuir l’import de la convocatòria de subvencions del
programa de suport a actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis
forestals anualitat 2018, d’acord amb el detall següent:

Aplicació
pressupostària

Crèdits
inicials

Redistribució
aprovada

Crèdits finals Diferència

300/1700/46202 55.000,00 € 28.541,24 € 28.567,66 € 26,42 €
300/1700/76203 55.000,00 € 81.458,76 € 81.432,34 € -26,42 €
300/1700/48002
(ADFs)

146.000,00 € 146.335,07 € 146.335,07 € 0,00 €

300/1700/48002
(Associacions i
Federacions ADF)

24.000,00 € 23.664,93 € 23.664,93 € 0,00 €

Total 280.000,00 € 280.000,00 € 280.000,00 € 0,00 €

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

Aplicació
pressupostària

Reajustamen
t

300/1700/46202 26,42 €
300/1700/76203 -26,42 €

Tercer. Modificar l’acord de la Junta de Govern, del 3 de juliol de 2018, de la resolució
de subvencions del programa de suport a actuacions en matèria forestal i de
prevenció d’incendis forestals 2018, per tal d’esmenar l’error detectat a l’annex I -que
s’incorpora a la present proposta i s’integra en aquest acord a tots els efectes legals-,
les subvencions a fons perdut pels conceptes i imports que s'especifiquen, amb destí
a la campanya de suport als ajuntaments per a la gestió forestal sostenible i per a
tractaments silvícoles de millora, línia 1.

Quart. Esmenar l’error en la disposició de la despesa i disposar la despesa total,
110.000,00 €, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents del pressupost
de l’any 2018 de la Diputació de Girona:

Aplicació pressupostària Import concedit Annexos
300/1700/46202 28.567,66 € Annex I
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300/1700/76203 81.432,34 € Annex I
TOTAL 110.000,00 €

Cinquè. Notificar aquest acord a tots els interessats.

14. JG972/000049/2018-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat;
Medi Ambient (014): Aprovar el canvi d'imputació pressupostària de
l'import pendent de pagar a l'Ajuntament de Calonge per a la subvenció de
calderes de biomassa 2016 (exp. 2016/3358)

El Ple de la Diputació de Girona en sessió del dia 15 de desembre de 2015, va
aprovar les bases reguladores de subvencions als ajuntaments per a la instal·lació de
calderes de biomassa.

La Junta de Govern de la Diputació de Girona en data 2 de febrer de 2016 va aprovar
la convocatòria de subvencions als ajuntaments per a la instal·lació de calderes de
biomassa. amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/1700/76200.

La Junta de Govern de 7 de juny de 2016 va resoldre i va concedir a l’Ajuntament de
Calonge una subvenció de 66.142,07 euros dins d’aquesta campanya.

La convocatòria d’aquestes subvencions establia el termini de justificació d’aquestes
en 16 mesos a partir de la notificació de la resolució als ajuntaments beneficiaris, per
la qual cosa d’acord amb les dates de notificació s’estableix el termini de justificació
en la data 21 d’octubre de 2017.

En data 4 d’octubre de 2017 es va aprovar per resolució del president concedir a
l’Ajuntament de Calonge una pròrroga fins el dia 21 de juny de 2018.

En data 16 de novembre del 2017 l’Ajuntament de Calonge va demanar el pagament
del 95% de la bestreta, és a dir de 62.834,97 euros,  tal com es preveu al punt 15 de
les bases.

En data 31 de juliol de 2018, l’Ajuntament de Calonge va presentar la justificació de la
subvenció. Tot i que va ser presentada fora de termini, l'article 70.3 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 preveu que, transcorregut el termini establert de
justificació sense que s'hagi presentat aquesta davant l'òrgan administratiu
competent, aquest requerirà al beneficiari per a que en el terminin improrrogable de
quinze dies sigui presentada. El compliment d'aquest tràmit tindria el mateix efecte
que l'acceptació de la documentació justificativa sense haver-la requerit, donat que no
han transcorregut els quinze dies a partir del requeriment que preveu la norma.

Vist que els romanents de 2016 no poden ser utilitzats més enllà del 2017.
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Vist que la resolució de la campanya es va fer mitjançant acord de la Junta de
Govern.

Vist l’informe de Medi Ambient, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de
Medi Ambient, per unanimitat, acorda:

Primer. Aprovar el canvi d’imputació pressupostària de l’import pendent de pagar de la
subvenció a l’Ajuntament de Calonge, amb NIF P1703800A, Exp. 2016/3558 per al
projecte de producció d’energia tèrmica amb biomassa dins la campanya als
ajuntaments per a la instal·lació de calderes de biomassa 2016, tot autoritzant i
disposant la despesa per import total de 4.459,45 euros, amb càrrec el pressupost de
2018 a l’aplicació pressupostària 300/1700/76200.

Segon. Notificar el present acord a l’Ajuntament de Calonge.

15. JG972/000050/2018-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat;
Medi Ambient (014): Sol·licitar la incorporació de la Diputació de Girona
com a soci associat del projecte Bicitranscat (exp. 2018/6384)

Consorci de les Vies Verdes de Girona ha sol·licitat a la Diputació de Girona que
s’incorpori com a soci associat al projecte Desenvolupament de nous itineraris
ciclables i enllaços multimodals transfronterers per la promoció i la mobilitat
sostenible, amb acrònim BICITRANSCAT EFA156/16, i que hi participi fent una
aportació de 504.567,31€ repartida entre els anys 2018, 2019 i 2020. Exp. 2018/6384

Atès l’interès especial del projecte, la Diputació de Girona té interès en col·laborar-hi
com a soci associat.

El cap del centre gestor de Medi Ambient de la Diputació de Girona ha emès l’informe
següent:

“INFORME DEL CENTRE GESTOR DE MEDI AMBIENT
Assumpte: Incorporació de la Diputació de Girona com a soci associat al projecte
Desenvolupament de nous itineraris ciclables i enllaços multimodals transfronterers
per la promoció i la mobilitat sostenible, amb acrònim BICITRANSCAT EFA156/16,
finançat per fons europeus INTERREG-POCTEFA (FEDER). Exp. 2018/6384.
Vist que el Consorci de les Vies Verdes és cap de fila del projecte BICITRANSCAT, el
qual té un pressupost de 4.689.269,25€, i un finançament FEDER de 3.045.025,01€, i
en el qual participen com a socis l’Ajuntament de Figueres, el Consell Comarcal de
l’Alt Empordà, el Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales i la Communauté
urbaine Perpignan Méditerranée.
Vista la sol·licitud del Consorci de les Vies Verdes de Girona a la Diputació de Girona
per a que aquesta s’incorpori com a soci associat al projecte BICITRANSCAT, i que hi
participi fent una aportació de 504.567,31€ repartida entre els anys 2018, 2019 i 2020.
Atès que la voluntat de la Diputació de Girona és participar en el projecte com a soci
associat i cofinançar la despesa.
S'INFORMA
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Que actualment s’està tramitant una modificació del pressupost de 2018 per
incorporar els crèdits extraordinaris necessaris per atorgar les subvencions plurianuals
al Consorci de les Vies Verdes, l’Ajuntament de Figueres i el Consell Comarcal de l’Alt
Empordà, les quals hauran de ser tramitades i aprovades un cop es disposi del crèdit
adequat i suficient.
Que l'aprovació de l’acord, atès que el futur compromís superarà els 18.001 €,
correspon a la Junta de Govern Local de la Diputació de Girona, d’acord amb la
Resolució de Presidència de 13/7/15, donat compte al Ple de 15/7/15 i publicat al BOP
núm. 142 de 24/7/2015, i de les delegacions mantingudes per resolució de
Presidència de 6/8/18, donat compte al Ple de 7/8/18.
D’acord amb això, s’informa favorablement la proposta d’aprovar la sol·licitud per
incorporar la Diputació de Girona com a soci associat del projecte BICITRANSCAT
amb una previsió de cofinançament de les despeses per import total de 504.567,31€
repartida entre els anys 2018, 2019 i 2020. Aquesta aportació resta condicionada a la
disponibilitat pressupostària adequada i suficient en cadascun dels exercicis i caldrà
que sigui tramitada i aprovada un cop hagi estat acceptada la Diputació de Girona
com a soci associat del projecte i es disposi del crèdit adequat i suficient.”

Vist l'informe favorable del cap del Servei de Medi Ambient, la Junta de Govern, a
proposta del diputat de Medi Ambient, per unanimitat, acorda:

Primer. Sol·licitar la incorporació de la Diputació de Girona com a soci associat del
projecte Desenvolupament de nous itineraris ciclables i enllaços multimodals
transfronterers per la promoció i la mobilitat sostenible, amb acrònim BICITRANSCAT
EFA156/16.

Segon. Facultar el president per a la signatura dels documents necessaris per
formalitzar la sol·licitud.

Tercer. Manifestar la intenció de la Diputació de Girona de participar econòmicament
en el cofinançament de les despeses per un import màxim de 504.567,31€ repartits
entre els anys 2018, 2019 i 2020. Aquesta participació econòmica resta condicionada
a la disponibilitat pressupostària adequada i suficient en cadascun dels exercicis i
caldrà que sigui tramitada i aprovada com a subvenció directa un cop hagi estat
acceptada la Diputació com a soci associat del projecte i es disposi del crèdit adequat
i suficient en el pressupost.

Quart. Notificar aquest acord al Consorci de les Vies Verdes

16. JG972/000051/2018-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat;
Medi Ambient (014): Aprovar un canvi d'imputació pressupostària de la
subvenció dins la Campanya Del Pla a l'acció 2015 L3 a l'Ajuntament de
Celrà (exp. 2016/2823)

En aquest punt s’absenta de la sessió el diputat Jaume Dulsat i Rodríguez.
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Vista la subvenció a l’Ajuntament de Celrà, amb NIF P1705400H, Exp. 2016/2823, de
10.000,00 per a la monitoritzar el consum de l’edifici del Centre Cultural La Fàbrica
dins la campanya Del Pla a l’acció 2015.

Vist l’informe del cap de Medi Ambient, la Junta de Govern, a proposta del diputat
delegat de Medi Ambient, per unanimitat, acorda:

Primer. Aprovació del canvi d’imputació pressupostària de l’import a pagar de la
subvenció a l’Ajuntament de Celrà, amb NIF P1705400H, Exp. 2016/2823, per a la
monitoritzar el consum de l’edifici del Centre Cultural La Fàbrica dins la campanya Del
Pla a l’acció 2015 tot autoritzant i disposant la despesa per import total de 2.500,00
euros, amb càrrec el pressupost de 2018 a l’aplicació pressupostària 300/1700/76202.

Segon. Traslladar el present acord a l’Ajuntament de Celrà.

17. JG972/000052/2018-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat;
Medi Ambient (014): Aprovar un canvi d'imputació pressupostària de la
subvenció dins la Campanya Del Pla a l'acció 2016 L3 a l'Ajuntament de
Fornells de la Selva (exp. 2016/1126)

Vista la subvenció a l’Ajuntament de Fornells de la Selva, amb NIF P1707800G, Exp.
2016/1126, de 7.988,00 euros per a la substitució de punts de llum per LED dins la
campanya Del Pla a l’acció 2016.

Vist l’informe del cap de Medi Ambient, la Junta de Govern, a proposta del diputat
delegat de Medi Ambient, per unanimitat, acorda:

Primer. Aprovació del canvi d’imputació pressupostària de l’import pendent de pagar
de la subvenció a l’Ajuntament de Fornells de la Selva, amb NIF P1707800G, Exp.
2016/1126, per a la substitució de punts de llum per LED dins la campanya Del Pla a
l’acció 2016 tot autoritzant i disposant la despesa per import total de 1.997,00 euros,
amb càrrec el pressupost de 2018 a l’aplicació pressupostària 300/1700/76202.

Segon. Traslladar el present acord a l’Ajuntament de Fornells de la Selva.

18. JG972/000053/2018-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat;
Medi Ambient (014): Aprovar el conveni entre la Diputació de Girona i el
Consell Comarcal de La Selva- "Ruta de la Tordera i Riera d'Arbúcies"
(exp. 2018/6607)

En aquest punt, es proposa de fer constar en el conveni que els alcaldes actuaran
assistits dels respectius secretaris de la corporació.

El Consell Comarcal de La Selva, és l’Organisme que portarà a terme la coordinació
del projecte “Ruta del Tordera”. Exp. 2018/6607. CN/ 3792.

El Projecte “Ruta del Tordera” neix de la voluntat pública dels diferents promotors del
projecte de dinamitzar turísticament els recursos naturals, culturals i immaterials
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vinculats al riu Tordera i la Riera d’Arbúcies, mitjançant la vinculació del senderisme i
el cicloturisme al voltant d’un curs fluvial tant important com la Tordera.

Dins d’aquest projecte s’hi han involucrat fins a divuit ajuntaments, dels quals, set
pertanyen a la província de Girona, els quals, tenen subscrits convenis de
col·laboració per a la creació de la ruta sota la coordinació del Consell Comarcal de La
Selva.

Aquesta ruta, actualment, ja disposa de tots els trams actius als municipis de
Barcelona i té activada una pàgina web (www.tourdera.cat) i els perfils a les xarxes
socials.

Tanmateix, paral·lelament, disposa de la imatge gràfica i la marca que ja estan
registrades a l’oficina de marques i patents espanyola.

Mitjançant aquest conveni, es pretén cofinançar la realització de les actuacions als
municipis de Girona, concretament Arbúcies, Breda, Blanes, Riells i Viabrea, Sant
Feliu de Buixalleu, Hostalric i Massanes.

Concretament, les actuacions previstes contemplen també, la part de senyalització de
la ruta, que, per als municipis gironins, engloba 77,1 quilòmetres, així com diverses
actuacions sobre el ferm de recuperació de camins, habilitació de rampes, millora
d’accessos i altres.

Vist l’informe favorable del centre gestor de Medi Ambient i d’acord amb els
antecedents, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de Medi Ambient, per
unanimitat, acorda:

Primer. Aprovar la formalització d’un conveni amb el Consell Comarcal de La Selva i
els ajuntaments d’Arbúcies, Breda, Blanes, Riells i Viabrea, Sant Feliu de Buixalleu,
Hostalric i Massanes, del tenor literal següent:
CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, EL
CONSELL COMARCAL DE LA SELVA I ELS AJUNTAMENTS D’ARBÚCIES,
BLANES, BREDA,  HOSTALRIC, MASSANES, RIELLS I VIABREA I SANT FELIU DE
BUIXALLEU PEL DESENVOLUPAMENT DELS PROJECTES  DE SENYALITZACIÓ I
EXECUCIÓ DE LES OBRES DE LA “RUTA DE LA TORDERA I RIERA
D’ARBÚCIES”. Exp. 2018/6607. CN/3792.
ENTITATS QUE INTERVENEN
El Sr.  ..., de la Diputació de Girona, en virtut de les facultats de representació que li
atorga l’article 90 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, facultat per a aquest acte per acord de la
Junta de Govern de data XXXXXXXX i assistit pel ...
El Sr. ..., del Consell Comarcal de la Selva, en virtut de les facultats de representació
que li atorga l’article 13 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, del Text refós
de la Llei d’organització comarcal.
El Sr. ..., de l’Ajuntament d’Arbúcies, en virtut de les facultats de representació que li
atorga l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
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El Sr. ..., de l’Ajuntament de Blanes, en virtut de les facultats de representació que li
atorga l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
El Sr. ..., de l’Ajuntament de Breda, en virtut de les facultats de representació que li
atorga l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
El Sr. ..., de l’Ajuntament d'Hostalric, en virtut de les facultats de representació que li
atorga l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
El Sr. ..., de l’Ajuntament de Massanes, en virtut de les facultats de representació que
li atorga l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
El Sr. ..., de l’Ajuntament  de Riells i Viabrea, en virtut de les facultats de
representació que li atorga l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, del
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
El Sr. ..., de l’Ajuntament  Sant Feliu de Buixalleu, en virtut de les facultats de
representació que li atorga l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, del
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Les parts es reconeixen, en la representació que ostenten, la competència i capacitat
legal necessàries per a la formalització del present conveni, i a tal efecte
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ

I. Totes les parts tenen la voluntat de promoure el desenvolupament econòmic i
social de la conca de la Tordera i dels seus municipis, fomentant les activitats
vinculades a la valorització dels recursos del territori d’una manera sostenible.

II. Existeix una demanda creixent d’usuaris que cerquen equipaments i activitats
d’oci, turístiques i esportives a l’aire lliure, com són ara el senderisme, el
cicloturisme i el BTT. Aquest fet constitueix una oportunitat per la creació de
productes turístics de qualitat, dinamitzadors del territori, no estacionals,
complementaris a d’altres ofertes i respectuosos amb el patrimoni local.

III. Des de l’any 2010 s’està desenvolupant el projecte “Ruta de la Tordera i riera
d’Arbúcies”, consensuat entre diferents administracions locals. Aquest projecte
és una iniciativa de desenvolupament local del territori que s’estructura al voltant
d’un itinerari que connecta els diferents municipis (des del Montseny fins al mar)
seguint els cursos fluvials de la Tordera, la riera d’Arbúcies i d’altres afluents.

IV. Els diferents municipis que participen en la iniciativa ja han realitzat diverses
actuacions del projecte a través de convenis i acords subscrits amb el Consell
Comarcal de la Selva. Entre elles, la redacció d’una memòria valorada de les
actuacions d’adequació i senyalització de l’itinerari, la definició i registre de la
marca “tourdera” a l’Oficina Espanyola de Patents i Marques, i la creació de la
imatge gràfica i del manual de senyalització de la ruta.

V. Per tal d’executar el projecte “Ruta de la Tordera i riera d’Arbúcies” i per tal
d’afavorir el desenvolupament econòmic entorn d’aquesta iniciativa, és necessari
impulsar l’adequació dels itineraris, la promoció turística, i la creació i
comercialització de productes turístics, en col·laboració amb els diferents agents
públics i privats del territori.

VI. El Consell Comarcal de la Selva s’ha encarregat de la gestió de les actuacions
realitzades fins al moment dins del projecte “Ruta de la Tordera i riera
d’Arbúcies” i que disposa dels mitjans, l’equip tècnic i l’expertesa necessària per
continuar portant a terme aquesta gestió, a través del Servei de creació, gestió,
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manteniment i promoció de rutes que actualment ja gestiona més de 870 km
d’itineraris.

VII. És voluntat de les parts formalitzar un conveni per pactar amb quines
condicions i terminis s’executaran els projectes de senyalització i d’execució de
les obres de la Ruta de Tordera i la Riera d’Arbúcies i dels compromisos
econòmics i de gestió que s’assumiran pels exercicis 2018 i 2019.

En conseqüència, les parts signants acorden atorgar el present Conveni de
Col·laboració subjecte als següents:
PACTES
Primer.- Objecte i àmbit d’aplicació del conveni
És objecte del present conveni l’establiment del marc de col·laboració entre la
Diputació de Girona, el Consell Comarcal de la Selva i els Ajuntaments d’Arbúcies,
Blanes, Breda, Hostalric, Massanes, Riells i Viabrea i Sant Feliu de Buixalleu pel
desenvolupament dels projectes de senyalització i execució de les obres de la “Ruta
de la Tordera i riera d’Arbúcies” (tourdera).
Segon.- Accions a desenvolupar en aplicació del conveni
Les actuacions a desenvolupar directament en el marc d’aquest conveni, en els
municipis d’Arbúcies, Blanes, Breda, Hostalric, Massanes, Riells i Viabrea i Sant Feliu
de Buixalleu, són les d’aprovació, licitació i finançament dels projectes de senyalització
i execució de les obres de la “Ruta de la Tordera i riera d’Arbúcies” (tourdera).
Tercer.-  Compromisos per part de la Diputació de Girona
La Diputació de Girona contribuirà econòmicament al desenvolupament de les accions
descrites al pacte segon amb una subvenció de 229.134,66 euros (DOS-CENTS
VINT-I-NOU MIL CENT TRENTA QUATRE EUROS AMB SEIXANTA SIS
CÈNTIMS D’EURO), equivalent al 50% de la totalitat de la despesa de les
actuacions al Consell Comarcal de La Selva, amb NIF P-6700002-F.
La Diputació de Girona designarà un representant com a interlocutor amb el Consell
Comarcal de la Selva i els Ajuntaments d’Arbúcies, Blanes, Breda, Hostalric,
Massanes, Riells i Viabrea i Sant Feliu de Buixalleu en relació a les actuacions
previstes en el present conveni i ho comunicarà al Comarcal de la Selva i els
respectius Ajuntaments.
Respecte a la subvenció atorgada per la Diputació de Girona al Consell Comarcal de
la Selva, seran d’aplicació les següents condicions:
1. 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 període
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 dia 1 de gener fins al 31 de
desembre de 2018. El termini d’execució podrà ser prorrogat sis mesos a sol·licitud
del Consell Comarcal; la pròrroga podrà ser atorgada per resolució del president de la
Diputació de Girona.
2. 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 i altres ingressos compatibles amb la de
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la Diputació de Girona en cap cas no pot superar el cost total de l’activitat
subvencionada.
3. Acceptació de la subvenció. Es considera que el beneficiari accepta la subvenció,
així com les condicions generals i específiques fixades per aplicar-la, estipulades en
aquest acord, amb la signatura del present conveni.
4. Termini i règim de justificació. El beneficiari ha de justificar, en el termini que
finalitza el 31 de març de 2019, la realització efectiva de l’objecte de la subvenció,
mitjançant la presentació al Registre General de la Diputació del compte justificatiu
normalitzat, disponible a l’apartat «Documentació» del web de la Diputació de Girona
(www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació següent:

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

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

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

d) Documentació acreditativa que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb
la col·laboració de la Diputació de Girona, tal com estableix el punt 7
d’aquestes condicions.

D’acord amb la condició 1 d’aquest pacte, el termini de justificació podrà ser prorrogat
sis mesos per resolució del president de la Diputació de Girona.
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.
En cas que el cost justificat sigui inferior al que consta en el pressupost acceptat, la
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el
percentatge de desviació.
El centre gestor revisarà la documentació justificativa i, si hi detecta errors o
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que dins 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.
5. Afectació dels béns. Quan sigui el cas, el beneficiari ha de destinar els béns al fi
concret per al qual es concedeix la subvenció durant un període mínim de 2 anys un
cop acabat el projecte. 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.
6. Pagament. Es podran fer pagaments parcials de la subvenció a la presentació de
justificacions parcials de la despesa a mida que es vagin executant les obres. Es
tramitarà el pagament de la subvenció previ informe favorable del centre gestor. El
pagament de la subvenció es farà mitjançant una transferència bancària.
7. 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
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realitzada. Com a mínim, el beneficiari haurà de fer constar el suport de la Diputació
de Girona en la seva web, en els cartells d’obra i en tot el material que editi
d’informació sobre l’actuació.
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions puguin
correspondre, s’aplicaran les regles següents:

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

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

8. 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.
9. Subcontractació. Es permet que l’entitat beneficiària subcontracti les actuacions
objecte de subvenció.
10. 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 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.
11. 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.
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b) En cas d’incompliment d'altres obligacions que preveuen aquestes bases.
c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.

El centre gestor 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.
12. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels mitjans
que estimi convenients, l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al títol III de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
El beneficiari i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als efectes
que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, sens perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre.
13. Principis ètics i regles de conducta. El beneficiari d’aquesta subvenció està obligat
a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de conducta establerts a
l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern, com són, entre d’altres, els següents:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L’incompliment dels principis i regles anteriors comportarà l’aplicació del règim
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses.
14. 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.
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Quart.-  Compromisos per part del Consell Comarcal de la Selva
El Consell Comarcal de la Selva serà el responsable de la redacció i aprovació dels
projectes d’aquest conveni, així com de l’execució de les accions descrites al pacte
segon.
En particular, el Consell Comarcal de la Selva és responsable de:

a) La licitació del contracte per la redacció del projecte executiu de la “Ruta de
la Tordera i Riera d’Arbúcies” i la redacció del projecte de senyalització.

b) L’aprovació dels Projectes de senyalització i d’execució de les obres de la
“Ruta de la Tordera i Riera d’Arbúcies” i la resolució de les al·legacions que
es pugin presentar.

c) La licitació i direcció d’obres dels contractes per l’adjudicació dels treballs
de senyalització i execució de les obres de la “Ruta de la Tordera i Riera
d’Arbúcies”. El Consell Comarcal de la Selva només executarà i justificarà
les obres i la senyalització en aquells terrenys dels quals es disposi dels
permisos i autoritzacions necessàries.

d) La resolució dels recursos administratius interposats contra els acords
referents a l’aprovació d’aquests projectes, així com, als de la seva licitació
i adjudicació.

e) L’aprovació de les certificacions d’obra i els modificats del projecte, així
com, l’elaboració del compte de liquidació provisional i definitiva de les
obres.

f) La justificació econòmica i tècnica de l’operació mitjançant documents
fefaents davant les administracions i tercers interessats, amb caràcter
previ al requeriment de pagament en voluntària a que fa referència el
pacte catorzè.

g) Complir les condicions definides ens els pactes tercer i sisè del present
conveni respecte a la subvenció de la Diputació de Girona i les aportacions
dels  Ajuntaments.

h) La coordinació i deguda execució de l’operació i de les seves actuacions
conjuntes.

i) La contractació i/o designació del personal necessari per a la gestió de les
actuacions a desenvolupar.

j) La comunicació amb la Diputació de Girona i els Ajuntaments  en relació a
l’execució, incidències i modificacions.

k) Fer constar, en els elements informatius i publicitaris que es desenvolupin
en el marc d’aquest conveni, la participació de les entitats col·laboradores i
incloure-hi el seu logotip corporatiu.

l) Informar a les entitats col·laboradores de l’estat d’execució de les
actuacions del projecte i de les possibles incidències vinculades al
projecte.

m) Mantenir la traçabilitat i custòdia de la documentació relativa al projecte.
Cinquè.- Compromisos per part dels Ajuntaments
Els Ajuntaments d’Arbúcies, Blanes, Breda, Hostalric, Massanes, Riells i Viabrea i
Sant Feliu de Buixalleu ( d’aquí en endavant Ajuntaments) es comprometen a:

a) Els Ajuntaments contribuiran econòmicament al desenvolupament de les
accions descrites al pacte segon mitjançant una subvenció i/o aportació per
import total de  DOS-CENTS VINT-I-NOU MIL CENT TRENTA QUATRE
EUROS AMB SEIXANTA SIS CÈNTIMS D’EURO ( 229.134,66 €) equivalent al
50% de la totalitat de la despesa de les actuacions al Consell Comarcal de La
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Selva, i que es distribueix  entre aquestes Corporacions Local  en els imports
que s’estipulen en el pacte sisè.

b) Verificar, acreditar i certificar la titularitat i la disponibilitat dels espais del
municipi on s’hagin d’executar les actuacions objecte del conveni, i disposar
dels permisos i autoritzacions necessaris quan s’escaigui.

c) Facilitar el desenvolupament de les actuacions.
d) Facilitar espais per a les reunions i trobades presencials previstes.
e) Designar un representant per participar en la comissió de seguiment.
f) Un cop executades les obres de senyalització i execució de la “Ruta de la

Tordera i riera d’Arbúcies” (tourdera), i transcorregut l’any de garantia, els
respectius Ajuntaments esdevindran responsables de l’ús, manteniment i
conservació de l’itinerari d’acord amb allò estipulat al pacte onzè.

Sisè.- Forma de pagament
En virtut del present Conveni, la Diputació de Girona assumeix el compromís de
destinar l’any 2018 una partida del seu pressupost com a organisme públic que
correspondrà al 50% del cost previst del projecte de senyalització i d’obres de la
“RUTA DE LA TORDERA I RIERA D’ARBÚCIES”, tenint com a topall màxim la
quantitat de 229.134,66 euros (DOS-CENTS VINT-I-NOU MIL CENT TRENTA
QUATRE EUROS AMB SEIXANTA SIS CÈNTIMS D’EURO), i efectuarà el pagament
al Consell Comarcal de la Selva de l’esmentada quantitat un cop aquest hagi
presentat la documentació prevista en el pactes tercer i quart; es podran fer
pagaments parcials d’acord amb certificacions d’obra a 30 dies.
Els imports previstos a satisfer pels respectius Ajuntaments  pels anys 2018 i 2019,
per import total de DOS-CENTS VINT-I-NOU MIL CENT TRENTA QUATRE EUROS
AMB SEIXANTA SIS CÈNTIMS D’EURO ( 229.134,66 €) són els següents:
Aportacions previstes 2018 (IVA inclòs)

Ajuntament

Redacció
de

projecte
executiu

Projecte de
senyalització1

Projecte
d’execució

d’obra1

Direcció
d’obra1

TOTAL
2018

Import a
satisfer per
l’ajuntament
2018 (50%)

Arbúcies 3.617,90 € 10.452,23 € 20.951,48 €
1.000,00

€ 36.021,61 € 18.010,80 €

Blanes 3.617,90 € 4.928,78 € 99.112,38 €
2.750,00

€
110.409,06

€ 55.204,53 €

Breda 0,00 € 2.125,29 € 0,00 € 0,00 € 2.125,29 € 1.062,65 €

Hostalric 3.617,90 € 4.766,07 € 40.273,19 €
2.250,00

€ 50.907,16 € 25.453,58 €

Massanes 3.617,90 € 5.614,17 € 8.198,07 € 500,00 € 17.930,14 € 8.965,07 €

Riells i
Viabrea 3.617,90 € 2.620,98 € 5.627,29 € 750,00 € 12.616,16 € 6.308,08 €

St. Feliu de
Buixalleu 0,00 € 8.169,99 € 0,00 € 0,00 € 8.169,99 € 4.085,00 €

1 Els imports són els que consten als respectius projectes i que es poden consultar al CD que
acompanya al present Conveni.
Aportacions previstes 2019 (IVA inclòs)
Ajuntament Projecte de Projecte

d’execució
Direcció TOTAL Import a satisfer

per l’ajuntament
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senyalització1 d’obra1 d’obra1 2019 2019 (50%)

Arbúcies 10.452,23 € 20.951,48 € 1.000,00 € 32.403,71 € 16.201,85 €

Blanes 4.928,78 € 99.112,38 € 2.750,00 € 106.791,16 € 53.395,58 €

Breda 2.125,29 € 0,00 € 0,00 € 2.125,29 € 1.062,65 €

Hostalric 4.766,07 € 40.273,19 € 2.250,00 € 47.289,26 € 23.644,63 €

Massanes 5.614,17 € 8.198,07 € 500,00 € 14.312,24 € 7.156,12 €

Riells i Viabrea 2.620,98 € 5.627,29 € 750,00 € 8.998,26 € 4.499,13 €

St. Feliu de
Buixalleu 8.169,99 € 0,00 € 0,00 € 8.169,99 € 4.085,00 €

1 Els imports són els que consten als respectius projectes i que es poden consultar al CD que
acompanya al present Conveni.

Resum de les aportacions previstes pels Ajuntaments

Ajuntament 2018 2019 TOTAL
(iva inclòs)

Arbúcies 18.010,80 € 16.201,85 € 34.212,66 €

Blanes 55.204,53 € 53.395,58 € 108.600,11 €

Breda 1.062,65 € 1.062,65 € 2.125,29 €

Hostalric 25.453,58 € 23.644,63 € 49.098,21 €

Massanes 8.965,07 € 7.156,12 € 16.121,19 €

Riells i Viabrea 6.308,08 € 4.499,13 € 10.807,21 €

St. Feliu de Buixalleu 4.085,00 € 4.085,00 € 8.169,99 €
1 Els imports són els que consten als respectius projectes i que es poden consultar al CD que
acompanya al present Conveni.
El pagament d’aquests imports pels respectius Ajuntaments al Consell Comarcal de la
Selva, s’efectuarà contra certificacions d’obra en un termini de 30 dies.
Prèviament a l’aprovació de l’expedient de contractació, la Diputació de Girona i els 7
Ajuntaments conveniats hauran d’acreditar la plena disponibilitat de la despesa que
co-financien en els exercicis pressupostaris corresponents, mitjançant el certificat de
l’acord municipal d’aprovació de la despesa.
Els imports a pagar per la Diputació de Girona i els Ajuntaments són provisionals i
seran revisats al final de l’execució total de l’obra, d’acord amb la certificació final de
l’obra i de liquidació del contracte.
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, les
subvencions de Diputació i els Ajuntaments mantindran les quanties atorgades
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.
Les modificacions dels contractes d’obra i senyalització que suposin una revisió del
preu a l’alça, no seran assumides per la Diputació de Girona ni pels Ajuntaments. En
qualsevol cas, l’import de 229.134,66 € (DOS-CENTS VINT-I-NOU MIL CENT
TRENTA QUATRE EUROS AMB SEIXANTA SIS CÈNTIMS D’EURO), constitueixen
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les quantitats màximes que abonaran la Diputació de Girona i els Ajuntaments,
respectivament.
Excepcionalment cada un dels  Ajuntaments faran una major aportació econòmica per
despeses necessàries per l’execució dels projectes de senyalització i execució de les
obres de la “Ruta de la Tordera i riera d’Arbúcies (tourdera) en els seus respectius
municipis, sempre que simultàniament es compleixin les condicions següents:

6.1. Que en els plecs que regulin la licitació, adjudicació i contractació dels
projectes de senyalització i execució de les obres de la “Ruta de la Tordera i la Riera
d’Arbúcies” integrats per
 PROJECTE CONSTRUCTIU D'UN TRAM DE LA "RUTA DE LA TOURDERA" AL T.M.

DE RIELLS I VIABREA (GIRONA)
 PROJECTE CONSTRUCTIU D'UN TRAM DE LA "RUTA DE LA TOURDERA" AL T.M.

DE MASSANES (GIRONA)
 PROJECTE CONSTRUCTIU D'UN TRAM DE LA "RUTA DE LA TOURDERA" AL T.M.

D'HOSTALRIC – MASSANES (GIRONA)
 PROJECTE CONSTRUCTIU D'UN TRAM DE LA "RUTA DE LA TOURDERA" AL T.M.

D'HOSTALRIC (GIRONA)
 PROJECTE CONSTRUCTIU D'UN TRAM DE LA "RUTA DE LA TOURDERA" AL T.M.

DE BLANES (GIRONA)
 ADEQUACIÓ DE CAMÍ D’ACCÉS A L’ESTACIÓ DE TREN PER VIANANTS I

BICICLETES (T.M. BLANES, GIRONA)
 PROJECTE CONSTRUCTIU D'UN TRAM DE LA "RUTA DE LA TOURDERA" AL T.M.

D'ARBÚCIES (GIRONA)
 PROJECTE DE SENYALITZACIÓ DE LA RUTA DE LA TORDERA I RIERA

D’ARBÚCIES AL MUNICIPI DE BLANES
 PROJECTE DE SENYALITZACIÓ DE LA RUTA DE LA TORDERA I RIERA

D’ARBÚCIES AL MUNICIPI DE SANT FELIU DE BUIXALLEU
 PROJECTE DE SENYALITZACIÓ DE LA RUTA DE LA TORDERA I RIERA

D’ARBÚCIES AL MUNICIPI D’ARBÚCIES
 PROJECTE DE SENYALITZACIÓ DE LA RUTA DE LA TORDERA I RIERA

D’ARBÚCIES AL MUNICIPI DE MASSANES
 PROJECTE DE SENYALITZACIÓ DE LA RUTA DE LA TORDERA I RIERA

D’ARBÚCIES AL MUNICIPI DE RIELLS I VIABREA
 PROJECTE DE SENYALITZACIÓ DE LA RUTA DE LA TORDERA I RIERA

D’ARBÚCIES AL MUNICIPI D’HOSTALRIC
 PROJECTE DE SENYALITZACIÓ DE LA RUTA DE LA TORDERA I RIERA

D’ARBÚCIES AL MUNICIPI DE BREDA
s’estipuli que el preu del contracte NO podrà ser objecte de revisió, NI de modificació
de preus.

6.2. No s’entén per modificació del contracte i queden incloses dins de
l’objecte del contracte, l’execució i el compliment de:

f)1.1. Projectes de senyalització i execució de les obres de la “Ruta de la
Tordera i la Riera d’Arbúcies” en que s’estipuli que el preu del contracte
és el que consta als quadres inclosos en la present clàusula sisena i
que es corresponen amb els respectius projectes de senyalització i
d’execució d’obra de cada municipi que es poden consultar al CD que
acompanya el present Conveni,

f)1.2. Totes les despeses que derivin del compliment de:
 De la Resolucions que pugui dictar Diputació de Girona i/o el

Consell Comarcal la Selva atorgant ajut per l’execució del referit
projecte.
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 Les prescripcions que puguin imposar la Direcció de l’obra i
Coordinació de seguretat i salut durant l’execució del projecte.

 Les prescripcions que imposi la legislació específica i sectorial
vigent de directa aplicació durant l’execució de les obres

 Les prescripcions del Planejament vigent de cada municipi
 L'import dels treballs accessoris o auxiliars, inclosos dietes,

transports, emmagatzematge i/o altres.
 Les despeses derivades de l’aplicació de les disposicions legals

sobre seguretat i salut en el treball, incloent-hi en particular totes les
derivades de l’elaboració i aplicació de la planificació preventiva en
cas de concurrència empresarial, i els honoraris corresponents

 Les despeses corresponents al control de qualitat i estudi geotècnic.
 L'import de les càrregues laborals de tot ordre i de tots els eventuals

augments que s’hi produeixin en el decurs del termini d’execució del
contracte com a conseqüència de la negociació col·lectiva.

 Adaptar el projecte a la normativa sectorial vigent i a les
prescripcions que imposin les diferents administracions amb
competències sectorials sobre la matèria.

 Elaborar l’estudi geotècnic.
 L’elaboració d’un modificat i/o reformat del projecte, si fos necessari

f)3. La Direcció d’obra no pot autoritzar cap modificació i/o revisió dels preus
del contracte, ni l’increment addicional del 10%, ni acte de preus
contradictoris si prèviament no ha estat aprovada, autoritzada per l’òrgan
competent de l’Ajuntament afectat. 
L’incompliment de la prescripció continguda en aquest apartat 6.3.  anirà a
risc i ventura de l’adjudicatari i de la pròpia direcció d’obra.

f)4. La direcció d’obra emeti un previ informe que justifiqui la necessitat de
major despesa per cada municipi afectat , que haurà de ser validat pels
Serveis Tècnics de cada Ajuntament.

f)5. Abans de contraure la major despesa, s’habiliti aplicació pressupostària
suficient, que haurà de ser aprovada i autoritzada per l’òrgan competent
de l’Ajuntament a qui correspongui abonar un major despesa per obra
executada en el seu municipi.

Setè.- Mecanismes de control i seguiment de les accions
El seguiment del projecte es farà mitjançant la creació d'una Comissió mixta formada
pel personal del Consell Comarcal de la Selva vinculat a l’operació i per un
representant de cadascuna de les entitats col·laboradores, la qual tindrà per objecte
revisar i garantir la correcta execució dels treballs segons s’estableix als presents
pactes.  També tindrà com a finalitat, interpretar el contingut dels pactes del present
Conveni. Aquesta comissió no tindrà personalitat jurídica. La comissió es reunirà de
forma ordinària amb una periodicitat semestral i es considerarà formada amb la
presència de totes les parts signatàries. Actuarà com a Secretari/Secretària, el
Secretari del Consell Comarcal de la Selva o el funcionari de carrera en què delegui.
Els acords hauran de ser aprovats, en primera opció, per consens dels signataris del
present conveni.
A banda de la comissió i del director de les obres, el Consell Comarcal de la Selva
haurà de designar un responsable dels contractes de senyalització i obres.
Vuitè.- Protecció de dades personals
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De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de
dades de Caràcter Personal, s'informa que amb motiu de la signatura d'aquest Acord,
les dades de caràcter personal de les persones que el signen, són incloses en un
fitxer propietat del Consell Comarcal de la Selva, per tal de gestionar l’Acord,
autoritzant-ne el tractament de les dades en els termes indicats. En qualsevol moment
el signant podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a
aquestes dades.
Novè.- Perfeccionament de l’acord
Cada Part podrà signar aquest Acord en un exemplar separat. L’ acord quedarà
subscrit i serà vinculant entre les Parts en el moment en què aquestes hagin
intercanviat (en via oficial, preferentment, a través d’EACAT) els seus respectius
exemplars signats. Tots els exemplars junts o aquell que tingui la signatura de totes
les Parts constituirà l’acord complet de la voluntat de les Parts.
Caldrà realitzar l’aprovació del text del conveni pels òrgans competents de les parts
de forma prèvia a la seva signatura.
Desè.- Vigència, pròrroga i extinció
Aquest conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura per totes les parts i serà
vigent fins el 31 de desembre de 2019.
Si alguna de les parts vol rescindir aquest conveni, ho haurà de comunicar per escrit
en un termini de preavís no inferior a dos mesos abans de la seva rescissió.
El conveni podrà extingir-se anticipadament per alguna de les causes següents:

a) Per incompliment de les obligacions pactades.
b) Per mutu acord entre les parts.
c) Per la impossibilitat d’assolir l’objecte o finalitat prevista.
d) Per l’entrada en vigor de modificacions normatives que contradiguin els pactes

del present conveni, sens perjudici que es mantinguin aquelles obligacions
pendents de compliment.

Onzè.- Entrega als respectius municipis
Un cop recepcionada l’obra i transcorregut l’any de garantia de l’obra, el Consell
Comarcal de la Selva ha de fer entrega de l’obra als municipis que són part del
present Conveni i el seu corresponent tram, per tal d’efectuar l’alta d’inventari de béns
municipal, així com, per fer el manteniment i conservació del tram.
Transcorregut l’any de garantia a que fa referència el paràgraf primer, els
Ajuntaments seran els encarregats d’efectuar el manteniment i conservació dels
diversos trams, inclosos en el seu terme municipal, de la “RUTA DE LA TORDERA I
RIERA D’ARBÚCIES”. Si algun dels Ajuntaments constata deficiències constructives
ho haurà de comunicar al Consell Comarcal de la Selva, en el termini de 8 dies abans
a la finalització del termini de garantia contractual.
Els Ajuntaments hauran de destinar els béns al fi concret per al qual es concedeix la
subvenció durant un període mínim de 2 anys un cop acabat el projecte, tal i com
s’especifica al pacte tercer del present conveni (condició 5). Si l’Ajuntament 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.
Dotzè.- Règim jurídic
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El present conveni de col·laboració interadministratiu i de finançament es regirà pel
que disposen els arts. 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic
de les administracions públiques; l’art. 57 de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases
de Règim Local i els arts. 303 i ss del ROAS (Decret 179/1995).
Tretzè.- Publicació del Conveni
Als efectes del que disposa l’art. 110.3 de la Llei 26/2010 de Règim Jurídic i de
Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya, el Consell Comarcal de
la Selva s’obliga a publicar el present Conveni al DOGC, a la pàgina web (SEU-E), i al
portal de transparència.
Catorzè.- Compensació
Sempre que prèviament el Consell Comarcal la Selva hagi acreditat documentalment
les despeses,  i finalitzat el termini de pagament en via voluntària, regulat al pacte
Sisè, algun dels Ajuntaments no ha fet el pagament corresponent, el Consell
Comarcal de la Selva, prèvia la tramitació del procediment legalment establert, podrà
compensar el deute pendent amb el pagament de qualsevol crèdit que el deutor tingui
o pugui tenir, per qualsevol concepte, amb el Consell Comarcal de la Selva. 
Quinzè.- Aforament
Per a la resolució de qualsevol qüestió litigiosa de naturalesa administrativa derivada
del present Conveni, les parts es sotmeten als òrgans jurisdiccionals corresponents a
l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu de la ciutat de Girona, un cop s’esgoti la
via de resolució pactada entre les parts. Abans d’acudir als òrgans jurisdiccionals
contenciosos-administratius, caldrà formular requeriment previ, d’acord amb el que
disposa l’article 48 de la Llei 29/1998.
Per a la deguda constància d’allò convingut, i en prova de conformitat, les parts
signen aquest document, en nou còpies i a un sol efecte, en les dates i llocs indicats
en cada cas.
Sant Feliu de Buixalleu,… per l’ajuntament…, Riells i Viabrea, per l’ajuntament…,
Massanes, per l’ajuntament..., Hostalric, per l’ajuntament..., Breda, per l’ajuntament...,
Blanes, per l’ajuntament..., Arbúcies, per l’ajuntament..., Santa Coloma de Farners,
pel Consell Comarcal de la Selva..., Girona,  per la Diputació de Girona ....”

Segon. Autoritzar i disposar la despesa de 229.134,66 euros amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 300/1700/76501 del pressupost d’enguany.

Tercer. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura del conveni i
dels documents que siguin necessaris per portar a terme aquest acord.

Quart. Notificar el present acord al Consell Comarcal de La Selva i als ajuntaments
d’Arbúcies, Breda, Blanes, Riells i Viabrea, Sant Feliu de Buixalleu, Hostalric i
Massanes.

Cinquè. Publicar el text del conveni al DOGC.

19. JG972/000055/2018-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat;
Medi Ambient (014): Aprovar el conveni amb l'Ajuntament d'Arbúcies,
relatiu al funcionament dels serveis del Museu Etnològic del Montseny, La
Gabella, any 2018 (exp. 2018/5182)
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La Junta de Govern acorda deixar el punt sobre la taula, per a millor estudi

L’Ajuntament d’Arbúcies, el 3 de maig de 2018 ha sol·licitat una subvenció per al
finançament de funcionament dels serveis del Museu Etnològic del Montseny,
relacionats amb el Parc Natural del Montseny, per l’any 2018, i s’ha instruït l'expedient
2018/5182. CN/286.

La Diputació de Girona, com a cogestora del Pla Especial del Parc del Montseny, té
com a objectiu –entre altres– garantir i ordenar l'ús públic i social al parc del
Montseny. En aquest sentit, col·labora en el funcionament dels equipaments que,
situats als nuclis urbans dels municipis del parc, estiguin directament relacionats amb
l’espai protegit i incideixin especialment en la difusió i la gestió del Parc Natural del
Montseny.

El Museu Etnològic del Montseny, La Gabella (MEMGA), és un equipament cultural de
l’Ajuntament d’Arbúcies relacionat amb el patrimoni natural, etnològic i cultural del
parc natural del Montseny. El MEMGA acull en les seves instal·lacions i gestiona,
entre altres elements, el Centre de Documentació (Secció Humanitats) del Parc
Natural del Montseny, un punt d’informació del parc i el multivisió “Llegendes del
Montseny” i està recollit com a dotació del Parc en el Pla Especial.

El Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Girona incorpora una línia
estratègica de col·laboració amb els ajuntaments del Parc del Montseny amb l'objectiu
de col·laborar amb els ajuntaments i ADFs per a la gestió del Parc, especialment per
a l'execució del pla d'informació, pla de prevenció d'incendis, la gestió de les
dotacions del Parc de titularitat municipal, la gestió de la xarxa viària bàsica del Parc i
la promoció d'un model de turisme sostenible.

El Parc Natural del Montseny ha endegat el programa d’educació ambiental  “El
Montseny a l’escola”, destinat directament als alumnes de primària dels municipis del
Montseny. Un dels seus objectius és apropar el Parc a la població local, promovent la
seva vinculació amb la conservació del seu entorn, el coneixement de la gestió que es
fa a l’espai i dels usos que hi conflueixen. També pretén fomentar la qualitat dels
programes educatius del Parc i el treball en xarxa dels equipaments. El Museu
Etnològic del Montseny, es va integrar en aquest programa a partir del curs
2008-2009.

La Diputació de Girona, com a cogestora del Pla Especial del Parc Natural del
Montseny, participa en la gestió del Museu Etnològic del Montseny, La Gabella com a
òrgan assessor i consultiu de l’equipament.

La Diputació de Girona i l’Ajuntament d’Arbúcies van subscriure els anys 2014, 2015 i
2016, 2017 convenis de col·laboració per al funcionament dels serveis del Museu
Etnològic del Montseny, La Gabella, directament relacionats amb el Parc Natural del
Montseny.

La signatura d’un nou conveni ofereix l’oportunitat de garantir el bon funcionament del
Centre de Documentació i del Pla d’Informació del Parc que es defineix conjuntament



40
Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat

entre els serveis tècnics del Parc i els ajuntaments i que es fa des d’un plantejament
que cobreix les majors prioritats del conjunt del territori.

Per altra banda, el present conveni de col·laboració permet continuar el programa
educatiu “El Montseny a l’Escola” en l’àmbit d’Arbúcies.

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

Primer. APROVAR el text del conveni amb l’Ajuntament d’Arbúcies, relatiu al
funcionament dels serveis del Museu Etnològic del Montseny, La Gabella, any 2018,
que presenta el tenor literal següent:
 “CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I
L’AJUNTAMENT D’ARBÚCIES PER AL FUNCIONAMENT DELS SERVEIS DEL
MUSEU ETNOLÒGIC DEL MONTSENY, LA GABELLA, DIRECTAMENT
RELACIONATS AMB EL PARC NATURAL DEL MONTSENY. CN/286.
Exp. 2018/5182
I. ENTITATS QUE INTERVENEN.
D’una banda, la DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel ..., assistit pel..., en virtut
de les facultats conferides per acord de la Junta de Govern de data .....
I de l’altra, l'AJUNTAMENT D’ARBÚCIES, amb NIF P-1700900-B, representat peI ...,
assistit per...,.
II. ANTECEDENTS i MOTIVACIÓ.
La Diputació de Girona té encomanada la gestió del Parc del Montseny en el
seu àmbit territorial, en base a les determinacions del Pla Especial del Parc del
Montseny.
La Diputació de Girona, com a cogestora del Pla Especial del Parc del Montseny, té
com a objectiu –entre altres– garantir i ordenar l'ús públic i social al parc del
Montseny. En aquest sentit, col·labora en el funcionament dels equipaments que,
situats als nuclis urbans dels municipis del parc, estiguin directament relacionats amb
l’espai protegit i incideixin especialment en la difusió i la gestió del Parc Natural del
Montseny.
El Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Girona conté una línia de
col·laboració amb els ajuntaments del Parc del Montseny per a  la gestió de l'espai
natural. Aquesta col·laboració s'adreça especialment a l'execució del pla d'informació,
pla de prevenció d'incendis, gestió de les dotacions del Parc de titularitat municipal, la
gestió de la xarxa viària bàsica del Parc i la promoció d'un model de turisme
sostenible, i es materialitza mitjançant convenis específics.
El Museu Etnològic del Montseny, La Gabella (MEMGA), és un equipament cultural de
l’Ajuntament d’Arbúcies relacionat amb el patrimoni natural, etnològic i cultural del
parc natural del Montseny. El MEMGA acull en les seves instal·lacions i gestiona,
entre altres elements, el Centre de Documentació (Secció Humanitats) del Parc
Natural del Montseny, un punt d’informació del parc i el multivisió “Llegendes del
Montseny” i està recollit com a dotació del Parc en el Pla Especial.
El Parc Natural del Montseny ha endegat el programa d’educació ambiental  “El
Montseny a l’escola”, destinat directament als alumnes de primària dels municipis del
Montseny. Un dels seus objectius és apropar el Parc a la població local, promovent la
seva vinculació amb la conservació del seu entorn, el coneixement de la gestió que es
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fa a l’espai i dels usos que hi conflueixen. També pretén fomentar la qualitat dels
programes educatius del Parc i el treball en xarxa dels equipaments. El Museu
Etnològic del Montseny, es va integrar en aquest programa a partir del curs
2008-2009.
La Diputació de Girona, com a cogestora del Pla Especial del Parc Natural del
Montseny, participa en la gestió del Museu Etnològic del Montseny, La Gabella com a
òrgan assessor i consultiu de l’equipament.
La Diputació de Girona i l’Ajuntament d’Arbúcies van subscriure els anys 2014, 2015,
2016 i 2017 convenis de col·laboració per al funcionament dels serveis del Museu
Etnològic del Montseny, La Gabella, directament relacionats amb el Parc Natural del
Montseny.
L’Ajuntament d’Arbúcies, vistos els resultats, argumenta la conveniència de renovar el
conveni pel proper any.

En virtut de tot això, formalitzen el present Conveni amb subjecció als següents
PACTES
Primer. OBJECTE. L’objecte d’aquest conveni és fixar les condicions per a la
col·laboració entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament d’Arbúcies en els projectes,
actuacions i serveis que, relacionats amb el Parc Natural del Montseny, desenvolupi el
Museu Etnològic del Montseny, La Gabella, i que s’indiquen a continuació:
e) Gestió i manteniment del Centre de Documentació (Secció Humanitats) del Parc

Natural del Montseny, amb una previsió de despeses de 22.179,98 €.
f) Gestió del punt d’informació del Parc Natural del Montseny a Arbúcies. Entre les

seves funcions inclou la informació directa als visitants i la difusió d’actes,
propostes i publicacions del parc, amb una previsió de despeses de 34.671,43 €.

g) Manteniment del multivisió “Llegendes del Montseny”.
h) Utilització dels espais i infraestructures del museu com a oficina tècnica del Parc

Natural del Montseny per part dels tècnics de la Diputació de Girona per al
desenvolupament de part de les seves tasques de gestió del Parc.

i) Organització o col·laboració en la realització d’altres fòrums, conferències o altres
activitats relacionades amb la formació, divulgació i educació ambiental al Parc
Natural del Montseny, que seran concretades i aprovades, si és el cas, mitjançant
les corresponents addendes al present conveni.

j) Realització de les activitats que corresponen al municipi d’Arbúcies dins el
Programa “El Montseny a l’escola”, promogut pel Parc Natural, en el segon i tercer
trimestre del curs escolar 2017/18 i primer trimestre del curs 2018/19, amb una
previsió de despeses de 5.600 €.

Les actuacions previstes per al 2018 dins del present conveni tenen un pressupost de
68.101,49 €, que inclou 5.650,08 € per a despeses de neteja de l’equipament.
Segon. COMPROMISOS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA. La Diputació de Girona es
compromet a:
a) Proporcionar als responsables del Museu la informació del Parc Natural del
Montseny necessària per desenvolupar adequadament la tasca informativa, adreçada
als usuaris de l’equipament i als visitants en general.
b) Facilitar els elements de retolació i de senyalització necessaris per fer accessible el
punt d’informació del Parc Natural del Montseny, previ acord amb l’Ajuntament.
c) Facilitar les publicacions i els materials de divulgació que edita la Diputació
de Girona en relació amb el Parc Natural, per a la seva distribució gratuïta o de
venda al públic.
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d) Promocionar, a través dels mitjans que li són propis, els serveis que ofereix el
Museu Etnològic del Montseny, La Gabella com a equipament museístic, de recerca i
educatiu del Parc Natural.
e) Col·laborar econòmicament amb la suma de fins a VINT-I-VUIT MIL SIS-CENTS
EUROS (28.600,00 €), per atendre les despeses que generin les activitats
contemplades en el pacte primer, amb les següents consideracions:
 D’aquest import total, es destinaran VINT I TRES MIL EUROS (23.000,00 €)

anuals pel finançament de les despeses de contractació de personal,
adquisició de material, en relació als punts 1 al 5 del pacte primer i de
despeses de neteja, que correspon al 36,8 % d’aquestes despeses.

 D'aquest import total es destinaran CINC MIL SIS-CENTS EUROS (5.600,00
€) per atendre el 100% de les despeses que generin les activitats
contemplades en el pacte primer, punt sisè, amb les següents determinacions:

I. La Diputació de Girona finançarà per cada curs escolar un import de 700
€/grup classe per a un total de 8 grups, a repartir entre el segon i tercer
trimestre del curs 2017/18 i el primer trimestre del curs 2018/19 i
corresponents a un màxim del 100% de la despesa de personal educador.
Cada grup classe, establert pel propi centre escolar, haurà de comptar
necessàriament amb un tutor assignat.

II. Aquesta subvenció inclou els conceptes de presentació personalitzada del
Programa i la Unitat didàctica als mestres del centre escolar a l’inici de cada
curs, la tutorització del curs, conducció de la sortida del 2on bloc, suport en la
preparació de les sortides de cada bloc, i avaluació externa.

Seran acceptables canvis entre els imports relatius als diferents conceptes per
ajustar-los al nombre de grups escolars que efectivament participin en el programa “El
Montseny a l’Escola”, sense que això pugui significar en cap cas augmentar la
subvenció total de 28.600,00 €.
Tercer. COMPROMISOS DE L’AJUNTAMENT D’ARBÚCIES.
L’Ajuntament d’Arbúcies es compromet a:
a) Incloure les tasques d’informació del Parc Natural del Montseny en el conjunt
d’activitats que es desenvolupen al Museu Etnològic del Montseny, La Gabella atès
per un/a informador/a, que haurà d’estar obert al públic de dimarts a divendres (de les
11 h a les 14 h i de les 17 h a  les 20 h), així com també els dissabtes i diumenges (de
les 11 h a les 14 h i de les 16:30h a les 19 h) i festius al matí (de 11 h a 14 h).
b) Donar les instruccions necessàries al personal del Museu, per a què la informació i
l’atenció de les consultes relatives al Parc Natural, es realitzi de forma responsable i
seriosa.
c) Col·laborar amb la Diputació de Girona en la realització d’iniciatives de caràcter
ambiental o turístiques relacionades amb el Parc Natural.
d) Aportar els mitjans necessaris per tal de complir els objectius d’aquest conveni i dur
a terme les actuacions que se’n derivin, assignant el personal i els recursos propis
que siguin necessaris.
e) Acreditar l’execució del programa a partir de l’avaluació que fan les escoles dels
blocs i de la unitat didàctica de cada cicle. Lliurar l’enquesta final d’avaluació de la
unitat didàctica com a document d’acreditació de la implantació del programa a
l’escola.
f) Fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en
qualsevol acte, publicitat o difusió que realitzi en el marc d’aquest conveni, i incloure
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l’anagrama i el nom de la Diputació de Girona en tota la publicitat que l’Ajuntament
d’Arbúcies i el Museu Etnològic del Montseny, La Gabella, editin referent al Parc
Natural del Montseny.
Quart.- DESPESES SUBVENCIONABLES I PERÍODE D’EXECUCIÓ. La subvenció
que es concedeix té caràcter singular. Es consideren despeses subvencionables les
que es detallen en els pactes primer i segon 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 subvencionables les despeses indirectes de neteja de
l’equipament d’acord amb el pressupost presentat en la sol·licitud.
Es consideren despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el termini
d’execució, encara que no hagin estat pagades efectivament abans d'acabar el
període de la justificació.
El període d’execució de l’actuació subvencionada comença l’1 de gener de 2018 i
finalitza el 31 de desembre de 2018.
Cinquè. 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.
Sisè. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ. L’ajuntament d’Arbúcies accepta la
subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per aplicar-la,
estipulades en aquest conveni.
Setè. TERMINI I RÈGIM DE JUSTIFICACIÓ. El beneficiari ha de justificar, en el
termini que finalitza el 31 de gener de 2019, la realització efectiva de l’objecte de la
subvenció, corresponent a les despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud
de subvenció, mitjançant la presentació al Registre General de la Diputació del
compte justificatiu normalitzat, disponible a l’apartat «Documentació» del web de la
Diputació de Girona (www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació següent:
a) Memòria justificativa del compliment de l’activitat, en què hi ha de constar el
nombre de visites i consultes ateses al Centre de Documentació i al punt d’informació
del Parc i grau de satisfacció dels usuaris; escoles i grups participants en el Programa
“El Montseny a l’escola” i grau de satisfacció dels mestres participants.
b) Relació classificada de les despeses de l’activitat, amb la identificació del proveïdor,
el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la factura o altre
document acreditatiu de la despesa legalment vàlid.
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.
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.
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat
al pacte cinquè, superin la despesa efectiva.
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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 en l’Ordenança general de subvencions.
Vuitè. 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.
Novè. 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.
Desè. 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 del Museu i en uns cartells ubicats al Centre de Documentació i al Punt
d’Informació situat a l’entrada del Museu.
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions puguin
correspondre, s’apliquen les regles següents:
1. Si encara és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan

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

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

Onzè. 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.
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f) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.
Dotzè. 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.
Tretzè. 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, minoració 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.
Catorzè. 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:
d) Els que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de

subvencions.
e) En cas d’incompliment d'altres obligacions que preveuen aquest conveni.
f) 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.
Qunizè. 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.
Setzè. 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.
DISSetè. 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.
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b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels
drets estatutaris.

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

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

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

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

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

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

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

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

L’incompliment dels principis i regles anteriors comportarà l’aplicació del règim
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses.
DIVuitè. 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.
Dinovè. SEGUIMENT DEL CONVENI I RESOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES. En cas que
sigui necessari, 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 podrà crear una comissió
de seguiment formada per dos representants de cada part.
Vintè. VIGÈNCIA DEL CONVENI. Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de la
seva signatura i finalitzarà el 28 de març de 2019 i podrà ser prorrogat per períodes
anuals, fins a un màxim de 4 anys, per acord de les parts mitjançant addenda. En cas
de pròrroga, l’addenda establirà l’import de subvenció i els terminis d’execució i de
justificació.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 
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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 altra causa prevista en el conveni o en altres lleis.
Les parts accepten totes les clàusules d’aquest document i, en senyal de conformitat,

el signen en el lloc i la data que s’indiquen a les signatures d’aquest document.
Arbúcies,... Girona,...”

Segon. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa total de 28.600,00 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 300/1700/46209.

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

Quart. NOTIFICAR aquest acord a l’Ajuntament d’Arbúcies.

Cinquè. PUBLICAR el text del conveni al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Assumptes procedents dels delegats de les diferents àrees

20. JG972/000025/2018-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i
Diplab; Promoció Econòmica (015): Aprovar la subvenció nominativa de
l'Associació Espanyola de Directius, de Barcelona, per a l'organització a
Girona de la Jornada "Reinventa't 2018" (2018/7312)

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 2018, 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 afrontar 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 2018 hi figura una subvenció consignada
nominativament a favor d’AED, de conformitat amb el que preveu l’article 22.2a de la
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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 l'informe favorable de la cap del centre gestor de Promoció Econòmica-Diplab, la
Junta de Govern, a proposta del diputat delegat, per unanimitat, acorda:

Primer. Concedir la subvenció següent:

Núm. Exp. Nom beneficiari CIF/NIF

2018/7312 AED G61061503

Objecte subvenció Naturalesa

Jornada Reinventa’t 2018 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 2018.

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 tindrà lloc el 28 de novembre de
2018.

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

Cinquè. Acceptació de la subvenció
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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 2019, la realització efectiva de
l’objecte de la subvenció, per l’import de 134.000,00 € corresponent a les despeses
que consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació
via electrònica o telemàtica 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
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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
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:
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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.
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
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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.

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
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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
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.

Assumptes procedents de les comissions informatives o competències
delegades del Ple

21. JG972/000071/2018-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Econ., Admin. i Hisenda;
Recursos Humans (012): Autoritzar l'exercici d'una activitat privada
compatible a la Sra. Mercè Vergés Llahí (exp. 2018/7718)

Amb data 30 de juliol de 2018 (núm. Registre Entrada 1-2018-013513) la Sra. Mercè
Vergés Llahí, empleada de règim laboral de la Diputació de Girona, que ocupa el lloc
de treball d’auxiliar administrativa amb adscripció a la Secretaria General, ha sol·licitat
la compatibilitat per exercir una activitat privada per compte propi, com advocada,
d’acord amb el model de declaració responsable que ha facilitat la Corporació als
seus empleats.

El servei d’Organització i Recursos Humans Corporatius ha emès informe favorable a
aquesta petició.

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

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

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

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

En segon lloc, la normativa estableix algunes prohibicions més específiques, que van
dirigides a garantir la neutralitat i objectivitat que inspira el codi ètic de l’empleat
públic, com és la prohibició de l’exercici d’una activitat privada que impliqui la
intervenció en assumptes en els quals hagi intervingut en els dos últims anys, estigui
intervenint o hagi d’intervenir en un futur per raó del càrrec ocupat a la Diputació de
Girona. Això implica una prohibició expressa de prestar una activitat professional
privada als ajuntaments de la demarcació de Girona als quals s’estigui obligat a
atendre en el desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball a la
Diputació de Girona. També es prohibeix pertànyer a consells d’administració o altres
òrgans rectors d’entitats privades que tinguin una activitat relacionada directament
amb les gestionades des del càrrec públic que s’ostenta a la corporació. També es
prohibeix l’exercici de qualsevol càrrec o la participació superior al 10% del capital en
empreses privades que siguin concessionàries, contractistes d’obres, serveis o
subministraments, o que siguin arrendatàries o administradores de monopolis o que
participades o avalades per la Diputació de Girona. Igualment es prohibeix exercir
activitats professionals que estiguin sotmeses a autorització, llicència, permís, ajuda
financera o control per part de la Diputació de Girona. Finalment, tampoc es poden
autoritzar les activitats privades de gestoria, mediació, representació i defensa
d’interessos de particulars davant la Diputació de Girona i els seus organismes
dependents.

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

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

En el cas de la Sra. Mercè Vergés Llahí, que ocupa el lloc de treball d’auxiliar
administrativa de la Secretaria General, es constata que no incorre, a priori, en les
limitacions anteriors per exercir una activitat privada per compte propi com a
advocada, durant 18 hores setmanals, en horari de tardes.

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

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

En base a aquests antecedents i amb l’informe esmentat, amb el dictamen favorable
de la Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda, la Junta
de Govern, per unanimitat, acorda:

Primer. Autoritzar la Sra. Mercè Vergés Llahí, auxiliar administrativa de la Secretaria
General de la Corporació, a exercir una activitat privada per compte propi com
advocada, amb una dedicació horària setmanal de 18 hores a la setmana, en horari
de tarda, amb les condicions que s’esmenten a continuació. 

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

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

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

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

22. JG972/000072/2018-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Econ., Admin. i Hisenda;
Recursos Humans (012): Autoritzar l'exercici d'una activitat pública
compatible a la Sra. Anna Camp Casanovas (exp. 2018/7717)

Amb data 27 de juny de 2018 ha tingut entrada al Registre General de la Diputació
una sol·licitud de la Sra. Anna Camp Casanovas, que ocupa el càrrec de
Coordinadora del projecte “BEenerGI, Bundling sustainable energy investments for
Girona’s municipalities” a la Diputació de Girona. En aquesta sol·licitud, que és
complementada per un aclariment per escrit de data 12 de juliol de 2018, la Sra.
Camp sol·licita obtenir compatibilitzar el seu lloc de treball amb les activitats següents:
 Primer. Experta externa a la Comissió Europea-EASME, per a l’avaluació de
propostes, amb una dedicació de 80 hores i amb la percepció de 4.500 euros totals.
Segon. Professora associada de la Universitat de Girona del Master Smart Cities
(edició 2018/19), per impartir 1,5 crèdits lectius, que es corresponen amb 15 hores en
total, distribuïdes en 4 hores a la setmana durant un mes, aproximadament.

Així mateix, la Sra. Camp fa constar que finalitzarà el 31 de juliol de 2018 el seu
contracte com a professora associada a la Universitat de Girona per impartir un
assignatura del Grau de Geografia, activitat que va ser autoritzada per la Junta de
Govern de 30 de gener de 2018 (expedient núm. 2017/9106), de forma aquesta
autorització quedarà sense efectes.

El servei d’Organització i Recursos Humans Corporatius ha emès informe favorable a
aquesta sol·licitud.

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

IV. En relació a l’activitat consistent en la col·laboració puntual com experta externa a
la Comissió Europea-EASME, per a l’avaluació de propostes, amb una dedicació de
80 hores i amb la percepció de 4.500 euros totals, l’article 2 de la llei catalana
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, estableix que no es consideren
subjectes a incompatibilitat una sèrie d’activitats, entre les quals hi consta la següent:
“h) La realització de treballs de caràcter científic, tècnic o artístic, i també el
desenvolupament de cursos d’especialització a què es refereix l’article 11 de la Llei
Orgànica 11/1983, de Reforma Universitària.” L’art. 322 del Decret 214/1990 també
inclou aquest supòsit excepcional en què no caldrà declarar la compatibilitat per
exercir l’activitat.

El supòsit que planteja la Sra. Camp pot entendre’s inclòs en aquest cas d’activitat de
caràcter tècnic, perquè la seva col·laboració amb la Comissió Europea consistirà en
participar com experta avaluadora de propostes, durant alguns dies, durant els quals
haurà de sol·licitar les pertinents vacances a la Diputació, i l’assignació econòmica
que pagarà la Comissió Europea tindrà caràcter indemnitzatori, en no existir un vincle
contractual amb aquesta.
Per tant, entenem que la sol·licitud de compatibilitat presentada per la Sra. Anna
Camp Casanovas per actuar com avaluadora experta a la Comissió Europea és un
supòsit no subjecte a la declaració de compatibilitat d’acord amb la legislació vigent.

En relació a l’exercici d’una segona activitat pública compatible com a professora
associada a temps parcial en una universitat pública, l’article 4 de la llei 53/1984, de
26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions
Públiques permet autoritzar la compatibilitat per exercir un lloc de treball en l’esfera
docent com a professor universitari associat, en règim de dedicació a temps parcial, i
amb durada determinada. L’exercici de la segona activitat no suposarà modificació de
la jornada o horari de treball d’ambdós llocs de treball, de forma que la compatibilitat
queda condicionada a l’estricte compliment d’ambdós horaris i jornades. En aquest
cas, cal destacar que la dedicació declarada per la  Sra. Anna Camp és de 4 hores a
la setmana, i en horari de tardes en ambdós casos. A més, es compleix amb el límit
retributiu previst a l’article 7 de la mateixa llei, en el sentit que la remuneració
percebuda per ambdues activitats públiques no superen la remuneració prevista a la
llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al càrrec de director general, ni superen
l’import de la seva retribució a la Diputació incrementada en un 30%, en còmput
anual.

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

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

En base a aquests antecedents i amb l’informe esmentat, amb el dictamen favorable
de la Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda, la Junta
de Govern, per unanimitat, acorda:

Primer. Autoritzar la Sra. Anna Camp Casanovas, coordinadora del projecte BEenerGi
del servei de Medi Ambient de la Corporació, a exercir una activitat pública compatible
com a professora associada a temps parcial a la Universitat de Girona, amb les
condicions que s’esmenten a continuació.

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

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

23. JG972/000077/2018-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Econ., Admin. i Hisenda;
Recursos Humans (012): Autoritzar l'exercici d'una activitat pública
compatible al Sr. Marçal Terrades Planadevall (exp. 2018/7766)

Amb data 3 de setembre de 2018 ha tingut entrada al Registre General de la
Diputació una sol·licitud del Sr. Marçal Terrades Planadevall, que ocupa el càrrec
eventual de confiança o assessorament especial anomenat “Assessor de Ple” de la
Diputació de Girona. En aquesta sol·licitud es demana l’autorització de la
compatibilitat per fer tasques com a professor associat en una universitat pública.

El servei d’Organització i Recursos Humans Corporatius ha emès informe favorable a
l’esmentada sol·licitud.

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

En aplicació d’aquest règim legal, cal fer les consideracions següents:

VII. En relació a l’exercici d’una segona activitat pública compatible com a professor
associat a temps parcial en una universitat pública, l’article 4 de la llei 53/1984, de 26
de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions
Públiques, permet autoritzar la compatibilitat per exercir un lloc de treball en l’esfera
docent com a professor universitari associat, en règim de dedicació a temps parcial, i
amb durada determinada. L’exercici de la segona activitat no suposarà modificació de
la jornada o horari de treball d’ambdós llocs de treball, de forma que la compatibilitat
queda condicionada a l’estricte compliment d’ambdós horaris i jornades. En aquest
cas, cal destacar que la dedicació declarada pel Sr. Terrades és de 4 hores a la
setmana, i en horari de tardes. A més, es compleix amb el límit retributiu previst a
l’article 7 de la mateixa llei, en el sentit que la remuneració percebuda per ambdues
activitats públiques no superen la remuneració prevista a la llei de Pressupostos
Generals de l’Estat per al càrrec de director general, ni superen l’import de la seva
retribució a la Diputació incrementada en un 30%, en còmput anual.

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

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

En base a aquests antecedents, amb l’informe esmentat, i amb el dictamen favorable
de la Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda, la Junta
de Govern, per unanimitat, acorda:
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Primer. Autoritzar a el Sr. Marçal Terrades Planadevall, assessor de Ple de la plantilla
de personal eventual de confiança o assessorament especial de la Diputació de
Girona, a exercir una activitat pública compatible com a professor associat a temps
parcial a la Universitat de Barcelona, amb les condicions que s’esmenten tot seguit. 

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

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

24. Proposicions urgents
No n’hi ha.

25. Precs i preguntes
No hi ha cap intervenció.

No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 11.15 h, de
la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

El president  El secretari general

Miquel Noguer i Planas Jordi Batllori i Nouvilas
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