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EXCMA. DIPUTACIÓ DE GIRONA 
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN NÚM.: 992 

 
 
 

Número:992   
Caràcter: Ordinària 
Data: 21 de maig de 2019 
Hora d’inici: 10.10 h 
Lloc: saló de comissions de la Diputació de Girona 
Expedient: 2019/5224 
 
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. Jordi Camps i Vicente Diputat 
Sr. Josep M. Corominas i Barnadas Diputat 
Sr. Jaume Dulsat i Rodríguez Diputat 
Sr. Albert Gómez i Casas Diputat 
Sr. Carlos Álvarez i González Diputat 
Sr. Jordi Batllori i Nouvilas Secretari general 
Sra. Núria Josa i Arbonès Interventora  
 
 
Han excusat la seva absència 
 
Sr. Josep Antoni Frias i Molina 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 
Sr. Juan José Serrán i Báez  Cap de Gabinet de Presidència 
Sr. Jordi Turón i Serra  Vicesecretari 
 
 
Ordre del dia 
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1. Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 7 de 

maig de 2019 
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. JG992/000113/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa 

CENTEB; Centre de la Imatge (020): Aprovació subvenció nominativa per 
l'Associació Cultural l'Eixam. (exp. 2019/168) 

4. JG992/000116/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa 
CENTEB; Sistemes i tecnologies de la Informació (016): Aprovar la 
convocatòria, en règim de concurrència competitiva, per a la concessió de 
subvencions a museus i col·leccions de les comarques gironines per dotar-se 
d'equipaments relacionats amb les noves tecnologies (exp. 2019/4197) 

5. JG992/000126/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa 
CENTEB; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa a l'Ajuntament de 
Tossa de Mar per al finançament del IV Festival de Rumba i Música Catalana 
(exp. 2019/4606) 

6. JG992/000129/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa 
CENTEB; Cooperació Cultural (017): Canvi de titularitat del 
beneficiari_Programa "Indika", de patrimoni cultural i educació de la Diputació de 
Girona, curs 2018/2019 (exp. 2019/4701) 

7. JG992/000131/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa 
CENTEB; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa a l'Ajuntament de 
Palamós per al finançament del Festival Amb So de Cobla (exp. 2019/4538) 

8. JG992/000134/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa 
CENTEB; Cooperació Cultural (017): Aprovació del protocol d'intencions entre la 
Diputació de Girona i la Fundació privada "Circus Arts Foundation" per a 
l'adequació i reforma d'uns equipaments que seran objecte de nous usos 
destinats al Palau Internacional de les Arts. (exp. 2019/4958) 

9. JG992/000135/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa 
CENTEB; Comunicació Cultural (021): Rectificar l'acord  de Junta de Govern de 
19 de febrer de 2019, número 984, relatiu a la concessió d'una subvenció 
nominativa a l'Ajuntament de Cassà de la Selva per a l'edició del volum núm. 5 
de la col·lecció Toponímia dels Veïnats de Cassà (exp.2019/959) 

10. JG992/000137/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa 
CENTEB; Comunicació Cultural (021): Concedir una subvenció nominativa a la 
Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana per a la realització 
d'activitats 2019 (exp. 2019/4820) 

11. JG992/000138/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa 
CENTEB; Comunicació Cultural (021): Aprovar la concessió de subvencions per 
a activitats dels centres d'estudis locals i comarcals, 2019 (exp. 2019/26) 

12. JG992/000139/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa 
CENTEB; Comunicació Cultural (021): Aprovar la concessió de subvencions per 
a edicions dels centres d'estudis locals i comarcals, 2019 (exp. 2019/24) 
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13. JG992/000021/2019-PPCICLHBG; Proposta President Comissió Informativa 
CLHBG; Habitatge (028): Conveni amb la Creu Roja per lluitar contra la pobresa 
energètica (exp. 2019/4347) 

14. JG992/000023/2019-PPCICLHBG; Proposta President Comissió Informativa 
CLHBG; Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aprovació d'un conveni 
amb el Consell Comarcal de l'Alt Empordà, any 2019 (exp. 2019/437) 

15. JG992/000024/2019-PPCICLHBG; Proposta President Comissió Informativa 
CLHBG; Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aprovació d'un conveni 
amb el Consell Comarcal del Baix Empordà, any 2019 (exp. 2019/440) 

16. JG992/000025/2019-PPCICLHBG; Proposta President Comissió Informativa 
CLHBG; Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aprovació d'un conveni 
amb el Consell Comarcal de la Cerdanya, any 2019 (exp. 2019/442) 

17. JG992/000026/2019-PPCICLHBG; Proposta President Comissió Informativa 
CLHBG; Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aprovació d'un conveni 
amb el Consell Comarcal de la Garrotxa, any 2019 (exp. 2019/443) 

18. JG992/000029/2019-PPCICLHBG; Proposta President Comissió Informativa 
CLHBG; Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aprovació d'un conveni 
amb el Consell Comarcal del Gironès, any 2019 (exp. 2019/445) 

19. JG992/000030/2019-PPCICLHBG; Proposta President Comissió Informativa 
CLHBG; Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aprovació d'un conveni 
amb el Consell Comarcal del Pla de l' Estany, any 2019 (exp. 2019/446) 

20. JG992/000031/2019-PPCICLHBG; Proposta President Comissió Informativa 
CLHBG; Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aprovació d'un conveni 
amb el Consell Comarcal del Ripollès, any 2019 (exp. 2019/450) 

21. JG992/000032/2019-PPCICLHBG; Proposta President Comissió Informativa 
CLHBG; Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aprovació d'un conveni 
amb el Consell Comarcal de la Selva, any 2019 (exp. 2019/454) 

22. JG992/000020/2019-PPCIPEAH; Proposta President Comissió Informativa 
PEAH; Arxiu General (007): Eliminació de documentació del fons de la Diputació 
de Girona. Núm. eliminació: 2019/01 (exp. 2019/4190) 

23. JG992/000023/2019-PPCIPEAH; Proposta President Comissió Informativa 
PEAH; Serveis Jurídics (006): Assabentat de la fermesa de la sentència núm. 
81/19 de 26 de març, dictada per la jutgessa del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 1 de Girona, que resol el recurs abreujat núm. 382/2018 (exp. 2019/1455) 

24. JG992/000026/2019-PPCIPEAH; Proposta President Comissió Informativa 
PEAH; Serveis Jurídics (006): Assabentat de la fermesa de la sentència núm. 
75/2019, recurs abreujat núm. 367/2018 del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 1 de Girona (exp. 2018/9172) 

25. JG992/000020/2019-PPCITS; Proposta President Comissió Informativa TS; 
Medi Ambient (014): Tercer Fòrum Internacional de gestió de residus municipals 
Wasteinprogress 

26. JG992/000025/2019-PPCITS; Proposta President Comissió Informativa TS; 
Medi Ambient (014): Aprovació del model d'acord de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona, la Diputació de Girona i les empreses turístiques 
acreditades a la Carta Europea de Turisme Sostenible al Parc Natural del 
Montseny (exp. 2019/5155) 

 
 
Assumptes procedents dels delegats de les diferents àrees 
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27. JG992/000039/2019-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva; 
Cooperació Esportiva (026): Concessió de subvencions per al finançament de 
l'acció de promoció i foment de l'activitat física i l'esport any 2019 (exp. 
2019/226) 

28. JG992/000002/2019-11-15PDDXV; 11-15Proposta Diputat Delegat Xarxa Viària; 
Xarxa Viària (013): Resolució d'expedient de responsabilitat patrimonial instat 
per Pablo Pérez-Tormo Martínez-Cabot, actuant en nom i representació de 
Línea Directa Aseguradora, Compañía de Seguros y Reaseguros, SA. (exp 
2019/1462) 

29. JG992/000003/2019-11-15PDDXV; 11-15Proposta Diputat Delegat Xarxa Viària; 
Xarxa Viària (013): Resolució d'expedient de responsabilitat patrimonial instada 
per Marta Alssina Conesa, actuant en representació de la senyora ABC (exp. 
2019/219) 

30. JG992/000010/2019-PDDXV; Proposta Diputat Delegat Xarxa Viaria; Xarxa 
Viària (013): Resolució d'expedient de responsabilitat patrimonial  instat per MR 
(exp. 2018/9175) 

31. JG992/000012/2019-PDDXV; Proposta Diputat Delegat Xarxa Viaria; Xarxa 
Viària (013): Aprovació del text del conveni entre la Diputació de Girona i 
l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro per a la construcció rotonda en els accessos 
sector Vilar d'Aro i s'Agaró, entre el PK 2+050 i 2+300 de la ctra. GIV-6621 (exp. 
2019/2190) 

 
32. Proposicions urgents 
 
33. Precs i preguntes 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 7 

de maig de 2019 
 
S'aprova per unanimitat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 7 de maig 
de 2019, 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. JG992/000113/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió 

Informativa CENTEB; Centre de la Imatge (020): Aprovació subvenció 
nominativa per l'Associació Cultural l'Eixam. (exp. 2019/168) 

 
L’Associació Cultural l’Eixam ha sol·licitat una subvenció nominativa per al 
finançament de la preparació de la XI Biennal Fotografia Xavier Miserachs i s’ha 
instruït l'expedient corresponent (2019/168). 
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Atès que en el pressupost de la Diputació de 2018 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de l’Associació Cultural l’Eixam, de conformitat 
amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona, la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de 
conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de Subvencions; 
 
D’acord el punt segon del decret de la Presidència de 28 de setembre de 2018, es 
delega a la Junta de Govern les atribucions per a l’atorgament de subvencions 
nominatives corresponents a l’Àrea de Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports 
i Benestar, d’acord amb la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
amb càrrec als crèdits dels capítols 4 i 7 del pressupost corporatiu.  
 
Vist l’informe de la cap del centre gestor d’INSPAI, Centre de la Imatge, la Junta de 
Govern, per unanimitat, acorda: 
 
PRIMER. Concedir la subvenció a l’Associació Cultural l’Eixam, per al finançament de 
la XI Biennal Fotografia Xavier Miserachs, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d’expedient 

Nom del Beneficiari NIF del beneficiari 

2019/168 Associació Cultural l’Eixam G17134560 

Objecte de la subvenció 

Preparació XI Biennal Fotografia Xavier Miserachs 

Cost total de 
l’objecte 

subvencionat 

Cost de les 
despeses 

subvencionables 

Import de la 
subvenció 

Percentatge 
de 

finançament 

Import a 
justificar 

2.560,00 € 2.560,00 € 2.500,00 € 97,65 % 2.560,00 € 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 2.500,00 € amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 502/3322/48101 del pressupost de la Diputació de Girona 
de 2019. 
 
TERCER. Objecte. La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter 
singular i està destinada exclusivament a l’execució de les despeses que consten en 
el pressupost de la sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra 
naturalesa.  
 
QUART. Compatibilitat. La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres 
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de 
qualsevol administració o ens públic o privat, nacionals, de la Unió Europea o 
d’organismes internacionals. La suma de les subvencions compatibles amb la de la 
Diputació de Girona en cap cas no pot superar el cost total de l'activitat 
subvencionada. 
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CINQUÈ. Acceptació de la subvenció. Es considera que l’Associació Cultural l’Eixam, 
accepta la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per a la 
seva aplicació estipulades en aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des 
de la notificació d’aquest acord, no manifesta el contrari.  
 
SISÈ. Obligacions del beneficiari. L’Associació Cultural l’Eixam, té les obligacions 
següents: 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona i el d’INSPAI, Centre de la Imatge en la 
documentació i en els mitjans de difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, 
tot indicant que s’ha efectuat amb la nostra col·laboració;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Destinar un espai perquè INSPAI pugui instal·lar una exposició de fotografies que 
s’integrarà a la programació del festival. 
h) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
SETÈ. Quantia, finançament i pagament. Es procedirà al pagament de la subvenció, 
per l’import de 2.500,00 € que representa un percentatge de finançament del 97,65 %, 
quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com s’estableix en el punt vuitè 
d’aquest acord.  
 
VUITÈ. Règim de justificació. L’Associació Cultural l’Eixam ha de justificar la 
subvenció concedida, per l’import de 2.560,00 € corresponents a l’import total de les 
despeses que consten en el pressupost de despeses de la sol·licitud de subvenció, 
mitjançant la presentació al Registre General de la Diputació d’un compte justificatiu 
normalitzat que és a l’abast al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat a l’apartat 
de documentació) que ha de contenir la informació següent:  
 
a) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
b) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 
factura;  
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
d)  En cas que durant la preparació de la XI Biennal Fotografia Xavier Miserachs es 
realitzi qualsevol tipus de producció gràfica i audiovisual, exemplars d’aquestes una 
vegada editades o publicades.  
 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia. D’altra banda, es 
reduirà proporcionalment la subvenció concedida, d'acord amb el percentatge de 
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finançament que consta en el punt setè d’aquest acord, en el supòsit que quan 
s’aporti la documentació justificativa, la despesa acreditada sigui inferior a la fixada 
com a despesa subvencionable. És inadmissible cap canvi de destinació.  
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 4 de novembre de 
2019. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, 
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
 
Tan bon punt l’Associació Cultural l’Eixam presenti la documentació justificativa es 
procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en 
aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes 
que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la 
indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, 
amb les conseqüències que es determinen al punt següent. 
 
NOVÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat. La Junta de Govern de la Diputació de 
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de 
concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la 
concessió de la subvenció. En relació amb la possibilitat de modificació o anul·lació 
de les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona i la normativa concordant. Es procedirà a exigir el 
reintegrament de la subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
DESÈ. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
L’Associació Cultural l’Eixam, i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o 
la seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que 
realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 
46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al 
compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o 
negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin 
correspondre. 
 
ONZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes 
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de 
conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:  
 

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

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

necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes 
d’interessos. 
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d) La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de 
discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions. 

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

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

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

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

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

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

L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
DOTZÈ. Normes supletòries. En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normativa que hi sigui aplicable. 
 
TRETZÈ. Notificar aquest acord a l’Associació Cultural l’Eixam. 
 
CATORZÈ. Traslladar aquest acord a la Intervenció General,  a la Tresoreria i a 
Cooperació Cultural de la Diputació de Girona. 
 
 
4. JG992/000116/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió 

Informativa CENTEB; Sistemes i tecnologies de la Informació (016): 
Aprovar la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, per a la 
concessió de subvencions a museus i col·leccions de les comarques 
gironines per dotar-se d'equipaments relacionats amb les noves 
tecnologies (exp. 2019/4197) 

 
El Pla Estratègic de Subvencions (2017-2019), aprovat pel Ple de la Diputació de 
Girona en sessió de 24 de gener de 2017, estableix una línia de subvencions a 
museus i col·leccions de les comarques gironines per dotar-se d’equipaments 
relacionats amb les noves tecnologies. 
 
La Diputació de Girona, en l’exercici de les seves competències pròpies definides a 
l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 
d'assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, pretén resoldre 
necessitats, relacionades amb l’obtenció de material informàtic per part dels 
beneficiaries, finançant-los per tal d’assolir aquest propòsit, tendent a l’actualització i 
modernització del material informàtic de què disposen. 
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L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen a les bases 
específiques reguladores de subvencions de la Diputació de Girona a museus i 
col·leccions de les comarques gironines per dotar-se d’equipaments relacionats amb 
les noves tecnologies, aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 22 de gener 
de 2019 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) 22, de 31 de 
gener de 2019. 
 
La tramitació de la convocatòria que es proposa que s’aprovi s’ajusta al que 
s’estableix a l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la Llei 
38/2003, general de subvencions, i l’òrgan competent per aprovar-la és la Junta de 
Govern, d’acord amb el que estableixen les bases específiques reguladores. 
 
Atesos els antecedents exposats, la Junta de Govern, a proposta del diputat president 
de la Comissió Informativa de Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports i 
Benestar, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Aprovar la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, per a la 
concessió de subvencions a museus i col·leccions de les comarques gironines per 
dotar-se d’equipaments relacionats amb les noves tecnologies, el text de la qual es 
transcriu literalment a continuació: 
 
Convocatòria de subvencions del programa «Ajuts per tal que museus i col·leccions de 
les comarques gironines es dotin d’equipaments relacionats amb les noves 
tecnologies» - any 2019 
 
1. Objecte i finalitat 
Subvencions en règim de concurrència competitiva per a museus i col·leccions de les 
comarques gironines, dins del programa Subvencions de l’Àrea de Cultura, Noves 
Tecnologies, Esports i Benestar de la Diputació de Girona, destinades al finançament 
d’equipaments relacionats amb les noves tecnologies, d’acord amb les bases específiques 
reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 22 de gener de 2019, 
publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) 22, de 31 de gener de 2019. 
 
La distribució dels fons assignats en aquesta convocatòria s’efectuarà entre les sol·licituds 
presentades aplicant els criteris establerts a l’article número 5 de les bases reguladores. 
 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
 
L’import total destinat a la convocatòria és de 30.000€. Les aplicacions pressupostàries a què 
es carrega el crèdit pressupostari i els imports són els que es detallen a continuació.  
 

Aplicació pressupostària Import 

510 4910 76201 Ajuts a ajuntaments 
material informàtic per a museus i 
col·leccions 

15.000€ 

510  4910 78000 Ajuts a entitats no 
lucratives material informàtic museus 
i col·leccions 

15.000€ 

Total 30.000€ 

 
3. Termini de presentació de sol·licituds 
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El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils a partir de l’endemà de la 
publicació de l’extracte de la convocatòria al BOPG. 
 
Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació 
de Girona www.ddgi.cat/subvencions, acompanyat de la documentació que preveu l’article 6 
de les bases reguladores. 
 
Les sol·licituds, la presentació de les quals ha de ser telemàtica (EACAT), han d’estar 
signades electrònicament mitjançant un certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci 
d’Administració Oberta de Catalunya. 
 
Import de les subvencions 
Se subvencionaran les actuacions dividint el total de l’import destinat a la convocatòria pel 
nombre de sol·licituds presentades. 
 
Àmbit temporal de les accions subvencionables 
Se subvencionaran actuacions, activitats o inversions realitzades a partir de l’1 de gener de 
2019 fins a la data de justificació. 
 
Termini per justificar les subvencions 
El termini per justificar la totalitat de l’objecte subvencionat finalitza el 15 de novembre de 
2019. 
Els museus i col·leccions que en siguin beneficiaris hauran de fer constar el suport econòmic 
de la Diputació de Girona en la millora del seu equipament informàtic. Per fer-ho podran 
utilitzar, entre d’altres, la pàgina web, el tauler d'anuncis o un altre mitjà de comunicació o 
difusió, i s'haurà d'acreditar en la presentació del compte justificatiu mitjançant una fotografia, 
una impressió de la pàgina web i/o el certificat del secretari. 
 
4. Termini de resolució i notificació  
 
4.1. Termini de resolució 
El termini per resoldre la convocatòria és el que determinen les bases. Una vegada 
transcorregut el termini sense que s’hagi adoptat una resolució, els sol·licitants podran 
entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu. 
 
4.2. Termini de notificació 
Es notificarà la resolució a tots els beneficiaris de manera individualitzada, tal com preveu 
l’article 41.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals hagi estat 
desestimada, en el termini màxim de 10 dies hàbils, a comptar de la data en què s’adopti 
l’acord.  
 
5. Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta resolució escau 
interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de 
Girona, en el termini de 2 mesos a comptar del dia següent al de la notificació. 
Alternativament, i de forma potestativa, s’hi pot interposar recurs de reposició davant el 
president de la Diputació de Girona, en el termini d’1 mes a comptar del dia següent al de la 
notificació.  
 
6. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Diputació, al tauler electrònic i, 
d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, se’n 
publicarà l’extracte al BOPG. 
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La convocatòria resta condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra les bases 
específiques, l’estimació de les quals hagi de comportar un canvi en les seves determinacions. 

 
Segon. Autoritzar la despesa de la convocatòria per un import màxim de 30.000€, 
distribuïts amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i anualitats següents: 
 

Pressupost  Aplicació pressupostària Descripció Import  

Anualitat 
2019 

510 4910 76201  Ajuts a ajuntaments material 
informàtic per a museus i 
col·leccions 

15.000€ 

Anualitat 
2019 

510 4910 78000 Ajuts a entitats no lucratives 
material informàtic museus i 
col·leccions 

15.000€ 

Total € 30.000€ 

 
Tercer. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord, 
perquè disposi publicar la convocatòria en el BOPG, perquè resolgui els recursos que 
s’hi puguin interposar i perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es persegueix, 
rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s’hi puguin advertir. 
 
Quart. Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot 
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el president de la 
Diputació de Girona en el termini d’1 mes a comptar de l’endemà de la publicació, o 
directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
de Girona en el termini de 2 mesos. 
 
 
5. JG992/000126/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió 

Informativa CENTEB; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa a 
l'Ajuntament de Tossa de Mar per al finançament del IV Festival de Rumba 
i Música Catalana (exp. 2019/4606) 

 
L’Ajuntament de Tossa de Mar, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al 
finançament del IV Festival de Rumba i Música Catalana, que tindrà lloc a Tossa de 
Mar, l’any 2019, i s’ha instruït l'expedient corresponent (2019/4606).  
 
El projecte de Rumb(a) Palamós neix amb la idea de crear un producte cultural en 
base a les següents premisses: ús de la música en viu, grups de qualitat, gratuïtat, 
espais a l’aire lliure, activitats per la gent del poble i per a tot tipus de públics i 
capacitat d’aglutinar la ciutadania en les seves activitats socials, d’oci i culturals. 
 
La rumba catalana és un estil musical originari dels anys cinquanta del segle XX de la 
comunitat gitana de Barcelona amb influències de nombrosos sons llatins. Catalunya, 
terra d'acollida, adopta fàcilment aquest mestissatge i fa propi el so fins al punt que el 
juliol de 2015, el Ple del Parlament de Catalunya, reconeix la rumba catalana com a 
música tradicional i popular i com a part del patrimoni cultural de Catalunya i 
presenten candidatura a la UNESCO per nomenar la rumba catalana com a Patrimoni 
Cultural Immaterial. 
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El nom Rumb(A)Palamós prové de jugar amb la paraula RUMBA i la paraula RUMB 
(direcció que segueix una embarcació) convertint el títol del festival en una declaració 
d’intencions: Veniu a Palamós, terra marinera, sempre en moviment! El festival està 
inclòs en la proposta de Festivals de música del Patronat de la Costa Brava i 
posiciona Palamós en l’oferta lúdica i cultural de l’estiu a Girona -Costa Brava- amb 
un producte diferenciador, fresc i divertit. 
 
La decisió de l'estil musical prové de la cerca d'un estil musical propi de Catalunya i 
ballable per a totes les franges d'edat on la rumba catalana hi encaixa a la perfecció. 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà 
una línia de subvencions específiques per al patrimoni cultural, dins la qual s’hi 
engloba el patrimoni immaterial i, concretament, la rumba catalana. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada 
nominativament a favor de l’Ajuntament de Tossa de Mar, de conformitat amb allò que 
preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, la 
concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb 
el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 
qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 
 
D’acord al punt segon del decret  de la Presidència de 28 de setembre de 2018, es 
delega a la Junta de Govern les atribucions per a l’atorgament de subvencions 
nominatives corresponents a l’Àrea de Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports 
i Benestar, d’acord a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
amb càrrec als crèdits dels capítols 4 i 7 del pressupost corporatiu. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural la Junta de Govern, 
per unanimitat, acorda::  
 
PRIMER. Concedir la subvenció a l’Ajuntament de Tossa de Mar, per al finançament 
del IV Festival de Rumba i Música Catalana, que tindrà lloc a Tossa de Mar, l’any 
2019, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució de 
l’activitat 

2019/4606 Ajuntament de 
Tossa de Mar 

P1721500E IV Festival de 
Rumba i 
Música 
Catalana, que 
tindrà lloc a 
Tossa de Mar 

Des de l’1 de 
gener fins al 
31 de juliol de 
2019 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

74.685,00€ 74.685,00€ 5.000,00 € 6,69 %  74.685,00€ 
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SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de  CINC MIL EUROS, 
(5.000,00€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/46225 del pressupost 
de la Diputació de Girona de 2019. 
 
TERCER. Objecte. 
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada 
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la 
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.  
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada és des de l’1 de gener fins al 31 de 
juliol de 2019. 
 
QUART. Compatibilitat.  
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic 
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les 
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar 
el cost total de l'activitat subvencionada. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.  
Es considera que l’Ajuntament de Tossa de Mar, accepta la subvenció, així com les 
condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació estipulades en 
aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest 
acord, no manifesta el contrari.  
 
SISÈ. Quantia, finançament i pagament.  
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 5.000,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 6,69 %, quan s’hagi presentat el compte justificatiu 
tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.  
 
SETÈ. Règim de justificació.  
L’Ajuntament de Tossa de Mar ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 
74.685,00€ corresponents a l’import de les despeses que consten en el pressupost de 
la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al Registre General de 
la Diputació de la documentació següent: 
 
a) El compte justificatiu normalitzat (www.ddgi.cat).  
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 
factura;  
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de 
les activitats. 
 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment 
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el 
percentatge de desviació. 
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Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat 
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva. 
 
És inadmissible cap canvi de destinació.  
 
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 13 de setembre de 
2019. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, 
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
 

Tan bon punt l’Ajuntament de Tossa de Mar, presenti la documentació justificativa es 
procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en 
aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes 
que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la 
indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, 
amb les conseqüències que es determinen al punt següent. 
 
VUITÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat.  
La Junta de Govern de la Diputació de Girona té la facultat de revisar la subvenció 
concedida i de modificar la resolució de concessió en el cas d’alteració de les 
condicions que s’han tingut en compte per a la concessió de la subvenció. En relació 
amb la possibilitat de modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al 
que disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la 
normativa concordant. Es procedirà a exigir el reintegrament de la subvenció 
concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona. 
 
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat. 
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació 
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte 
de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada. 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 
 

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

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

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

b)El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels 

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

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

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

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

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

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

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

de l’exercici de llurs càrrecs. 

j)Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin 
aplicables, d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a 

la informació pública i bon govern.  
 

L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
CATORZÈ. Clàusula de dades personals.  
Les dades personals que els sol·licitants de la subvenció comuniquin durant el 
procediment, actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, seran 
tractades per la Diputació de Girona com a Responsable del Tractament en el sentit 
de l’article 4.7 del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016), amb la finalitat 
de gestionar la subvenció i portar a terme les actuacions que se’n deriven establertes 
per Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment de missió 
d’interès públic (art. 6.1.e del Reglament) i d’obligacions legals (art. 6.1.c). En cas que 
la tramitació de la sol·licitud impliqui comunicació de dades d’altres persones a la 
Diputació de Girona, les persones sol·licitants hauran d'informar a les persones 
afectades d'aquesta comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament 
General de Protecció de Dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació, supressió, 
sol·licitar la limitació del tractament i oposició) l’interessat es podrà adreçar en 
qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació detallada del tractament, 
incloent les vies d'exercici dels drets de les persones interessades, es pot consultar a 
la seu electrònica de la Diputació de Girona.  
 
QUINZÈ. Normes supletòries.  
En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions; l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, i la resta de normativa que hi sigui aplicable. 
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SETZÈ. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Tossa de Mar . 
 
 
6. JG992/000129/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió 

Informativa CENTEB; Cooperació Cultural (017): Canvi de titularitat del 
beneficiari_Programa "Indika", de patrimoni cultural i educació de la 
Diputació de Girona, curs 2018/2019 (exp. 2019/4701) 

 
Vistes les Bases específiques reguladores de subvencions als centres de 
conservació, difusió i interpretació del patrimoni cultural i la memòria històrica en el 
marc del programa “Indika” de patrimoni cultural i educació de la Diputació de Girona 
(BOP núm. 42, de 28 de febrer de 2018). 
 
Vista la Convocatòria pública de subvencions en règim de concurrència competitiva, 
als centres de conservació, difusió i interpretació del patrimoni cultural i la memòria 
històrica, en el marc del programa “Indika” de recursos educatius de la Diputació de 
Girona (curs 2018-2019) (BOP núm. 30, de 12 de febrer de 2018). 
 
Vist que la Junta de Govern de 15 de maig de 2018 va acordar incloure en el 
programa “Indika”, de recursos educatius de la Diputació de Girona (curs 2018/2019), 
com a entitat beneficiària a Alba Solés i Coll – Atzagaia, amb NIF 78XX3XXH per a 
desenvolupar les activitats pedagògiques entorn al Parc de les coves Prehistòriques 
de Serinyà. 
 
Vista la finalització del contracte vigent entre Alba Solés i Coll - Atzagaia i el Consell 
Comarcal del Pla de l’Estany pel servei de gestió i difusió del Parc de les Coves 
Prehistòriques de Serinyà. 
 
Vist que s’ha canviat el model de gestió de les instal·lacions i que ara és el propi 
Consell Comarcal del Pla de l’Estany l’encarregat de la tresoreria del centre 
patrimonial. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, i atesos els 
antecedents esmentats, la Junta de Govern, a proposta del president de la Comissió 
Informativa de Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per 
unanimitat, acorda:  
 
PRIMER. Autoritzar el canvi de titularitat del beneficiari Alba Solés i Coll - Atzagaia., 
amb NIF 78XX3XXH, a favor de Consell Comarcal de Pla de l’Estany, amb NIF 
P6700010I, en els drets i obligacions derivats de la incorporació al programa “Indika, 
de patrimoni cultural i educació” de la Diputació de Girona pel curs 2018-2019. 
 
SEGON. Anul·lar al beneficiari Alba Solés i Coll – Atzagaia, amb NIF 78XX3XXH, la 
subvenció de 2.657,25 euros corresponent a la diferència que queda per justificar al 
programa “Indika”, per al curs escolar 2018-2019. 
 
TERCER. Autoritzar i disposar al Consell Comarcal del Pla de l’Estany, amb NIF 
P6700010I, la subvenció de 2.657,25 euros corresponent a la diferència que queda 
per justificar al programa “Indika”, per al curs escolar 2018-2019. 
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QUART. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Pla de l’Estany i a Alba Solés 
i Coll - Atzagaia. 
 
 
7. JG992/000131/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió 

Informativa CENTEB; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa a 
l'Ajuntament de Palamós per al finançament del Festival Amb So de Cobla 
(exp. 2019/4538) 

 
L’Ajuntament de Palamós, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament 
del Festival Amb So de Cobla, que tindrà lloc a Palamós, l’any 2019, i s’ha instruït 
l'expedient corresponent (2019/4538).  
 
Amb So de Cobla es duu a terme des de fa dues edicions a Palamós, vila de llarga 
tradició sardanista. El festival Amb So de Cobla va néixer d’un projecte inspirat per 
l’Agrupació Sardanista Costa Brava de Palamós, acollit i impulsat per la Direcció 
General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Cultural, gestionat per 
l’Ajuntament de Palamós i amb la col·laboració de la Diputació de Girona. Amb So de 
Cobla va néixer amb la intencionalitat de difondre la música de cobla més enllà de les 
audicions de sardanes.  
 
Amb So de Cobla transgredeix i presenta els instruments de la cobla catalana en 
nous formats, nous ritmes... obrint-los a tot el ventall de combinacions possibles. 
Aquesta idea es reforça amb la programació de propostes per atraure a tot tipus de 
públics, així com de posar en valor la música popular i tradicional entre l’oferta d’estiu 
a la Costa Brava i per extensió a comarques de Girona. 
 
El festival Amb So de Cobla 2019 manté els tres eixos vertebradors: la difusió amb el 
programa de concerts, la producció amb dos nous espectacles creats per a ser 
estrenats a Palamós, i la formació professional de la mà de diversos músics de cobla 
de primera fila que impartiran una masterclass. 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà 
una línia de subvencions específiques per la promoció de les arts escèniques, dins les 
quals s’hi engloben els festivals de música. L’objectiu d’aquesta línia és garantir 
l’equilibri territorial i temàtic de l’oferta cultural relacionada amb les arts escèniques; 
així com fomentar la implicació dels municipis en els projectes d’arts escèniques. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada 
nominativament a favor de l’Ajuntament de Palamós, de conformitat amb allò que 
preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, la 
concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb 
el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 
qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 
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D’acord al punt segon del decret  de la Presidència de 28 de setembre de 2018, es 
delega a la Junta de Govern les atribucions per a l’atorgament de subvencions 
nominatives corresponents a l’Àrea de Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports 
i Benestar, d’acord a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
amb càrrec als crèdits dels capítols 4 i 7 del pressupost corporatiu. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern, 
per unanimitat, acorda:  
 
PRIMER. Concedir la subvenció a l’Ajuntament de Palamós, per al finançament del 
Festival Amb So de Cobla, que tindrà lloc a Palamós, l’any 2019, que es detalla a 
continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució de 
l’activitat 

2019/4538 Ajuntament de 
Palamós 

P1712500F Festival Amb 
So de Cobla, 
que tindrà lloc 
a Palamós 

Des de l’1 de 
gener fins al 
15 de 
setembre de 
2019 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

117.412,01€ 117.412,01 € 23.000,00 € 19,58 %  117.412,01 € 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de  VINT-I-TRES MIL EUROS, 
(23.000,00€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/46229 del pressupost 
de la Diputació de Girona de 2019. 
 
TERCER. Objecte. 
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada 
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la 
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.  
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada és des de l’1 de gener fins al 15 de 
setembre de 2019. 
 
QUART. Compatibilitat.  
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic 
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les 
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar 
el cost total de l'activitat subvencionada. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.  
Es considera que l’Ajuntament de Palamós, accepta la subvenció, així com les 
condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació estipulades en 
aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest 
acord, no manifesta el contrari.  
 
SISÈ. Quantia, finançament i pagament.  
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Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 23.000,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 19,58 %, quan s’hagi presentat el compte 
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.  
 
SETÈ. Règim de justificació.  
L’Ajuntament de Palamós ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 
117.412,01€ corresponents a l’import de les despeses que consten en el pressupost 
de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al Registre General 
de la Diputació de la documentació següent: 
 
a) El compte justificatiu normalitzat (www.ddgi.cat).  
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 
factura;  
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de 
les activitats. 
 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment 
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el 
percentatge de desviació. 
 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat 
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva. 
 
És inadmissible cap canvi de destinació.  
 
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 30 de setembre de 
2019. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, 
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
 

Tan bon punt l’Ajuntament de Palamós, presenti la documentació justificativa es 
procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en 
aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes 
que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la 
indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, 
amb les conseqüències que es determinen al punt següent. 
 
VUITÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat.  
La Junta de Govern de la Diputació de Girona té la facultat de revisar la subvenció 
concedida i de modificar la resolució de concessió en el cas d’alteració de les 
condicions que s’han tingut en compte per a la concessió de la subvenció. En relació 
amb la possibilitat de modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al 
que disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la 
normativa concordant. Es procedirà a exigir el reintegrament de la subvenció 
concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de 
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novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona. 
 
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat. 
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació 
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte 
de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada. 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
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la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
CATORZÈ. Clàusula de dades personals.  
Les dades personals que els sol·licitants de la subvenció comuniquin durant el 
procediment, actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, seran 
tractades per la Diputació de Girona com a Responsable del Tractament en el sentit 
de l’article 4.7 del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016), amb la finalitat 
de gestionar la subvenció i portar a terme les actuacions que se’n deriven establertes 
per Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment de missió 
d’interès públic (art. 6.1.e del Reglament) i d’obligacions legals (art. 6.1.c). En cas que 
la tramitació de la sol·licitud impliqui comunicació de dades d’altres persones a la 
Diputació de Girona, les persones sol·licitants hauran d'informar a les persones 
afectades d'aquesta comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament 
General de Protecció de Dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació, supressió, 
sol·licitar la limitació del tractament i oposició) l’interessat es podrà adreçar en 
qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació detallada del tractament, 
incloent les vies d'exercici dels drets de les persones interessades, es pot consultar a 
la seu electrònica de la Diputació de Girona.  
 
QUINZÈ. Normes supletòries.  
En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions; l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, i la resta de normativa que hi sigui aplicable. 
 
SETZÈ. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Palamós . 
 
 
8. JG992/000134/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió 

Informativa CENTEB; Cooperació Cultural (017): Aprovació del protocol 
d'intencions entre la Diputació de Girona i la Fundació privada "Circus 
Arts Foundation" per a l'adequació i reforma d'uns equipaments que seran 
objecte de nous usos destinats al Palau Internacional de les Arts. (exp. 
2019/4958) 

 
La Diputació de Girona té entre els seus objectius impulsar, donar suport i col·laborar 
amb actuacions i projectes de caràcter cultural, cooperar amb agents públics i privats 
en projectes de promoció cultural, patrimonial i artística. En el marc d’aquests 
objectius, treballa per fer arribar la cultura arreu del territori i al màxim de població 
possible. 
 
La Fundació Privada “Circus Arts Foundation” és una entitat creada a finals de l’any 
2011 que, en el moment actual, és una de les promotores de circ de major 
reconeixement internacional en el seu sector.  
 
Es tracta d’una fundació privada sense ànim de lucre, la qual va néixer amb l’objectiu 
de promocionar, fomentar, divulgar, prestigiar, protegir i defensar al territori espanyol i 
al de qualsevol altre estat, l’espectacle de Circ, entès com a art escènica, element 
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lúdic i com a part integrant de la cultura i paradigma de la multiculturalitat, abastant els 
seus artistes, la seva memòria i el seu patrimoni. 
 
La Fundació Privada “Circus Arts Foundation” expressa el seu propòsit de  fer viable el 
projecte anomenat “Palau Internacional del Circ”, que preveu donar nous usos als 
edificis “Micromundi”  i “Edifici Clàustres” de la localitat de Besalú; acollint el primer la 
recepció, l’inci d’un itinerari expositiu i una botiga; oficines de la Fundació, consultes 
del Centre de documentació Internacional, sales d’exposició permanent i temporal, 
sanitaris, cafeteria i comunicacions verticals (ascensors i escales). 
 
Allò que es pretén és la realització de les obres pertinents per tal d’adequar aquests 
dos equipaments a les finalitats preteses, a través de dues actuacions: l’adquisició 
dels dos immobles per part de la Fundació i la posada en marxa de l’equipament a 
través de les obres d’adequació pertinents. 
 
D’acord a la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya; per les normes comunes de la Llei de l’Estat 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i per la resta de la normativa 
que sigui materialment aplicable a l’objecte del protocol. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern, 
per unanimitat, acorda: 
 
PRIMER. Aprovar el protocol d’intencions a subscriure entre la Diputació de Girona i la 
Fundació Privada “Circus Arts Foundation” per a l’adequació i reforma d’uns 
equipaments que seran objecte de nous usos destinats al Palau Internacional de les 
Arts (2019/4958), el text del qual es transcriu com segueix: 
 
“PROTOCOL D’INTENCIONS ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I LA FUNDACIÓ 
PRIVADA “CIRCUS ARTS FOUNDATION” PER A L’ADEQUACIÓ I REFORMA D’UNS 
EQUIPAMENTS QUE SERAN OBJECTE DE NOUS USOS DESTINATS AL PALAU 
INTERNACIONAL DE LES ARTS 
 
PARTS 
 

D’una part, l’ Il·lm. Sr. Miquel Noguer i Planas,  president de la Diputació de Girona, amb 
NIF 1700000A, actuant en nom i representació de la Diputació, en virtut de les 
competències que li confereix l’art. 34 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local, en relació amb l’article 90.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, assistit per 
part del senyor Jordi Batllori i Nouvilas, en la seva condició de Secretari General de la 
Diputació. 
I de l’altra part, el senyor Genís Matabosch i Giménez, amb DNI 40XX41XXK, d’acord al 
punt cinquè dels estatuts actua com a president de la Fundació Privada “Circus Arts 
Foundation”, domiciliada a Figueres, amb NIF G55117923. 
 
Reconeixent-se les parts la capacitat i legitimació necessàries, subscriuen el mateix, 
manifestant prèviament el següent: 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
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I. La Fundació Privada “Circus Arts Foundation” és una entitat creada a finals de l’any 
2011 que, en el moment actual, és una de les promotores de circ de major reconeixement 
internacional en el seu sector.  
 
Es tracta d’una fundació privada sense ànim de lucre, la qual va néixer amb l’objectiu de 
promocionar, fomentar, divulgar, prestigiar, protegir i defensar al territori espanyol i al de 
qualsevol altre estat, l’espectacle de Circ, entès com a art escènica, element lúdic i com a 
part integrant de la cultura i paradigma de la multiculturalitat, abastant els seus artistes, la 
seva memòria i el seu patrimoni. 
 
II. La Fundació Privada “Circus Arts Foundation” expressa el seu propòsit de  fer viable el 
projecte anomenat “Palau Internacional del Circ”, que preveu donar nous usos als edificis 
“Micromundi” i “Edifici Clàustres” de la localitat de Besalú; acollint el primer la recepció, 
l’inci d’un itinerari expositiu i una botiga; oficines de la Fundació, consultes del Centre de 
documentació Internacional, sales d’exposició permanent i temporal, sanitaris, cafeteria i 
comunicacions verticals (ascensors i escales). 
 
III. Allò que es pretén és la realització de les obres pertinents per tal d’adequar aquests 
dos equipaments a les finalitats preteses, a través de dues actuacions: l’adquisició dels 
dos immobles per part de la Fundació i la posada en marxa de l’equipament a través de 
les obres d’adequació pertinents. 
 IV. Per la seva part, la Diputació de Girona, té interès en mostrar la seva voluntat de 
col·laboració amb aquesta iniciativa, d’acord amb les competències que li confereix 
l’article 36.1 b) i d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril de bases de règim locals, que atribueix a 
la província competències en matèria d’assistència econòmica als municipis i a la 
cooperació en el foment econòmic i social de la província. 
D’acord amb els antecedents anteriors, les parts subscriuen aquest protocol d’actuació, 
amb subjecció als següents  
PACTES 
Primer. L’objecte d’aquest protocol d’actuacions és deixar constància de la voluntat de 
col·laboració entre la Diputació de Girona i la Fundació Privada “Circus Arts Foundation” 
que compren la realització de les actuacions pertinents per la posada en marxa dels 
equipaments destinats a fer viable l’anomenat “Palau Internacional del Circ”, a la localitat 
de Besalú. 
 
Segon. Per tal de fer viable aquest projecte, les parts que subscriuen aquest protocol 
d’intencions, la Diputació de Girona aportarà a la Fundació Privada “Circus Arts 
Foundation”, que serà l’encarregada de l’elaboració i l’execució del projecte, els següents 
imports, distribuïts en dues anualitats i d’acord amb la següent proposta de finançament: 
 

PARTS 2019 2020 TOTAL 

Diputació de Girona 300.000,00 € 200.000,00 
€ 

500.000,00 € 

 
La Fundació Privada “Circus Arts Foundation” expressa el seu compromís de cobrir la 
resta de finançament necessari, ja sigui mitjançant aportació pròpia o amb altres 
subvencions.  
 
Tercer. Aquest protocol d'intencions queda condicionat a l'existència del crèdit adequat i 
suficient en el pressupost que correspongui i supeditat al compliment dels requisits exigits 
a les Bases d'Execució del Pressupost, i a l'article 34.1 i 2 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions. 
 
Quart. El present protocol d’actuacions té naturalesa programàtica, al qual s’aplica l’article 
108.2 de la Llei 26/2010 del 3 d’agost del règim jurídic i procediment de les 
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administracions públiques catalanes i, per tant no té cap mena d’eficàcia jurídic obligatòria 
per a les parts ni pot ser exigible jurídicament; sense perjudici que en el cas que les parts 
acordin subscriure convenis específics d’eficàcia obligatòria, subjectin els seus pactes a la 
proposta de finançament establerta en el pacte segon del present protocol. 
 
I en prova de conformitat i acceptació, les parts referenciades signen aquest protocol.” 
 

SEGON. Facultar àmpliament el president de la Diputació de Girona per a la signatura 
del protocol i la resolució dels compromisos que se’n derivin i perquè, si cal, d’acord 
amb la finalitat que es persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que 
eventualment s’hagin pogut advertir. 
 
TERCER. Notificar aquest protocol d’intencions a la Fundació Privada “Circus Arts 
Foundation”. 
 
 
9. JG992/000135/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió 

Informativa CENTEB; Comunicació Cultural (021): Rectificar l'acord  de 
Junta de Govern de 19 de febrer de 2019, número 984, relatiu a la 
concessió d'una subvenció nominativa a l'Ajuntament de Cassà de la Selva 
per a l'edició del volum núm. 5 de la col·lecció Toponímia dels Veïnats de 
Cassà (exp.2019/959) 

 
Havent-se detectat un error material en el contingut de l’acord adoptat per la Junta de 
Govern en la sessió de 19 de febrer de 2019, amb número 984, relatiu a la concessió 
d’una subvenció nominativa a l’Ajuntament de Cassà de la Selva per a l’edició del 
volum núm. 5 de la col·lecció Toponímia dels Veïnats de Cassà- El Termenal (Exp. 
2019/959), en el qual al tercer paràgraf del punt tercer on diu “El període d’execució 
de l’activitat subvencionada comença l’1 de gener i finalitza el 15 de novembre de 
2019”, ha de dir “El període d’execució de l’activitat subvencionada comença l’1 de 
juliol de 2018 i finalitza el 10 de novembre de 2019”. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques “Revocació i 
rectificació d’errors: Les administracions públiques podran, així mateix, rectificar en 
qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o 
aritmètics existents en els seus actes”. 
 
Tenint en compte que procedeix rectificar l’error produït, vist l’informe de la cap del 
centre gestor, i tenint en compte que la resolució va ser sotmesa a la Junta de Govern 
d’acord amb el decret de 28 de setembre de 2018 de delegació a favor de la Junta de 
Govern de les atribucions per a l’atorgament de subvencions nominatives 
corresponents a l’Àrea de Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, 
sigui quin sigui el seu import, amb càrrec als crèdits dels capítols 4 i 7 del pressupost 
corporatiu, i dins els límits establerts a la legislació de règim local, la Junta de Govern, 
a proposta del diputat president de la Comissió Informativa de Cultura, Educació, 
Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, acorda: 
 
PRIMER: Modificar el tercer paràgraf del punt tercer de l’acord de la Junta de Govern 
de data 19 de febrer de 2019, relatiu a la concessió d’una subvenció nominativa a 
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l’ajuntament de Cassà de la Selva per a l’edició del volum núm. 5 de la col·lecció 
Toponímia dels Veïnats de Cassà (Ex`- 2019/959) de manera que on ara consta: 
 
“Tercer: (...) El període d’execució de l’activitat subvencionada comença l’1 de gener i 
finalitza el 15 de novembre de 2019”, 
 
Ha de dir 
“Tercer: (...) El període d’execució de l’activitat subvencionada comença l’1 de juliol 
de 2018 i finalitza el 10 de novembre de 2019” 
 
SEGON: Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Cassà de la Selva. 
 
 
10. JG992/000137/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió 

Informativa CENTEB; Comunicació Cultural (021): Concedir una subvenció 
nominatiava a la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana per 
a la realització d'activitats 2019 (exp. 2019/4820) 

 
La Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana, en data 2 de maig de 2019, 
ha sol·licitat una subvenció nominativa per a la realització d’activitats durant el 
període que va del novembre de 2018 a l’octubre de 2019, i s’ha instruït l’expedient 
2019/4820. 
 
La Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana és una associació de caire 
federatiu constituïda l’any 1992 per donar suport als centres i instituts d’estudis, 
entitats sense ànim de lucre que tenen per objectiu l’estudi, la promoció, la divulgació, 
la difusió i la defensa del patrimoni cultural i natural dels territoris de parla catalana. 
 
Al llarg de l’any la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana realitza 
diferents activitats encaminades a la cooperació i el foment de la recerca local, entre 
les quals l’organització de la Trobada de centres d’estudis locals i comarcals de les 
terres de Girona, l’edició de la revista Frontissa, i l’organització de l’XIè Congrés de la 
CCEPC, que porta per nom “La construcció del territori: geografia, identitat i usos 
polítics”. 
El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de data 24 de gener de 2017, va 
aprovar el Pla Estratègic de Subvencions, el qual preveu que el Servei de 
Comunicació Cultural atorgui una subvenció nominativa a la Coordinadora de Centres 
d’Estudis de Parla Catalana per a la realització d’Activitats. 
 
En el pressupost general de la Diputació de 2019 hi figura una subvenció consignada 
nominativament a favor de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana- 
Activitats: Comunicació Cultural. 503/3340/48103 per import de 8.000,00 €. 
 
L’article 22.2.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i 
l'article 16.1, de l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, 
estableixen que les que estiguin previstes nominativament en els pressupostos 
generals es poden concedir de forma directa. El procediment de concessió està 
regulat a l’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
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Aquesta subvenció de concessió directa nominativa es pot formalitzar mitjançant el 
redactat de la proposta d'acord de la Junta de Govern, que s’adjunta a l’expedient, de 
conformitat amb allò establert als articles 22.2.a) i 28, de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, i als articles 16.1 i 17 de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació. 
 
La proposta de resolució se sotmet a l’aprovació de la Junta de Govern de conformitat 
amb el decret de 28 de setembre de 2018 de delegació a favor de la Junta de Govern 
de les atribucions per a l’atorgament de subvencions nominatives corresponents a 
l’Àrea de Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, sigui quin sigui el 
seu import, amb càrrec als crèdits dels capítols 4 i 7 del pressupost corporatiu, i dins 
els límits establerts a la legislació de règim local. 
 
Vist l’informe favorable de la cap del centre gestor de Comunicació Cultural, la Junta 
de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió Informativa de Cultura, 
Educació, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, acorda: 
 
Primer:  Concedir una subvenció d’acord amb les dades següents: 
 
Expedient    Beneficiari CIF/NIF 

2019/4820 COORDINADORA DE CENTRES D’ESTUDIS 
DE PARLA CATALANA 

G25314048 

Objecte de la subvenció 

Realització d’Activitats any 2019 (novembre 2018-octubre 2019) 

Subvenció 

Import concedit Pressupost i import a justificar % de finançament 

8.000,00 € 10.000,00 € 80% 

 
Segon: Autoritzar la despesa de 8.000,00 € i disposar-la amb càrrec de l’aplicació 
pressupostària 503/3340/48103 del pressupost de la Diputació de Girona de l’any 
2019. 
 
Tercer: Despeses subvencionables i període d’execució. La subvenció que es 
concedeix té caràcter singular i està destinada exclusivament a l’execució de 
despeses ordinàries relacionades amb la realització d’Activitats dins el període inclòs 
entre el mes de novembre de 2018 i l’octubre de 2019 i previstes en el pressupost de 
despeses de la sol·licitud de subvenció; per tant, l’import que s’autoritza no podrà ser 
utilitzat per sufragar despeses d’una altra naturalesa. 
Es consideren despeses efectuades les que s’hagin meritat durant el termini 
d’execució, encara que no hagin estat pagades efectivament  abans d’acabar el 
període de justificació. 
El període d’execució de l’activitat subvencionada comença l’1 de novembre de 2018 i 
finalitza el 31 d’octubre de 2019. 
 
Quart: Compatibilitat. La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres 
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de 
qualsevol administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o 
d’organismes internacionals. La suma de les subvencions compatibles amb la de la 
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Diputació de Girona en cap cas no pot superar el cost total de l’activitat 
subvencionada. 
 
Cinquè: Acceptació de la subvenció. Es considera que la Coordinadora de Centres 
d’Estudis de Parla Catalana accepta la subvenció, així com les condicions generals i 
específiques fixades per aplicar-la, estipulades en aquest acord, si en el termini d’1 
mes, a comptar de la notificació d’aquest acord, no manifesta el contrari. 
 
Sisè: Termini i règim de justificació.  La Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla 
Catalana ha de justificar dins el termini que finalitza el 15 de novembre de 2019 la 
realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per import de 10.000,00 €, 
corresponent a l’import de les despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud 
de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica a través de la Plataforma de 
subvencions a entitats, empreses i ciutadans del compte justificatiu normalitzat, 
disponible a través del següent enllaç (http://www.ddgi.cat/web/document/701). 
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la 
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.  
En cas que el cost justificat sigui inferior al que consta en el pressupost acceptat, la 
subvenció es minorarà proporcionalment , aplicant sobre la quantitat concedida el 
percentatge de desviació. 
El centre gestor revisarà la documentació justificativa i, si hi detecta errors o 
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que dins el termini de 15 dies hàbils els 
esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que, 
si no ho fes, es consideraria incomplerta l’obligació de justificació, amb les 
conseqüències que s’estableixen als articles 22 i 33 de l’Ordenança general de 
subvencions. 
 
Setè: Pagament. No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la 
presentació del compte justificatiu corresponent. El pagament de la subvenció es farà 
mitjançant una transferència bancària. 
 
Vuitè: Obligació de difusió i publicitat. El beneficiari haurà de fer constar 
expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, 
publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció, encara que 
l’activitat ja hagi estat realitzada. 
Es farà constar el logotip de la Diputació de Girona a la pàgina de crèdits de les 
publicacions subvencionades, així com en el material de difusió relatiu a la seva 
presentació. 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions pugui 
correspondre, s’aplicaran les següents regles: 
a) Si encara és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan 
concedent ha de requerir el beneficiari que adopti les mesures de difusió establertes 
en un termini no superior a 15 dies, amb advertència expressa que aquest 
incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. 
b) Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures no 
és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan concedent 
pot establir mesures alternatives, sempre que aquestes permetin fer la difusió del 
finançament públic rebut. En el requeriment que l’òrgan concedent dirigeixi al 
beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 15 dies per a l’adopció de l’obligació, 
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amb l’advertència que aquest incompliment pot comportar la revocació de la 
subvenció. 
 
Novè: Altres obligacions del beneficiari. La Coordinadora de Centres d’Estudis de 
Parla Catalana té les obligacions següents: 

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

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

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

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

e)Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. 
f)Lliurar a la Diputació de Girona (Servei de Comunicació Cultural) 3 exemplars de 

cada número editat de les publicacions subvencionades. 
g)Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin 

aplicables. 
 
Desè: Subcontractació. Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les 
actuacions objecte de subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin 
hauran d’anar a càrrec de l’entitat respectiva. 
 
Onzè: Modificació de les subvencions. La Junta de Govern de la Diputació de Girona 
té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de 
concessió en el cas que s’hagin alterat les condicions que s’han tingut en compte per 
concedir la subvenció. 
Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, el beneficiari no podrà sol·licitar 
un canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, ni demanar la modificació del 
pressupost o del percentatge de finançament. 
En relació amb la modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que 
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa 
concordant. 
 
Dotzè: Invalidesa, revocació i reintegrament. La Diputació de Girona podrà revocar 
totalment o parcial les subvencions. Si es dona aquest cas, el beneficiari tindrà 
l’obligació de retornar l’import rebut i de pagar l’interès de demora corresponent en els 
supòsits següents: 

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

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

El servei de Comunicació Cultural tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, 
revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i l’òrgan competent per 
adoptar els acords corresponents serà la Junta de Govern de la Diputació. 
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Tretzè. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients, l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al títol III de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
El beneficiari i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva 
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi 
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment 
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als 
efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, sens perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre. 
 
Catorzè. Prohibició de contractació amb persones vinculades. El beneficiari no podrà 
concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb persones o 
entitats amb qui estigui vinculat, llevat que la contractació es realitzi amb les 
condicions normals de mercat i hagi obtingut l’autorització de la Diputació de Girona. 
 
Tampoc no podrà concertar l’execució en els altres supòsits previstos a l’article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
Quinzè. Principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes subvencions 
estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de conducta 
establertes a l’article 55 de la llei 19/2014, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
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Setzè. Normes supletòries. En tot el que no s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normes que hi siguin aplicables. 
 
Dissetè. Notificar aquest acord a la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla 
Catalana. 
 
 
11. JG992/000138/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió 

Informativa CENTEB; Comunicació Cultural (021): Aprovar la concessió de 
subvencions per a activitats dels centres d'estudis locals i comarcals, 2019 
(exp. 2019/26) 

 
Vistes les bases específiques reguladores de subvencions per a Activitats dels 
centres i instituts d’estudis locals i comarcals, aprovades pel Ple de la Diputació de 
Girona en la sessió del dia 27 de novembre de 2018, publicades al Butlletí Oficial de 
la Província de Girona (BOPG) núm. 235 de 10 de desembre de 2018. 
 
Vista la convocatòria aprovada per la Junta de Govern, en data 22 de gener de 2019, 
publicada al BOPG núm. 22 de 31 de gener de 2019. 
 
Vist l’informe de la Comissió Avaluadora de data 8 de maig de 2019, en què es 
concreta el resultat de l’avaluació efectuada i es proposa a l’òrgan competent que 
emeti resolució sobre l’atorgament de les subvencions d’acord amb el que s’estableix 
a l’annex 2 del mateix informe. 
 
Atesos els antecedents esmentats, la Junta de Govern, a proposta del diputat 
president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i 
Benestar, per unanimitat, acorda: 
 
Primer: Concedir als beneficiaris que s’esmenten a continuació les subvencions que 
es detallen, d’acord amb les dades següents:  
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Segon: Disposar la despesa total, de 17.927,92 €, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 503/3341/48101 “Ajuts a centres i instituts d’estudis per a Activitats-
Recerca Local” del pressupost de la Diputació de Girona de 2019. 
 
Tercer: Desestimar la sol·licitud que es detalla a continuació pels motius que 
s’indiquen: 
 
Expedient CIF Nom del peticionari Concepte  Motiu de la 

desestimació 

Expedient CIF 
Nom del  
beneficiari 

Concepte de la 
subvenció 

Puntuaci
ó 
obtingud
a 

Import de 
la 
subvenció  

% de 
finançame
nt 

Import a 
justificar 

2019/1613 G17048125 
AMICS DE 
BESALÚ I EL 
SEU COMTAT 

XXVIII Seminari 
de romànic: El 
romànic en el 
context pirinenc. 
Un viatge d’anada 
i tornada 

33 1.382,32 € 93,40 1.480,00 € 

2019/1923 G17594698 
ASSOCIACIÓ 
D’HISTÒRIA 
RURAL 

Exposició “Vint 
anys d’història 
rural” (títol 
provisional) 

34,5 3.000,00 € 86,96 3.450,00 € 

2019/2129 G17300955 
CENTRE 
D’ESTUDIS 
ESCALENCS 

X Jornades del 
Centre d’Estudis 
Escalencs 

26,5 777,60 € 64,80 1.200,00 € 

2019/2202 V17288150 
CENTRE 
D’ESTUDIS 
SELVATANS 

XII Trobada 
d’Entitats de 
Cultura i Patrimoni 
de la Selva 

26,5 1.296,00 € 38,12 3.400,00 € 

2019/2040 G17909276 
CENTRE PER LA 
SOSTENIBILITAT 
TERRITORIAL 

Seminari “La 
Gestió del territori 
a través de la 
Conservació del 
Patrimoni 
Geològic” 

34,5 3.000,00 € 50,00 6.000,00 € 

2019/2094 G62058300 

DELEGACIÓ DE 
LA GARROTXA 
DE LA 
INSTITUCIÓ 
CATALANA 
D’HISTÒRIA 
NATURAL 

Grup de recerca 
participativa de 
briòfits de la 
Garrotxa 

30,5 2.472,00 € 47,54 5.200,00 € 

2019/2001 G17436064 

INSTITUT 
D’ESTUDIS 
EMPORDANESO
S 

Diverses 
activitats: 1. 
Repensem 
cultura; 2. 
L’Empordà a 
l’època de 
Monturiol; 3. 
Congrés 
homenatge 
Eduard Puig 
Vayreda 

34,5 3.000,00 € 46,15 6.500,00 € 

2019/2008 G17207234 

PATRONAT 
D’ESTUDIS 
HISTÒRICS 
D’OLOT I 
COMARCA 

Diverses 
activitats: 1. XIV 
Cicle de xerrades; 
2. Jornada sobre 
Maquis; 3. Premis 
Salvador Reixach; 
4. Premis Jordi 
Pujiula 

34,5 3.000,00 € 17,05 
17.600,00 
€ 

mailto:secretaria@ddgi.cat
http://www.ddgi.cat/


 
  
 
 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 34 

2019/1850 V17262023 CENTRE D’ESTUDIS 
COMARCALS DE 
BANYOLES 

XXVI Col·loqui de 
tardor. Ramon 
Margalef i López: 
impulsor de 
l’ecologia a l’estany 
de Banyoles 

No compleix amb el 
termini d’execució de 
l’activitat d’acord 
amb el que 
s’estableix al punt 3 
de les Bases 
reguladores 

 
Quart: Anul·lar el saldo sobrant d’import 72,08 € de l’aplicació pressupostària 
503/3341/48101 “Ajuts a centres i instituts d’estudis per a Activitats-Recerca Local”.  
 
Cinquè: Informar els 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. 
 
Sisè: Notificar aquesta resolució als beneficiaris de les subvencions i als peticionaris 
la sol·licitud dels quals ha estat desestimada. 
 
 
12. JG992/000139/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió 

Informativa CENTEB; Comunicació Cultural (021): Aprovar la concessió de 
subvencions per a edicions dels centres d'estudis locals i comarcals, 2019 
(exp. 2019/24) 

 
Vistes les bases específiques reguladores de subvencions per a edicions dels centres 
i instituts d’estudis locals i comarcals, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en 
la sessió del dia 27 de novembre de 2018, publicades al Butlletí Oficial de la Província 
de Girona (BOPG) número 235 de 10 de desembre de 2018. 
 
Vista la convocatòria aprovada per la Junta de Govern en data 22 de gener de 2019, 
publicada al BOPG número 22 de 31 de gener de 2019. 
 
Vist l’informe de la Comissió Avaluadora de data 9 de maig de 2019, en què es 
concreta el resultat de l’avaluació efectuada i es proposa a l’òrgan competent que 
emeti resolució sobre l’atorgament de les subvencions d’acord amb el que s’estableix 
a l’annex 2 del mateix informe. 
 
Atesos els antecedents esmentats, la Junta de Govern, a proposta del diputat 
president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i 
Benestar, per unanimitat, acorda: 
 
Primer: Concedir als beneficiaris que s’esmenten a continuació les subvencions que 
es detallen, d’acord amb les dades següents: 
 

Expedient CIF 
Nom del 
beneficiari 

Concepte de 
la subvenció 

Puntuació 
obtinguda 

Import de 
la 
subvenció  

% de 
finançam
ent 

Import a 
justificar 
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2019/1907 G17048125 

AMICS DE 
BESALÚ I EL 
SEU COMTAT 

Les pintures 
de la volta de 
la girola i la 
decoració 
interior del 
monestir de 
Sant Pere de 
Besalú 

28 759,50 € 100,00 759,50 € 

2019/1531 G17594698 

ASSOCIACIÓ 
D’HISTÒRIA 
RURAL 

Els cortals 
empordanesos
, de la baixa 
edat mitjana al 
segle XXI (títol 
provisional) 

35 4.300,00 € 82,69 5.200,00 € 

2019/2053 G17313933 

CENTRE 
D’ESTUDIS 
TOSSENCS 

Actes de la 
Jornada 
d’estudi: 
“L’obra pública 
i els seus 
professionals 
(s.XVIII-XIX)” 

31,5 5.000,00 € 50,08 9.984,00 € 

2019/1892 G55057665 
ASSOCIACIÓ 
MIRMANDA 

Revista 
Mirmanda 
núm. 14 

31,5 4.200,00 € 93,33 4.500,00 € 

2019/2220 V17288150 

CENTRE 
D’ESTUDIS 
SELVATANS 

Quaderns de 
la Selva, 31 

32,5 5.000,00 € 89,29 5.600,00 € 

2019/2124 G17909276 
CENTRE PER LA 
SOSTENIBILITAT 
TERRITORIAL 

Anuari per a la 
Nova Cultura 
del Territori 
2019 

20 3.900,00 € 78,00 5.000,00 € 

2019/2106 G62058300 

DELEGACIÓ DE 
LA GARROTXA 
DE LA 
INSTITUCIÓ 
CATALANA 
D’HISTÒRIA 
NATURAL 

Annals de la 
Delegació de 
la Garrotxa de 
la Institució 
Catalana 
d’Història 
Natural, 9 

31 2.060,00 € 58,42 3.526,00 € 

2019/1373 G55039481 

ASSOCIACIÓ 
GRUP DE 
RECERCA DE 
CERDANYA 

ERA 3 26 1.815,00 € 100,00 1.815,00 € 

2019/2005 G17434713 

INSTITUT 
D’ESTUDIS DEL 
BAIX 
EMPORDÀ 

Estudis del 
Baix Empordà, 
38 

35 5.000,00 € 55,56 9.000,00 € 

2019/1998 G17436064 
INSTITUT 
D’ESTUDIS 
EMPORDANESOS 

Annals volum 
50 

30 5.000,00 € 75,41 6.630,40 € 

2019/2036 G17155904 

INSTITUT 
D’ESTUDIS 
GIRONINS 

Annals volum 
LX 32,5 4.678,82 € 43,85 10.671,00 € 

2019/2011 G17207234 

PATRONAT 
D’ESTUDIS 
HISTÒRICS 
D’OLOT I 
COMARCA 

Annals del 
Patronat núm. 
30 

33,5 4.000,00 € 61,54 6.500,00 € 

 
Segon: Disposar la despesa total de 45.713,32 €, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 503/3341/48100 “Ajuts a centres i instituts d’estudis publicacions-
Recerca Local” del pressupost de la Diputació de Girona de 2019. 
 
Tercer: Anul·lar el saldo sobrant d’import 4.286,68 € de l’aplicació pressupostària 
503/3341/48100 “Ajuts a centres i instituts d’estudis publicacions-Recerca Local”. 
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Quart: Informar els beneficiaris que, una vegada comunicada la concessió de la 
subvenció, si en el termini d’un mes no manifesten el contrari, s’entendrà que 
accepten la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades que hi 
siguin d’aplicació.  
 
Cinquè: Notificar aquesta resolució als beneficiaris de les subvencions i als 
peticionaris la sol·licitud dels quals ha estat desestimada. 
 
 
13. JG992/000021/2019-PPCICLHBG; Proposta President Comissió Informativa 

CLHBG; Habitatge (028): Conveni amb la Creu Roja per lluitar contra la 
pobresa energètica (exp. 2019/4347) 

 
La Diputació de Girona, d’acord amb el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, exerceix 
funcions de cooperació i assistència als municipis.  
 
L’article 47.1 de la llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, ens 
diu que es podran subscriure convenis entre les Administracions públiques, els 
organismes públics i entitats de dret públic vinculades o dependents o les Universitats 
públiques entre sí o amb subjectes de dret privat per una finalitat comuna.  
 
L’article 48.3 de la llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, ens 
diu que els convenis hauran de millorar l’eficiència de la gestió pública, facilitar la 
utilització conjunta de mitjans i serveis públics, contribuir a la realització d’activitats 
d’utilitat pública i complir amb la legislació d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat 
financera.  
 
La Diputació de Girona desenvolupa actualment el Programa d’Estalvi Energètic i 
Pobresa Energètica, en fase de redacció des del 2017 i d’execució el 2019 i 2020, 
amb l’objectiu de proporcionar eines i recursos als ajuntaments i als consells 
comarcals de la demarcació de Girona per impulsar actuacions directes per 
sensibilitzar la població sobre la despesa i l’eficiència energètica de les llars i actuar 
en casos de pobresa energètica a les llars més vulnerables. 
 
La Creu Roja Girona desenvolupa el projecte Estalvi Energètic a la Llars, amb 
l’objectiu de proporcionar eines i recursos a les persones en risc de pobresa 
energètica de la província de Girona, al llarg del 2019. Es treballen temes com la 
prevenció, detecció, sensibilització, entregues de kits per l’estalvi energètic, y 
rehabilitacions a les llars afectades. 
 
Per tot l’anterior, es constata la necessitat i la conveniència de l’aprovació del conveni 
de col·laboració entre la Creu Roja Girona i la Diputació de Girona, pel projecte 
d’Estalvi Energètic i Pobresa Energètica. 
 
L’òrgan competent per a l’aprovació de convenis de cooperació és la Junta de 
Govern, d’acord amb la delegació efectuada per la resolució de la presidència el 13 
de juliol de 2015. 
 
D’acord amb aquests antecedents, la Junta de Govern, per unanimitat, acorda: 
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PRIMER. Aprovar el Conveni de col·laboració entre la Creu Roja Girona i la Diputació 
de Girona, pel projecte d’Estalvi Energètic i Pobresa Energètica, el qual es subscriu 
literalment tot seguit: 
 
Entitats que intervenen 
 
D’una part, la DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel president de la Diputació 
de Girona, Miquel Noguer i Planas, en virtut de les facultats conferides per acord de la 
Junta de Govern del dia ---- , assistit per a aquest acte pel secretari general, Jordi 
Batllori i Nouvilas. 
 
De l’altre part la CREU ROJA GIRONA, representada per la Presidenta Provincial de 
Girona, la Sra. Roser Llevat i Dot. 
 
Antecedents 
 

1.La Creu Roja és una institució humanitària de caràcter voluntari i d’interès públic 
que desenvolupa la seva activitat sota la protecció de l’Estat a través del 
Ministeri d’Assumptes Socials i que actualment està desenvolupant un 
programa de lluita contra la pobresa energètica.  

 
2.La Diputació de Girona és una institució que dona suport als ens locals en el 

desenvolupament de les seves funcions en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa 
energètica.  

 
3.Creu Roja Girona desenvolupa el projecte Estalvi Energètic a la Llars, amb 

l’objectiu de proporcionar eines i recursos a les persones en risc de pobresa 
energètica de la província de Girona, el llarg del 2019. Es treballen temes com 
la prevenció, detecció, sensibilització, entregues de kits per l’estalvi energètic, 
y rehabilitacions a les llars afectades. 

 
4.Per la seva banda, la Diputació de Girona desenvolupa actualment el Programa 

d’Estalvi Energètic i Pobresa Energètica, en fase de redacció des del 2017 i 
d’execució el 2019 i 2020, amb l’objectiu de proporcionar eines i recursos als 
ajuntaments i als consells comarcals de la demarcació de Girona per impulsar 
actuacions directes per sensibilitzar la població sobre la despesa i l’eficiència 
energètica de les llars i actuar en casos de pobresa energètica a les llars més 
vulnerables. 

 
5.Atesa la coincidència d’interessos i d’objectius, ambdues parts decideixen 

establir una col·laboració per desenvolupar el projecte de lluita contra la 
pobresa energètica a la demarcació de Girona. 

 
6.Aquesta col·laboració genera beneficis per a cadascun dels participants, ja que 

els permet assolir de manera conjunta els seus objectius individuals. 
 
Les dues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar 
aquest conveni, d’acord amb els següents, 
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PACTES 
 
I – Objecte 
 
L’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració entre la Diputació de Girona i la 
Creu Roja Girona, per tal de treballar conjuntament en el camp de la pobresa 
energètica. En aquest sentit, ambdues institucions treballen en un projecte comú 
emmarcat en les tasques desenvolupades pel Servei d’Habitatge de la Diputació i per 
la Creu Roja Girona. 
 
Les tasques descrites en aquest conveni no generen més compromisos que els que 
s’han acordat, i en cap cas no poden implicar remuneracions ni obligacions 
econòmiques per a cap de les dues parts. 
 
II – Obligacions de la Creu Roja Girona 
 
La Creu Roja Girona es compromet a: 
 

a)Informar a la Diputació de Girona de les persones energèticament vulnerables 
seleccionades per dur a terme el seu projecte. 

b)Derivar a la Diputació de Girona aquells casos que cregui oportuns.  
c)Establir una via de comunicació amb la Diputació de Girona. 
d)Proposar i assistir a les reunions que puguin convocar ambdós parts per una 

millor coordinació del projecte. 
e)Facilitar informació que pugui suposar una millora general del projecte en comú. 

 
III – Obligacions de la Diputació de Girona 
 
La Diputació de Girona es compromet a: 
 

a)Informar a la Creu Roja de l’estat del projecte. 
b)Acollir les derivacions que la Creu Roja traslladi. 
c)Establir una via de comunicació amb la Creu Roja Girona. 
d)Proposar i assistir a les reunions que puguin convocar ambdós parts per una 

millor coordinació del projecte. 
e)Facilitar informació que pugui suposar una millora general del projecte en comú. 

 
IV – Vigència 
 
Aquest conveni entra en vigor a partir de la data de la signatura i finalitzarà el 31 de 
desembre de 2019. Es podrà prorrogar de mutu acord per un període d’1 any més.  
 
V – Modificacions 
 
Qualsevol modificació que alteri les estipulacions d’aquest conveni  haurà de 
formalitzar-se per la seva validesa, per mutu acord de les parts, mitjançant la 
corresponent addenda. 
 
VI - Comissió de seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni 
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La Comissió de seguiment estarà integrada per: 
 
Per part de la Creu Roja Girona: 

-La responsable del projecte d’estalvi energètic, Marta Molist  
-El tècnic d’estalvi energètic 

 
Per part de la Diputació de Girona: 

-El president de la Comissió Informativa de Cooperació Local, Habitatge i Bon 
Govern. 

-La tècnica d’Habitatge 
 
Aquesta comissió es reunirà a petició de qualsevol de les parts. 
 
La comissió de seguiment serà l’encarregada de vigilar i controlar l’execució dels 
compromisos adquirits a la signatura del conveni. Així mateix serà l’òrgan competent 
per resoldre els problemes d’interpretació i compliment que puguin plantejar durant la 
vigència  del conveni 
 
VII – Causes de resolució 
 
a) El transcurs del termini màxim de vigència del conveni, incloses les prorrogues. 
 
b) El mutu acord dels signataris. 
 
c) L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’algun dels 
signataris. 
 
En aquest cas, qualsevol de les parts podrà notificar a la part incomplidora un 
requeriment per tal que complís en un termini concret amb les obligacions o 
compromisos que es consideren incomplerts. Aquest requeriment serà comunicat al 
responsable de la comissió de seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni 
i a les demés parts signatàries. 
 
Si transcorregut el termini indicat en el citat requeriment persistís l’incompliment, la 
part que lo ho va dirigir notificarà a l’altre part la concurrència de la causa de resolució 
i se entendrà resolt el conveni. 
 
VIII – Protecció de dades 
 
Les dades personals que es comuniquin entre les parts durant l’execució d’aquest 
conveni sigui, actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica seran 
tractades en el sentit de l’article 4.7 del Reglament General de Protecció de Dades  
(Reglament (UE) 2016/679) del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 
2016), amb la finalitat de gestionar els acords del present conveni i portar a terme les 
actuacions que se’n deriven.  
 
La legitimació del tractament de les dades que portarà a terme la Diputació de Girona 
es fonamentarà en el compliment de missió d’interès públic (art 6.1 e del Reglament) i 
d’obligacions legals (6.1 c.).  
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IX – Resolució de conflictes 
 
En cas de dubte o controvèrsia sobre la interpretació, execució o resolució del 
conveni, les parts es comprometen a arribar a un acord en el marc de la col·laboració 
del projecte objecte d’aquest conveni. Si això no fos possible, les qüestions litigioses 
que es plantegin se sotmetran al coneixement de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
 
X – Publicació i publicitat 
 
Aquest conveni es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG)  i al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), de conformitat amb el que 
preveu l’article 48.8 de la llei 40/2015 d’1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector 
Públic. La  
 
Diputació és l'encarregada de trametre el present conveni al Registre de Convenis de 
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya per tal de complir amb les 
obligacions de publicitat en matèria de convenis de col·laboració i 
cooperació establertes als articles 8,9 i 14 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern .  
 
Com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, les parts el signen per 
duplicat”. 
 
SEGON. Facultar el Sr. President de la Diputació per a la signatura del conveni 
proposat i de qualsevol altre document que sigui necessari per a l’efectivitat d’aquest 
acord. 
 
TERCER. Notificar la present resolució a la Creu Roja Girona. 
 
 
14. JG992/000023/2019-PPCICLHBG; Proposta President Comissió Informativa 

CLHBG; Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aprovació d'un 
conveni amb el Consell Comarcal de l'Alt Empordà, any 2019 (exp. 
2019/437) 

 
La Diputació de Girona i els Consells Comarcals de la demarcació exerceixen 
funcions d’assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis, d’acord amb 
l’establert, entre d’altres, a l’article 91 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i a 
l’article 28 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya. 
 
Els consells comarcals, d’acord amb l’establert a l’article 28 del Decret legislatiu 
4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de l’organització 
comarcal de Catalunya, tenen competències en la prestació de l’assistència tècnica 
jurídica i econòmica als municipis. En l’article 30 d’aquest text legal es preveu que en 
cada comarca hi ha d’haver un servei de cooperació i assistència municipals 
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encarregats d’assessorar als municipis que ho sol·licitin en matèria 
juridicoadministrativa, economicofinancera i d’obres i serveis.  
 
Els consells comarcals de les comarques gironines col·laboren des de fa anys amb 
els municipis amb  la prestació de serveis en els àmbits d’assistència tècnica, 
urbanística i medi ambiental, en salut pública, promoció turística i altres; alguns 
consells també realitzen i coordinen actuacions de transport escolar i prevenció 
d’incendis. 
 
De fa anys la Diputació de Girona dona suport econòmic a les actuacions dels 
consells comarcals mitjançant subvencions i aportacions econòmiques establertes en 
convenis específics, i a tal efecte aprova en el pressupost corporatiu de cada any 
l’import de les ajudes corresponents. L’execució dels convenis dels anys anteriors 
entre la Diputació i els Consells Comarcals posen de manifest la necessitat i 
conveniència de mantenir aquest sistema de col·laboració en benefici dels ens locals 
gironins. 
 
Una vegada aprovat definitivament el pressupost de la Diputació per a l’any 2019 i 
atès que hi figura una consignació pressupostària amb l’aportació econòmica prevista 
per a cada consell comarcal, s’ha d’establir un conveni de col·laboració econòmica 
amb cada un dels consells per tal que es puguin instrumentar les ajudes previstes en 
el pressupost.  
 
La coordinació  en la prestació dels serveis als municipis i l’establiment dels 
mecanismes  col·laboració econòmica de la Diputació en els serveis prestats pel 
consell comarcal són els dos objectius bàsics del conveni que es proposa  i inclou una 
assignació econòmica que es desglossa en una aportació econòmica pel finançament 
d’un conjunt de serveis i activitats del consell comarcals i unes aportacions 
específiques en concepte de subvenció per a determinades actuacions. Les especials 
característiques de les actuacions  subvencionades ( transport escolar obligatori, 
prevenció d’incendis i programa de gestió d’expedients GESS), així com el seu interès 
públic específic, en dificulten la inclusió en una convocatòria pública de subvencions, i 
justifiquen l’atorgament d'una subvenció de concessió directa.  
 
Les diputacions i els consells comarcals poden establir, mitjançant conveni, els 
mecanismes de suport perquè la comarca pugui desplegar les seves competències 
en matèria d’assistència i cooperació, d’acord amb el que preveu l’article 93 del 
Decret legislatiu 2/2003 (LMRLC). 
 
Atès que la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del Sector Públic i l’article 57 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i altra normativa 
concordant, preveuen que la col·laboració entre administracions s’ha de formalitzar 
mitjançant la signatura d’un conveni. 
 
Atesos els antecedents exposats, la Junta de Govern, a proposta del diputat president 
de la Comissió Informativa de Cooperació Local, Habitatge i Bon Govern, per 
unanimitat, acorda: 
 
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consell 
Comarcal de l'Alt Empordà per a la prestació als municipis dels serveis i activitats  
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d’assistència i cooperació durant el període gener a desembre de 2019 i per a 
transport escolar no obligatori del curs 2018-2019: 
 
“Conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal de 
l’Alt Empordà per a la prestació de serveis d’assistència, cooperació i d’altres 
als municipis (any 2019) 
2019/437 
 
Parts 
El president de la Diputació de Girona, amb NIF P1700000A, en virtut de les facultats 
conferides per acord de la Junta de Govern del dia xxxx de 2019, assistit pel secretari 
general, Jordi Batllori i Nouvilas. 
 
El president/a del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, amb NIF P6700008C assistit 
pel secretari Francisco L. Muñoz Cameo.  
 
Antecedents 
La Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 91 del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya (LMRLC), exerceix funcions d’assistència i cooperació  jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis, especialment els que tenen menys capacitat 
econòmica i de gestió. En el mateix sentit aquestes competències es preveuen com a 
pròpies de les diputacions també en l’article 36.1 b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local. 
Els consells comarcals, d’acord amb el que estableix l’article 28 del Decret legislatiu 
4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’organització 
comarcal de Catalunya, tenen competències en la prestació de l’assistència tècnica, 
jurídica i econòmica als municipis. En l’article 30 d’aquest text legal es preveu que en 
cada comarca hi ha d’haver un servei de cooperació i assistència municipal 
encarregat d’assessorar els municipis que ho sol·licitin en matèria 
juridicoadministrativa, economicofinancera i d’obres i serveis.  
L’article 92.2 del Decret legislatiu 2/2003 (LMRLC) preveu que les diputacions 
cooperin en l’efectivitat dels serveis municipals mitjançant l’atorgament d’ajuts 
econòmics dels quals poden ser beneficiaris els municipis i les comarques. La Llei 
38/2003, General de Subvencions, en el seu article 2.8 , estableix que no es troben 
compreses en el seu àmbit d’aplicació les aportacions dineràries entre 
administracions públiques per a finançar globalment l’activitat de l’administració a la 
que vagin destinades.  
Les diputacions i els consells comarcals poden establir, mitjançant conveni, els 
mecanismes de suport perquè la comarca pugui desplegar les seves competències 
en matèria d’assistència i cooperació, d’acord amb el que preveu l’article 93 del 
Decret legislatiu 2/2003 (LMRLC). 
La llarga trajectòria de col·laboració entre la Diputació de Girona i els Consells 
Comarcals , ambdues administracions de caràcter local i supramunicipal,  ha permès 
identificar determinats àmbits d’actuació i de prestació de serveis als municipis que 
s’han prioritzat o potenciat específicament per part d’una o altra administració. 
Amb la finalitat de millorar la coordinació i la cooperació amb els municipis, i evitar la 
duplicitat en la prestació de serveis, es vol avançar amb la delimitació de les 
prestacions  que oferirà cadascuna de les institucions. 
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En aquest sentit la Diputació de Girona està oferint serveis d’assessorament i 
assistència a tots els municipis gironins en diferents àmbits, entre els quals 
s’assenyalen, a títol enunciatiu i no limitatiu, els següents: 

Assistència jurídica i defensa judicial contencioso-administrativa 

Gestió i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic 

Control intern de la gestió economicofinancera i pressupostària 

Assistència econòmica-comptable (PAC) 

Assistència de la secretaria-intervenció.  

Contractació centralitzada i suport jurídic en la contractació. 

 Supervisió de projectes d’obres  

 Gestió de cementiris i serveis funeraris  
El Consell Comarcal per la seva banda ve realitzant serveis d’assistència i cooperació  
als municipis del seu territori en àmbits que la Diputació no està actualment oferint de 
forma general com són, a títol enunciatiu i no limitatiu, entre d’altres, els següents, 

-En l’àmbit d’assistència tècnica, urbanística i medi ambiental:  
la redacció de projectes i memòries valorades 
la direcció d’obres 
l’emissió d’informes tècnics i informes urbanístics i de planejament 
l’assistència tècnica presencial als ajuntaments 
l’emissió d’informes tècnics de la Ponència Ambiental 
la redacció dels Documents únics de protecció civil municipals i la 
homologació dels Plans d’Autoprotecció 
la redacció dels inventaris de camins públics municipals 
l’assistència tècnica a meses de contractació  

-Àmbit social: 
la gestió dels serveis de menjador escolar i transport escolar ( per 

delegació de la Generalitat de Catalunya) 

-Àmbit de la salut pública: 
la recollida i l’acollida dels animals domèstics abandonats  
la recollida i tractament dels residus municipals 
l’emissió dels informes d’inspecció en matèria de residus 

També existeixen determinats àmbits sobre els que les dues administracions 
ofereixen serveis  directament o mitjançant assessorament o assistència, com són, 
entre d’altres l’assistència jurídico i econòmica, la gestió i recaptació d’ingressos de 
dret públic, prevenció d’incendis, l’esport, la promoció econòmica, els serveis socials, 
noves tecnologies i informàtica, serveis energètics, assessorament en matèria de 
consum, suport a la gestió documental i arxiu dels ajuntaments . Sobre aquests 
serveis la Diputació i els consells comarcals coordinen les seves actuacions evitant 
duplicitats en la prestació. 
La coordinació  en la prestació dels serveis als municipis i l’establiment dels 
mecanismes  col·laboració econòmica de la Diputació en els serveis prestats pel 
consell comarcal són els dos objectius bàsics del conveni que es proposa per aquest 
any 2019, i inclou una assignació econòmica que es desglossa en una aportació 
econòmica pel finançament d’un conjunt de serveis i activitats del consell comarcals i 
unes aportacions específiques en concepte de subvenció per a determinades 
actuacions. 
En virtut de tot això, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà 
subscriuen aquest conveni de col·laboració amb subjecció als següents 
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Pactes 
 
Primer. Objecte 
L’objecte d’aquest conveni és l’establiment dels pactes de col·laboració per a la 
prestació dels serveis d’assistència als municipis de forma coordinada, garantint la 
seva qualitat i evitant duplicitats en la seva prestació.. 
Així mateix, també es regula la participació de la Diputació de Girona en el 
finançament dels serveis i activitats del Consell Comarcal que es concreten en el 
pacte Segon mitjançant l’assignació econòmica, aportacions i subvencions, prevista al 
pacte Tercer. 
 
Segon. Serveis i activitats 
1.Els consell comarcal destinarà les aportacions econòmiques de la Diputació 
previstes en aquest conveni al finançament dels seus serveis d’assistència i 
cooperació als municipis de la comarca de Alt Empordà. 
Els serveis comarcals prestats pel Consell als municipis del seu àmbit territorial que 
seran objecte del finançament, total o parcial, amb les aportacions econòmiques de la 
Diputació previstes en aquest conveni, són els següents: 

-En l’àmbit d’assistència tècnica, urbanística i medi ambiental:  
la redacció de projectes i memòries valorades 
la direcció d’obres 
l’emissió d’informes tècnics i informes urbanístics i de planejament 
l’assistència tècnica presencial als ajuntaments 
l’emissió d’informes tècnics de la Ponència Ambiental 
la redacció dels Documents únics de protecció civil municipals i la 
homologació dels Plans d’Autoprotecció 
la redacció dels inventaris de camins públics municipals 
l’assistència tècnica a meses de contractació  

-Àmbit de la salut pública: 
la recollida i l’acollida dels animals domèstics abandonats  
la recollida i tractament dels residus municipals 
l’emissió dels informes d’inspecció en matèria de residus 
el foment de l’activitat esportiva de l’esport base 

-Àmbit jurídic i econòmic: 
l’assistència en matèria jurídico i econòmica  
l’assistència en matèria de protecció de dades personals (DPD) 
el suport a la millora de la gestió documental i d’arxiu,  
el suport en matèria noves tecnologies, administració electrònica i 

informàtica. 
- Àmbit de desenvolupament local: 

- la promoció turística de la comarca 
2. Els serveis i activitats objecte de subvenció per part de la Diputació són els 
següents: 

-En l’àmbit d’assistència tècnica, urbanística i medi ambiental:  
la gestió del servei d’obertura i manteniment de les franges forestals i 
altres serveis de prevenció d’incendis,   

-Àmbit social: 
 transport escolar no obligatori ( en el marc de col·laboració amb el 

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya) 
 programa de gestor d’expedients de serveis socials (GESS) 
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Tercer. Assignació econòmica 
La Diputació de Girona farà una aportació econòmica al Consell Comarcal de Alt 
Empordà d’un import de 1.045.239,35 €, per col·laborar en el finançament en els 
àmbits que s’assenyalen en el pacte segon, pel període de gener a desembre de 
2019. 
Dins l'import global atorgat s'hi inclouen les aportacions finalistes següents: 

Conveni de col·laboració pels serveis globals de l’apartat 1 del pacte Segon: 
950.648,34 € 

Subvenció pel finançament del transport escolar no obligatori en el curs 2018-2019, 
en el marc de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya: 66.769,23 €(subvenció màxima del 50% de la despesa) 

Subvenció per al finançament del servei comarcal de prevenció d’incendis: 
17.821,78 € subvenció màxima del 50% de la despesa) 

Subvenció per al finançament de l’aportació a 10.000,00 € pel programa de gestor 
d’expedients  de serveis socials (GESS): SUMAR (subvenció del 100% de la 
despesa) 

Les aportacions econòmiques de la Diputació són compatibles amb qualsevol altre 
tipus d’ajuda o ingrés que pugui rebre el Consell Comarcal, sempre que la suma de 
tots els ingressos vinculats al servei subvencionat, siguin subvencions, taxes, preus 
públics o altres ingressos, no sobrepassi el seu cost total.  
 
Quart. Pagament 
El pagament al Consell Comarcal de l’aportació econòmica de la Diputació de Girona 
es realitzarà mitjançant una transferència corrent del 100 % del seu import, en 
concepte d’avançament, un cop signat el conveni per ambdues institucions. 
 
Cinquè. Liquidació i justificació 
El Consell Comarcal haurà de trametre a la Diputació de Girona, dins el primer 
trimestre de l’any 2020, una memòria de la prestació dels diferents serveis i activitats 
objecte d’aquest conveni.  
La memòria es desglossarà en els diferents àmbits de serveis i activitats als que es 
destinen les aportacions econòmiques de la Diputació, d’entre els que es preveuen en  
el pacte Segon. La memòria exposarà els serveis prestats efectivament als municipis i 
determinarà el seu resultat econòmic final, assenyalant els ingressos rebuts i les 
despeses a càrrec del Consell Comarcal. S’entendrà com a despesa efectuada i 
justificable la derivada d’obligacions reconegudes per part del Consell Comarcal, 
encara que no n’hagi fet el pagament efectiu.  
La memòria s’haurà d’acompanyar d’un certificat de la Secretaria o Intervenció del 
Consell Comarcal que acrediti el resultat econòmic esmentat en el segon paràgraf, i la 
imputació al pressupost del consell de les despeses i ingressos que s’hi detallen.  
L’import de l’aportació final de la  Diputació de Girona serà com a màxim el que 
preveu el pacte tercer, sense que pugui superar l’import del dèficit dels serveis 
objecte del conveni, entès aquest dèficit com l’import de les despeses no cobertes 
amb altres ingressos imputables als serveis esmentats. En el supòsit que els dèficits 
dels serveis siguin inferiors a l’aportació de la Diputació, aquesta es reduirà al dèficit 
justificat efectivament i donarà lloc al reintegrament de les quantitats satisfetes en 
excés.  
Per als serveis comarcals de prevenció d’incendis, de transport escolar no obligatori i 
programa de gestió d’expedients (GESS), objecte de les subvencions assenyalades al 
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pacte Tercer, caldrà presentar els corresponents comptes justificatius, en el model 
determinat per la Diputació. Els comptes justificatius hauran d’acreditar una despesa 
de com a mínim el doble de l’import de la subvenció en el cas del servei de prevenció 
d’incendis i de transport escolar no obligatori, i una despesa de com a mínim el mateix 
import que la subvenció pel programa de gestió d’expedients (GESS). En cas de 
justificar un import inferior, les subvencions es reduiran proporcionalment. 
 
Sisè. Verificació i control de les subvencions 
La Diputació de Girona es reserva la facultat de verificar, pels mitjans que estimi 
convenients, fins i tot amb l’aplicació de tècniques de mostratge, l'acompliment de 
l'objecte subvencionat, el qual des de l’inici té la consideració de finalista. Tanmateix, 
el control financer d'aquesta subvenció es regeix pel que estableix el títol III de la Llei 
38/2003, general de subvencions, en correspondència amb la disposició addicional 
catorzena del mateix cos legal. 
 
Setè. Publicitat  
En tot acte de publicitat, informació o difusió en general del Consell, relatiu a la 
prestació de serveis i activitats objecte d’aquest conveni, s’ha de fer constar la 
participació de la Diputació de Girona com a membre col·laborador en el finançament. 
 
Vuitè. Modificacions 
Qualsevol modificació que alteri les estipulacions d’aquest conveni haurà d’aprovar-se 
per mutu acord de les dues parts i formalitzar-se mitjançant l’annex corresponent. 
 
Novè. Clàusula de dades personals. 
Les dades personals que el Consell Comarcal comuniqui durant el procediment, seran 
tractades per la Diputació de Girona com a Responsable del Tractament en el sentit 
de l’article 4.7 del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016), amb la finalitat 
de gestionar les seves aportacions econòmiques i portar a terme les actuacions que 
se’n deriven establertes per Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el 
compliment de la missió d’interès públic (art. 6.1.e del Reglament) i d’obligacions 
legals (art. 6.1.c).  
En cas que la tramitació impliqui comunicació de dades d’altres persones a la 
Diputació de Girona, el Consell Comarcal haurà d'informar a les persones afectades 
d'aquesta comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament General 
de Protecció de Dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació, supressió, 
sol·licitar la limitació del tractament i oposició) l’interessat es podrà adreçar en 
qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació detallada del tractament, 
incloent les vies d'exercici dels drets de les persones interessades, es pot consultar a 
la seu electrònica de la Diputació de Girona.  
 
Desè. Vigència 
La vigència d’aquest conveni s’estén des de la data en què se signi fins al dia 31 de 
març de 2020 sens perjudici que perdurin les obligacions de cadascuna de les parts, 
nascudes en aplicació del que s’hi preveu. El Consell Comarcal podrà demanar, 
abans que acabi el termini de vigència, una pròrroga per un termini màxim de tres 
mesos per justificar la realització dels serveis i actuacions realitzades d’acord amb el 
conveni.  
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Onzè. Causes de resolució 
Són causes d’extinció anticipada de la vigència d’aquest conveni l’acord mutu de les 
institucions signants, la impossibilitat sobrevinguda, legal o material de l’execució de 
les accions que en constitueixen l’objecte i l’incompliment greu o manifest de les 
clàusules. 
 
Dotzè. Comissió de seguiment 
Es constituirà una comissió de seguiment i control de l’execució d’aquest conveni, que 
estarà integrada per:  
Per part del Consell Comarcal: El president/a del Consell Comarcal i el/la gerent. 
Per part de la Diputació de Girona: El diputat de la Diputació i president de l’Àrea de 
Cooperació Local i el cap del Servei d’Assistència i Cooperació Econòmica de l’Àrea 
de Cooperació Local. 
Podran assistir a les reunions de la comissió de seguiment, amb veu però sense vot, 
els tècnics del Consell Comarcal i de la Diputació convocats expressament pel 
presidents respectius. 
Aquesta comissió es reunirà a petició de qualsevol de les parts. 
La comissió de seguiment és l’encarregada de vigilar i controlar l’execució dels 
compromisos adquirits en signar el conveni, i establirà les fórmules concretes de 
coordinació entre ambdues institucions amb la finalitat d’evitar duplicitats i assegurar 
la qualitat de la prestació dels serveis. 
Aquesta comissió és l’òrgan competent per resoldre els problemes d’interpretació i 
compliment que es puguin plantejar durant la vigència  del conveni. 
 
Tretzè. Règim jurídic 
El règim jurídic aplicable a aquest conveni és l’establert per a les relacions 
interadministratives als articles 48 i següents de la Llei 40/2015, de 2 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic, i als articles 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya. Els aspectes relatius a les subvencions previstes al pacte tercer es 
subjecten al que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions i la normativa de desplegament que, si s’escau, sigui aplicable 
 
Catorzè. Jurisdicció competent 
Per a la resolució de qualsevol conflicte derivat de l’aplicació o interpretació d’aquest 
conveni que no puguin resoldre les parts, és competent la jurisdicció contenciosa 
administrativa, atesa la naturalesa administrativa d’aquest. 
 
Quinzè. Publicació 
Aquest conveni es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG)  i al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), de conformitat amb el que 
preveu l’article 48.8 de la llei 40/2015 d’1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector 
Públic. La Diputació és l'encarregada de trametre el present conveni al Registre de 
Convenis de Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya per tal de 
complir amb les obligacions de publicitat en matèria de convenis de col·laboració i 
cooperació establertes als articles 8 i 14 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
Com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, les parts el signen.” 
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SEGON. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària de 
l’any 2019 400/9430/46501 d’import 1.045.239,35 € a favor del Consell Comarcal de 
l'Alt Empordà, NIF : P6700008C. 
 
TERCER. Sotmetre el conveni a l’aprovació del Consell Comarcal de l'Alt Empordà. 
 
QUART. El pagament al Consell Comarcal de l’aportació econòmica de la Diputació 
de Girona es realitzarà mitjançant una transferència corrent del 100 % del seu import, 
en concepte d’avançament, un cop signat el conveni per ambdues institucions. 
 
CINQUÈ. El Consell Comarcal de l'Alt Empordà haurà de trametre a la Diputació de 
Girona, dins el primer trimestre de l'any 2020, la memòria i els comptes justificatius 
que acreditin l’aplicació de l'aportació rebuda als serveis i activitats objecte d'aquest 
conveni, d’acord amb el previst al pacte cinquè del conveni.  
 
SISÈ. Facultar el president de la Diputació per a la signatura dels documents que 
siguin necessaris per a l’execució o el desenvolupament d’aquest acord i per a la 
signatura del conveni. 
 
 
15. JG992/000024/2019-PPCICLHBG; Proposta President Comissió Informativa 

CLHBG; Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aprovació d'un 
conveni amb el Consell Comarcal del Baix Empordà, any 2019 (exp. 
2019/440) 

 
La Diputació de Girona i els Consells Comarcals de la demarcació exerceixen 
funcions d’assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis, d’acord amb 
l’establert, entre d’altres, a l’article 91 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i a 
l’article 28 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya. 
 
Els consells comarcals, d’acord amb l’establert a l’article 28 del Decret legislatiu 
4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de l’organització 
comarcal de Catalunya, tenen competències en la prestació de l’assistència tècnica 
jurídica i econòmica als municipis. En l’article 30 d’aquest text legal es preveu que en 
cada comarca hi ha d’haver un servei de cooperació i assistència municipals 
encarregats d’assessorar als municipis que ho sol·licitin en matèria 
juridicoadministrativa, economicofinancera i d’obres i serveis.  
 
Els consells comarcals de les comarques gironines col·laboren des de fa anys amb 
els municipis amb  la prestació de serveis en els àmbits d’assistència tècnica, 
urbanística i medi ambiental, en salut pública, promoció turística i altres; alguns 
consells també realitzen i coordinen actuacions de transport escolar i prevenció 
d’incendis. 
 
De fa anys la Diputació de Girona dona suport econòmic a les actuacions dels 
consells comarcals mitjançant subvencions i aportacions econòmiques establertes en 
convenis específics, i a tal efecte aprova en el pressupost corporatiu de cada any 
l’import de les ajudes corresponents. L’execució dels convenis dels anys anteriors 
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entre la Diputació i els Consells Comarcals posen de manifest la necessitat i 
conveniència de mantenir aquest sistema de col·laboració en benefici dels ens locals 
gironins. 
 
Una vegada aprovat definitivament el pressupost de la Diputació per a l’any 2019 i 
atès que hi figura una consignació pressupostària amb l’aportació econòmica prevista 
per a cada consell comarcal, s’ha d’establir un conveni de col·laboració econòmica 
amb cada un dels consells per tal que es puguin instrumentar les ajudes previstes en 
el pressupost.  
 
La coordinació  en la prestació dels serveis als municipis i l’establiment dels 
mecanismes  col·laboració econòmica de la Diputació en els serveis prestats pel 
consell comarcal són els dos objectius bàsics del conveni que es proposa  i inclou una 
assignació econòmica que es desglossa en una aportació econòmica pel finançament 
d’un conjunt de serveis i activitats del consell comarcals i unes aportacions 
específiques en concepte de subvenció per a determinades actuacions. Les especials 
característiques de les actuacions  subvencionades ( transport escolar obligatori, 
prevenció d’incendis i programa de gestió d’expedients GESS), així com el seu interès 
públic específic, en dificulten la inclusió en una convocatòria pública de subvencions, i 
justifiquen l’atorgament d'una subvenció de concessió directa.  
Les diputacions i els consells comarcals poden establir, mitjançant conveni, els 
mecanismes de suport perquè la comarca pugui desplegar les seves competències 
en matèria d’assistència i cooperació, d’acord amb el que preveu l’article 93 del 
Decret legislatiu 2/2003 (LMRLC). 
 
Atès que la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del Sector Públic i l’article 57 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i altra normativa 
concordant, preveuen que la col·laboració entre administracions s’ha de formalitzar 
mitjançant la signatura d’un conveni. 
 
Atesos els antecedents exposats, la Junta de Govern, a proposta del diputat president 
de la Comissió Informativa de Cooperació Local, Habitatge i Bon Govern, per 
unanimitat, acorda: 
 
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consell 
Comarcal del Baix Empordà per a la prestació als municipis dels serveis i activitats  
d’assistència i cooperació durant el període gener a desembre de 2019 i per a 
transport escolar no obligatori del curs 2018-2019: 
 
“Conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del 
Baix Empordà per a la prestació de serveis d’assistència, cooperació i d’altres 
als municipis (any 2019) 
2019/440 
Parts 
El president de la Diputació de Girona, amb NIF P1700000A, en virtut de les facultats 
conferides per acord de la Junta de Govern del dia xxxx de 2019, assistit pel secretari 
general, Jordi Batllori i Nouvilas. 
El president/a del Consell Comarcal del Baix Empordà, amb NIF P6700009A, assistit 
pel secretari Secundino Fernández Suarez.  
Antecedents 
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La Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 91 del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya (LMRLC), exerceix funcions d’assistència i cooperació  jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis, especialment els que tenen menys capacitat 
econòmica i de gestió. En el mateix sentit aquestes competències es preveuen com a 
pròpies de les diputacions també en l’article 36.1 b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local. 
Els consells comarcals, d’acord amb el que estableix l’article 28 del Decret legislatiu 
4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’organització 
comarcal de Catalunya, tenen competències en la prestació de l’assistència tècnica, 
jurídica i econòmica als municipis. En l’article 30 d’aquest text legal es preveu que en 
cada comarca hi ha d’haver un servei de cooperació i assistència municipal 
encarregat d’assessorar els municipis que ho sol·licitin en matèria 
juridicoadministrativa, economicofinancera i d’obres i serveis.  
L’article 92.2 del Decret legislatiu 2/2003 (LMRLC) preveu que les diputacions 
cooperin en l’efectivitat dels serveis municipals mitjançant l’atorgament d’ajuts 
econòmics dels quals poden ser beneficiaris els municipis i les comarques. La Llei 
38/2003, General de Subvencions, en el seu article 2.8 , estableix que no es troben 
compreses en el seu àmbit d’aplicació les aportacions dineràries entre 
administracions públiques per a finançar globalment l’activitat de l’administració a la 
que vagin destinades.  
Les diputacions i els consells comarcals poden establir, mitjançant conveni, els 
mecanismes de suport perquè la comarca pugui desplegar les seves competències 
en matèria d’assistència i cooperació, d’acord amb el que preveu l’article 93 del 
Decret legislatiu 2/2003 (LMRLC). 
La llarga trajectòria de col·laboració entre la Diputació de Girona i els Consells 
Comarcals , ambdues administracions de caràcter local i supramunicipal,  ha permès 
identificar determinats àmbits d’actuació i de prestació de serveis als municipis que 
s’han prioritzat o potenciat específicament per part d’una o altra administració. 
Amb la finalitat de millorar la coordinació i la cooperació amb els municipis, i evitar la 
duplicitat en la prestació de serveis, es vol avançar amb la delimitació de les 
prestacions  que oferirà cadascuna de les institucions. 
En aquest sentit la Diputació de Girona està oferint serveis d’assessorament i 
assistència a tots els municipis gironins en diferents àmbits, entre els quals 
s’assenyalen, a títol enunciatiu i no limitatiu, els següents: 

Assistència jurídica i defensa judicial contencioso-administrativa 

Gestió i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic 

Control intern de la gestió economicofinancera i pressupostària 

Assistència econòmica-comptable (PAC) 

Assistència de la secretaria-intervenció.  

Contractació centralitzada i suport jurídic en la contractació. 

 Supervisió de projectes d’obres  

 Gestió de cementiris i serveis funeraris  
 
El Consell Comarcal per la seva banda ve realitzant serveis d’assistència i cooperació  
als municipis del seu territori en àmbits que la Diputació no està actualment oferint de 
forma general com són, a títol enunciatiu i no limitatiu, entre d’altres, els següents, 

-En l’àmbit d’assistència tècnica, urbanística i medi ambiental:  
la redacció de projectes i memòries valorades 
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la direcció d’obres 
l’emissió d’informes tècnics i informes urbanístics i de planejament 
l’assistència tècnica presencial als ajuntaments 
l’emissió d’informes tècnics de la Ponència Ambiental 
la redacció dels Documents únics de protecció civil municipals i la 
homologació dels Plans d’Autoprotecció 
la redacció dels inventaris de camins públics municipals 
l’assistència tècnica a meses de contractació  

-Àmbit social: 
la gestió dels serveis de menjador escolar i transport escolar ( per 

delegació de la Generalitat de Catalunya) 
-Àmbit de la salut pública: 

la recollida i l’acollida dels animals domèstics abandonats  
la recollida i tractament dels residus municipals 
l’emissió dels informes d’inspecció en matèria de residus 

També existeixen determinats àmbits sobre els que les dues administracions 
ofereixen serveis  directament o mitjançant assessorament o assistència, com són, 
entre d’altres l’assistència jurídico i econòmica, la gestió i recaptació d’ingressos de 
dret públic, prevenció d’incendis, l’esport, la promoció econòmica, els serveis socials, 
noves tecnologies i informàtica, serveis energètics, assessorament en matèria de 
consum, suport a la gestió documental i arxiu dels ajuntaments . Sobre aquests 
serveis la Diputació i els consells comarcals coordinen les seves actuacions evitant 
duplicitats en la prestació. 
La coordinació  en la prestació dels serveis als municipis i l’establiment dels 
mecanismes  col·laboració econòmica de la Diputació en els serveis prestats pel 
consell comarcal són els dos objectius bàsics del conveni que es proposa per aquest 
any 2019, i inclou una assignació econòmica que es desglossa en una aportació 
econòmica pel finançament d’un conjunt de serveis i activitats del consell comarcals i 
unes aportacions específiques en concepte de subvenció per a determinades 
actuacions. 
En virtut de tot això, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà 
subscriuen aquest conveni de col·laboració amb subjecció als següents 
Pactes 
Primer. Objecte 
L’objecte d’aquest conveni és l’establiment dels pactes de col·laboració per a la 
prestació dels serveis d’assistència als municipis de forma coordinada, garantint la 
seva qualitat i evitant duplicitats en la seva prestació.. 
Així mateix, també es regula la participació de la Diputació de Girona en el 
finançament dels serveis i activitats del Consell Comarcal que es concreten en el 
pacte Segon mitjançant l’assignació econòmica, aportacions i subvencions, prevista al 
pacte Tercer. 
Segon. Serveis i activitats 
1.Els consell comarcal destinarà les aportacions econòmiques de la Diputació 
previstes en aquest conveni al finançament dels seus serveis d’assistència i 
cooperació als municipis de la comarca del Baix Empordà 
Els serveis comarcals prestats pel Consell als municipis del seu àmbit territorial que 
seran objecte del finançament, total o parcial, amb les aportacions econòmiques de la 
Diputació previstes en aquest conveni, són els següents: 

-En l’àmbit d’assistència tècnica, urbanística i medi ambiental:  
la redacció de projectes i memòries valorades 
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la direcció d’obres 
l’emissió d’informes tècnics i informes urbanístics i de planejament 
l’assistència tècnica presencial als ajuntaments 
l’emissió d’informes tècnics de la Ponència Ambiental 
la redacció dels Documents únics de protecció civil municipals i la 
homologació dels Plans d’Autoprotecció 
la redacció dels inventaris de camins públics municipals 
l’assistència tècnica a meses de contractació  
-Àmbit de la salut pública: 
la recollida i l’acollida dels animals domèstics abandonats 
 la recollida i tractament dels residus municipalsl’emissió dels informes 
d’inspecció en matèria de residus 
el foment de l’activitat esportiva de l’esport base 
-Àmbit jurídic i econòmic: 
l’assistència en matèria jurídico i econòmica  
l’assistència en matèria de protecció de dades personas (DPD) 
el suport a la millora de la gestió documental i d’arxiu,  
el suport en matèria noves tecnologies, administració electrònica i 
informàtica. 
-Àmbit de desenvolupament local: 

- la promoció turística de la comarca 
2. Els serveis i activitats objecte de subvenció per part de la Diputació són els 
següents: 
En l’àmbit d’assistència tècnica, urbanística i medi ambiental:  

la gestió del servei d’obertura i manteniment de les franges forestals i 
altres serveis de prevenció d’incendis,   

-Àmbit social: 
 transport escolar no obligatori ( en el marc de col·laboració amb el 

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya) 
Tercer. Assignació econòmica 
La Diputació de Girona farà una aportació econòmica al Consell Comarcal del Baix 
Empordà d’un import de 715.798,52 € per col·laborar en el finançament en els àmbits 
que s’assenyalen en el pacte segon, pel període de gener a desembre de 2019. 
Dins l'import global atorgat s'hi inclouen les aportacions finalistes següents: 

Conveni de col·laboració pels serveis globals de l’apartat 1 del pacte Segon: 
655.946,67 €. 

Subvenció pel finançament del transport escolar no obligatori en el curs 2018-2019, 
en el marc de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya: 50.940,96 € (subvenció màxima del 50% de la despesa) 

Subvenció per al finançament del servei comarcal de prevenció d’incendis: 
8.910,89 € subvenció màxima del 50% de la despesa) 

Les aportacions econòmiques de la Diputació són compatibles amb qualsevol altre 
tipus d’ajuda o ingrés que pugui rebre el Consell Comarcal, sempre que la suma de 
tots els ingressos vinculats al servei subvencionat, siguin subvencions, taxes, preus 
públics o altres ingressos, no sobrepassi el seu cost total.  
Quart. Pagament 
El pagament al Consell Comarcal de l’aportació econòmica de la Diputació de Girona 
es realitzarà mitjançant una transferència corrent del 100 % del seu import, en 
concepte d’avançament, un cop signat el conveni per ambdues institucions. 
Cinquè. Liquidació i justificació 
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El Consell Comarcal haurà de trametre a la Diputació de Girona, dins el primer 
trimestre de l’any 2020, una memòria de la prestació dels diferents serveis i activitats 
objecte d’aquest conveni.  
La memòria es desglossarà en els diferents àmbits de serveis i activitats als que es 
destinen les aportacions econòmiques de la Diputació, d’entre els que es preveuen en  
el pacte Segon. La memòria exposarà els serveis prestats efectivament als municipis i 
determinarà el seu resultat econòmic final, assenyalant els ingressos rebuts i les 
despeses a càrrec del Consell Comarcal. S’entendrà com a despesa efectuada i 
justificable la derivada d’obligacions reconegudes per part del Consell Comarcal, 
encara que no n’hagi fet el pagament efectiu.  
La memòria s’haurà d’acompanyar d’un certificat de la Secretaria o Intervenció del 
Consell Comarcal que acrediti el resultat econòmic esmentat en el segon paràgraf, i la 
imputació al pressupost del consell de les despeses i ingressos que s’hi detallen.  
L’import de l’aportació final de la  Diputació de Girona serà com a màxim el que 
preveu el pacte tercer, sense que pugui superar l’import del dèficit dels serveis 
objecte del conveni, entès aquest dèficit com l’import de les despeses no cobertes 
amb altres ingressos imputables als serveis esmentats. En el supòsit que els dèficits 
dels serveis siguin inferiors a l’aportació de la Diputació, aquesta es reduirà al dèficit 
justificat efectivament i donarà lloc al reintegrament de les quantitats satisfetes en 
excés.  
Per als serveis comarcals de prevenció d’incendis i de transport escolar no obligatori, 
objecte de les subvencions assenyalades al pacte Tercer, caldrà presentar els 
corresponents comptes justificatius, en el model determinat per la Diputació. Els 
comptes justificatius hauran d’acreditar una despesa de com a mínim el doble de 
l’import de la subvenció en el cas del servei de prevenció d’incendis i de transport 
escolar no obligatori. En cas de justificar un import inferior, les subvencions es 
reduiran proporcionalment. 
Sisè. Verificació i control de les subvencions 
La Diputació de Girona es reserva la facultat de verificar, pels mitjans que estimi 
convenients, fins i tot amb l’aplicació de tècniques de mostratge, l'acompliment de 
l'objecte subvencionat, el qual des de l’inici té la consideració de finalista. Tanmateix, 
el control financer d'aquesta subvenció es regeix pel que estableix el títol III de la Llei 
38/2003, general de subvencions, en correspondència amb la disposició addicional 
catorzena del mateix cos legal. 
Setè. Publicitat  
En tot acte de publicitat, informació o difusió en general del Consell, relatiu a la 
prestació de serveis i activitats objecte d’aquest conveni, s’ha de fer constar la 
participació de la Diputació de Girona com a membre col·laborador en el finançament. 
Vuitè. Modificacions 
Qualsevol modificació que alteri les estipulacions d’aquest conveni haurà d’aprovar-se 
per mutu acord de les dues parts i formalitzar-se mitjançant l’annex corresponent. 
Novè. Clàusula de dades personals. 
Les dades personals que el Consell Comarcal comuniqui durant el procediment, seran 
tractades per la Diputació de Girona com a Responsable del Tractament en el sentit 
de l’article 4.7 del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016), amb la finalitat 
de gestionar les seves aportacions econòmiques i portar a terme les actuacions que 
se’n deriven establertes per Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el 
compliment de la missió d’interès públic (art. 6.1.e del Reglament) i d’obligacions 
legals (art. 6.1.c).  
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En cas que la tramitació impliqui comunicació de dades d’altres persones a la 
Diputació de Girona, el Consell Comarcal haurà d'informar a les persones afectades 
d'aquesta comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament General 
de Protecció de Dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació, supressió, 
sol·licitar la limitació del tractament i oposició) l’interessat es podrà adreçar en 
qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació detallada del tractament, 
incloent les vies d'exercici dels drets de les persones interessades, es pot consultar a 
la seu electrònica de la Diputació de Girona.  
Desè. Vigència 
La vigència d’aquest conveni s’estén des de la data en què se signi fins al dia 31 de 
març de 2020 sens perjudici que perdurin les obligacions de cadascuna de les parts, 
nascudes en aplicació del que s’hi preveu. El Consell Comarcal podrà demanar, 
abans que acabi el termini de vigència, una pròrroga per un termini màxim de tres 
mesos per justificar la realització dels serveis i actuacions realitzades d’acord amb el 
conveni.  
Onzè. Causes de resolució 
Són causes d’extinció anticipada de la vigència d’aquest conveni l’acord mutu de les 
institucions signants, la impossibilitat sobrevinguda, legal o material de l’execució de 
les accions que en constitueixen l’objecte i l’incompliment greu o manifest de les 
clàusules. 
Dotzè. Comissió de seguiment 
Es constituirà una comissió de seguiment i control de l’execució d’aquest conveni, que 
estarà integrada per:  
Per part del Consell Comarcal: El president/a del Consell Comarcal i el/la gerent. 
Per part de la Diputació de Girona: El diputat de la Diputació i president de l’Àrea de 
Cooperació Local i el cap del Servei d’Assistència i Cooperació Econòmica de l’Àrea 
de Cooperació Local. 
Podran assistir a les reunions de la comissió de seguiment, amb veu però sense vot, 
els tècnics del Consell Comarcal i de la Diputació convocats expressament pel 
presidents respectius. 
Aquesta comissió es reunirà a petició de qualsevol de les parts. 
La comissió de seguiment és l’encarregada de vigilar i controlar l’execució dels 
compromisos adquirits en signar el conveni, i establirà les fórmules concretes de 
coordinació entre ambdues institucions amb la finalitat d’evitar duplicitats i assegurar 
la qualitat de la prestació dels serveis. 
Aquesta comissió és l’òrgan competent per resoldre els problemes d’interpretació i 
compliment que es puguin plantejar durant la vigència  del conveni. 
Tretzè. Règim jurídic 
El règim jurídic aplicable a aquest conveni és l’establert per a les relacions 
interadministratives als articles 48 i següents de la Llei 40/2015, de 2 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic, i als articles 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya. Els aspectes relatius a les subvencions previstes al pacte tercer es 
subjecten al que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions i la normativa de desplegament que, si s’escau, sigui aplicable 
Catorzè. Jurisdicció competent 
Per a la resolució de qualsevol conflicte derivat de l’aplicació o interpretació d’aquest 
conveni que no puguin resoldre les parts, és competent la jurisdicció contenciosa 
administrativa, atesa la naturalesa administrativa d’aquest. 
Quinzè. Publicació 
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Aquest conveni es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG)  i al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), de conformitat amb el que 
preveu l’article 48.8 de la llei 40/2015 d’1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector 
Públic. La Diputació és l'encarregada de trametre el present conveni al Registre de 
Convenis de Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya per tal de 
complir amb les obligacions de publicitat en matèria de convenis de col·laboració i 
cooperació establertes als articles 8 i 14 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
Com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, les parts el signen.” 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària de 
l’any 2019 400/9430/46502 d’import 715.798,52 € a favor del Consell Comarcal del 
Baix Empordà, NIF: P6700009A. 
 
TERCER. Sotmetre el conveni a l’aprovació del Consell Comarcal del Baix Empordà. 
 
QUART. El pagament al Consell Comarcal de l’aportació econòmica de la Diputació 
de Girona es realitzarà mitjançant una transferència corrent del 100 % del seu import, 
en concepte d’avançament, un cop signat el conveni per ambdues institucions. 
 
CINQUÈ. El Consell Comarcal del Baix Empordà haurà de trametre a la Diputació de 
Girona, dins el primer trimestre de l'any 2020, la memòria i els comptes justificatius 
que acreditin l’aplicació de l'aportació rebuda als serveis i activitats objecte d'aquest 
conveni, d’acord amb el previst al pacte cinquè del conveni.  
 
SISÈ. Facultar el president de la Diputació per a la signatura dels documents que 
siguin necessaris per a l’execució o el desenvolupament d’aquest acord i per a la 
signatura del conveni. 
 
 
16. JG992/000025/2019-PPCICLHBG; Proposta President Comissió Informativa 

CLHBG; Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aprovació d'un 
conveni amb el Consell Comarcal de la Cerdanya, any 2019 (exp. 2019/442) 

 
La Diputació de Girona i els Consells Comarcals de la demarcació exerceixen 
funcions d’assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis, d’acord amb 
l’establert, entre d’altres, a l’article 91 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i a 
l’article 28 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya. 
 
Els consells comarcals, d’acord amb l’establert a l’article 28 del Decret legislatiu 
4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de l’organització 
comarcal de Catalunya, tenen competències en la prestació de l’assistència tècnica 
jurídica i econòmica als municipis. En l’article 30 d’aquest text legal es preveu que en 
cada comarca hi ha d’haver un servei de cooperació i assistència municipals 
encarregats d’assessorar als municipis que ho sol·licitin en matèria 
juridicoadministrativa, economicofinancera i d’obres i serveis.  
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Els consells comarcals de les comarques gironines col·laboren des de fa anys amb 
els municipis amb  la prestació de serveis en els àmbits d’assistència tècnica, 
urbanística i medi ambiental, en salut pública, promoció turística i altres; alguns 
consells també realitzen i coordinen actuacions de transport escolar i prevenció 
d’incendis. 
 
De fa anys la Diputació de Girona dona suport econòmic a les actuacions dels 
consells comarcals mitjançant subvencions i aportacions econòmiques establertes en 
convenis específics, i a tal efecte aprova en el pressupost corporatiu de cada any 
l’import de les ajudes corresponents. L’execució dels convenis dels anys anteriors 
entre la Diputació i els Consells Comarcals posen de manifest la necessitat i 
conveniència de mantenir aquest sistema de col·laboració en benefici dels ens locals 
gironins. 
 
Una vegada aprovat definitivament el pressupost de la Diputació per a l’any 2019 i 
atès que hi figura una consignació pressupostària amb l’aportació econòmica prevista 
per a cada consell comarcal, s’ha d’establir un conveni de col·laboració econòmica 
amb cada un dels consells per tal que es puguin instrumentar les ajudes previstes en 
el pressupost.  
 
La coordinació  en la prestació dels serveis als municipis i l’establiment dels 
mecanismes  col·laboració econòmica de la Diputació en els serveis prestats pel 
consell comarcal són els dos objectius bàsics del conveni que es proposa  i inclou una 
assignació econòmica que es desglossa en una aportació econòmica pel finançament 
d’un conjunt de serveis i activitats del consell comarcals i unes aportacions 
específiques en concepte de subvenció per a determinades actuacions. Les especials 
característiques de les actuacions  subvencionades ( transport escolar obligatori, 
prevenció d’incendis i programa de gestió d’expedients GESS), així com el seu interès 
públic específic, en dificulten la inclusió en una convocatòria pública de subvencions, i 
justifiquen l’atorgament d'una subvenció de concessió directa.  
Les diputacions i els consells comarcals poden establir, mitjançant conveni, els 
mecanismes de suport perquè la comarca pugui desplegar les seves competències 
en matèria d’assistència i cooperació, d’acord amb el que preveu l’article 93 del 
Decret legislatiu 2/2003 (LMRLC). 
 
Atès que la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del Sector Públic i l’article 57 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i altra normativa 
concordant, preveuen que la col·laboració entre administracions s’ha de formalitzar 
mitjançant la signatura d’un conveni. 
 
Atesos els antecedents exposats, la Junta de Govern, a proposta del diputat president 
de la Comissió Informativa de Cooperació Local, Habitatge i Bon Govern, per 
unanimitat, acorda 
 
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consell 
Comarcal de la Cerdanya per a la prestació als municipis dels serveis i activitats  
d’assistència i cooperació durant el període gener a desembre de 2019 i per a 
transport escolar no obligatori del curs 2018-2019: 
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“Conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal de 
la Cerdanya per a la prestació de serveis d’assistència, cooperació i d’altres als 
municipis (any 2019) 
2019/442 
Parts 
El president de la Diputació de Girona, amb NIF P1700000A, en virtut de les facultats 
conferides per acord de la Junta de Govern del dia xxxx de 2019, assistit pel secretari 
general, Jordi Batllori i Nouvilas. 
El president/a del Consell Comarcal de la Cerdanya, amb NIF P1700016G assistit pel 
secretari Antoni Macias i Barrachina. 
Antecedents 
La Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 91 del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya (LMRLC), exerceix funcions d’assistència i cooperació  jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis, especialment els que tenen menys capacitat 
econòmica i de gestió. En el mateix sentit aquestes competències es preveuen com a 
pròpies de les diputacions també en l’article 36.1 b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local. 
Els consells comarcals, d’acord amb el que estableix l’article 28 del Decret legislatiu 
4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’organització 
comarcal de Catalunya, tenen competències en la prestació de l’assistència tècnica, 
jurídica i econòmica als municipis. En l’article 30 d’aquest text legal es preveu que en 
cada comarca hi ha d’haver un servei de cooperació i assistència municipal 
encarregat d’assessorar els municipis que ho sol·licitin en matèria 
juridicoadministrativa, economicofinancera i d’obres i serveis.  
L’article 92.2 del Decret legislatiu 2/2003 (LMRLC) preveu que les diputacions 
cooperin en l’efectivitat dels serveis municipals mitjançant l’atorgament d’ajuts 
econòmics dels quals poden ser beneficiaris els municipis i les comarques. La Llei 
38/2003, General de Subvencions, en el seu article 2.8 , estableix que no es troben 
compreses en el seu àmbit d’aplicació les aportacions dineràries entre 
administracions públiques per a finançar globalment l’activitat de l’administració a la 
que vagin destinades.  
Les diputacions i els consells comarcals poden establir, mitjançant conveni, els 
mecanismes de suport perquè la comarca pugui desplegar les seves competències 
en matèria d’assistència i cooperació, d’acord amb el que preveu l’article 93 del 
Decret legislatiu 2/2003 (LMRLC). 
La llarga trajectòria de col·laboració entre la Diputació de Girona i els Consells 
Comarcals , ambdues administracions de caràcter local i supramunicipal,  ha permès 
identificar determinats àmbits d’actuació i de prestació de serveis als municipis que 
s’han prioritzat o potenciat específicament per part d’una o altra administració. 
 Amb la finalitat de millorar la coordinació i la cooperació amb els municipis, i evitar la 
duplicitat en la prestació de serveis, es vol avançar amb la delimitació de les 
prestacions  que oferirà cadascuna de les institucions. 
En aquest sentit la Diputació de Girona està oferint serveis d’assessorament i 
assistència a tots els municipis gironins en diferents àmbits, entre els quals 
s’assenyalen, a títol enunciatiu i no limitatiu, els següents: 

Assistència jurídica i defensa judicial contencioso-administrativa 

Gestió i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic 

Control intern de la gestió economicofinancera i pressupostària 

Assistència econòmica-comptable (PAC) 
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Assistència de la secretaria-intervenció.  

Contractació centralitzada i suport jurídic en la contractació. 

 Supervisió de projectes d’obres  

 Gestió de cementiris i serveis funeraris  
El Consell Comarcal per la seva banda ve realitzant serveis d’assistència i cooperació  
als municipis del seu territori en àmbits que la Diputació no està actualment oferint de 
forma general com són, a títol enunciatiu i no limitatiu, entre d’altres, els següents 

-En l’àmbit d’assistència tècnica, urbanística i medi ambiental:  
la redacció de projectes i memòries valorades 
la direcció d’obres 
l’emissió d’informes tècnics i informes urbanístics i de planejament 
l’assistència tècnica presencial als ajuntaments 
l’emissió d’informes tècnics de la Ponència Ambiental 
la redacció dels Documents únics de protecció civil municipals i la 
homologació dels Plans d’Autoprotecció 
la redacció dels inventaris de camins públics municipals 
l’assistència tècnica a meses de contractació  

-Àmbit social: 
la gestió dels serveis de menjador escolar i transport escolar ( per 
delegació de la Generalitat de Catalunya) 

-Àmbit de la salut pública: 

la recollida i l’acollida dels animals domèstics abandonats la recollida i 

tractament dels residus municipalsl’emissió dels informes d’inspecció 

en matèria de residus 
També existeixen determinats àmbits sobre els que les dues administracions 
ofereixen serveis  directament o mitjançant assessorament o assistència, com són, 
entre d’altres l’assistència jurídico i econòmica, la gestió i recaptació d’ingressos de 
dret públic, prevenció d’incendis, l’esport, la promoció econòmica, els serveis socials, 
noves tecnologies i informàtica, serveis energètics, assessorament en matèria de 
consum, suport a la gestió documental i arxiu dels ajuntaments . Sobre aquests 
serveis la Diputació i els consells comarcals coordinen les seves actuacions evitant 
duplicitats en la prestació. 
La coordinació  en la prestació dels serveis als municipis i l’establiment dels 
mecanismes  col·laboració econòmica de la Diputació en els serveis prestats pel 
consell comarcal són els dos objectius bàsics del conveni que es proposa per aquest 
any 2019, i inclou una assignació econòmica que es desglossa en una aportació 
econòmica pel finançament d’un conjunt de serveis i activitats del consell comarcals i 
unes aportacions específiques en concepte de subvenció per a determinades 
actuacions. 
En virtut de tot això, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal de la Cerdanya  
subscriuen aquest conveni de col·laboració amb subjecció als següents 
Pactes 
Primer. Objecte 
L’objecte d’aquest conveni és l’establiment dels pactes de col·laboració per a la 
prestació dels serveis d’assistència als municipis de forma coordinada, garantint la 
seva qualitat i evitant duplicitats en la seva prestació.. 
Així mateix, també es regula la participació de la Diputació de Girona en el 
finançament dels serveis i activitats del Consell Comarcal que es concreten en el 
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pacte Segon mitjançant l’assignació econòmica, aportacions i subvencions, prevista al 
pacte Tercer. 
Segon. Serveis i activitats 
1.Els consell comarcal destinarà les aportacions econòmiques de la Diputació 
previstes en aquest conveni al finançament dels seus serveis d’assistència i 
cooperació als municipis de la comarca de la Cerdanya 
Els serveis comarcals prestats pel Consell als municipis del seu àmbit territorial que 
seran objecte del finançament, total o parcial, amb les aportacions econòmiques de la 
Diputació previstes en aquest conveni, són els següents: 

-En l’àmbit d’assistència tècnica, urbanística i medi ambiental:  
la redacció de projectes i memòries valorades 
la direcció d’obres 
l’emissió d’informes tècnics i informes urbanístics i de planejament 
l’assistència tècnica presencial als ajuntaments 
l’emissió d’informes tècnics de la Ponència Ambiental 
la redacció dels Documents únics de protecció civil municipals i la 
homologació dels Plans d’Autoprotecció 
la redacció dels inventaris de camins públics municipals 
l’assistència tècnica a meses de contractació  

-Àmbit de la salut pública: 
la recollida i l’acollida dels animals domèstics abandonats  
la recollida i tractament dels residus municipals 
l’emissió dels informes d’inspecció en matèria de residus 
el foment de l’activitat esportiva de l’esport base 

-Àmbit jurídic i econòmic: 
l’assistència en matèria jurídico i econòmica  
l’assistència en matèria de protecció de dades personals (DPD) 
el suport a la millora de la gestió documental i d’arxiu,  
el suport en matèria noves tecnologies, administració electrònica i 
informàtica. 

- Àmbit de desenvolupament local: 
- la promoció turística de la comarca 

2. Els serveis i activitats objecte de subvenció per part de la Diputació són els 
següents: 

-En l’àmbit d’assistència tècnica, urbanística i medi ambiental:  
la gestió del servei d’obertura i manteniment de les franges forestals i 
altres serveis de prevenció d’incendis,   

-Àmbit social: 
 transport escolar no obligatori ( en el marc de col·laboració amb el 

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya) 
Tercer. Assignació econòmica 
La Diputació de Girona farà una aportació econòmica al Consell Comarcal de la 
Cerdanya d’un import de 326.850,03 €, per col·laborar en el finançament en els 
àmbits que s’assenyalen en el pacte segon, pel període de gener a desembre de 
2019. 
Dins l'import global atorgat s'hi inclouen les aportacions finalistes següents: 

Conveni de col·laboració pels serveis globals de l’apartat 1 del pacte Segon: 
311.058,17 € 
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Subvenció pel finançament del transport escolar no obligatori en el curs 2018-2019, 
en el marc de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya: 15.791,86 € (subvenció màxima del 50% de la despesa) 

Les aportacions econòmiques de la Diputació són compatibles amb qualsevol altre 
tipus d’ajuda o ingrés que pugui rebre el Consell Comarcal, sempre que la suma de 
tots els ingressos vinculats al servei subvencionat, siguin subvencions, taxes, preus 
públics o altres ingressos, no sobrepassi el seu cost total.  
Quart. Pagament 
El pagament al Consell Comarcal de l’aportació econòmica de la Diputació de Girona 
es realitzarà mitjançant una transferència corrent del 100 % del seu import, en 
concepte d’avançament, un cop signat el conveni per ambdues institucions. 
Cinquè. Liquidació i justificació 
El Consell Comarcal haurà de trametre a la Diputació de Girona, dins el primer 
trimestre de l’any 2020, una memòria de la prestació dels diferents serveis i activitats 
objecte d’aquest conveni.  
La memòria es desglossarà en els diferents àmbits de serveis i activitats als que es 
destinen les aportacions econòmiques de la Diputació, d’entre els que es preveuen en  
el pacte Segon. La memòria exposarà els serveis prestats efectivament als municipis i 
determinarà el seu resultat econòmic final, assenyalant els ingressos rebuts i les 
despeses a càrrec del Consell Comarcal. S’entendrà com a despesa efectuada i 
justificable la derivada d’obligacions reconegudes per part del Consell Comarcal, 
encara que no n’hagi fet el pagament efectiu.  
La memòria s’haurà d’acompanyar d’un certificat de la Secretaria o Intervenció del 
Consell Comarcal que acrediti el resultat econòmic esmentat en el segon paràgraf, i la 
imputació al pressupost del consell de les despeses i ingressos que s’hi detallen.  
L’import de l’aportació final de la  Diputació de Girona serà com a màxim el que 
preveu el pacte tercer, sense que pugui superar l’import del dèficit dels serveis 
objecte del conveni, entès aquest dèficit com l’import de les despeses no cobertes 
amb altres ingressos imputables als serveis esmentats. En el supòsit que els dèficits 
dels serveis siguin inferiors a l’aportació de la Diputació, aquesta es reduirà al dèficit 
justificat efectivament i donarà lloc al reintegrament de les quantitats satisfetes en 
excés.  
Pel servei comarcal de transport escolar no obligatori, objecte de subvenció al pacte 
Tercer, caldrà presentar el corresponent compte justificatiu en el model determinat per 
la Diputació. El compte justificatiu haurà d’acreditar una despesa de com a mínim el 
doble de l’import de la subvenció. En cas de justificar un import inferior, la subvenció 
es reduiran proporcionalment. 
Sisè. Verificació i control de les subvencions 
La Diputació de Girona es reserva la facultat de verificar, pels mitjans que estimi 
convenients, fins i tot amb l’aplicació de tècniques de mostratge, l'acompliment de 
l'objecte subvencionat, el qual des de l’inici té la consideració de finalista. Tanmateix, 
el control financer d'aquesta subvenció es regeix pel que estableix el títol III de la Llei 
38/2003, general de subvencions, en correspondència amb la disposició addicional 
catorzena del mateix cos legal. 
Setè. Publicitat  
En tot acte de publicitat, informació o difusió en general del Consell, relatiu a la 
prestació de serveis i activitats objecte d’aquest conveni, s’ha de fer constar la 
participació de la Diputació de Girona com a membre col·laborador en el finançament. 
Vuitè. Modificacions 
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Qualsevol modificació que alteri les estipulacions d’aquest conveni haurà d’aprovar-se 
per mutu acord de les dues parts i formalitzar-se mitjançant l’annex corresponent. 
Novè. Clàusula de dades personals. 
Les dades personals que el Consell Comarcal comuniqui durant el procediment, seran 
tractades per la Diputació de Girona com a Responsable del Tractament en el sentit 
de l’article 4.7 del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016), amb la finalitat 
de gestionar les seves aportacions econòmiques i portar a terme les actuacions que 
se’n deriven establertes per Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el 
compliment de la missió d’interès públic (art. 6.1.e del Reglament) i d’obligacions 
legals (art. 6.1.c).  
En cas que la tramitació impliqui comunicació de dades d’altres persones a la 
Diputació de Girona, el Consell Comarcal haurà d'informar a les persones afectades 
d'aquesta comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament General 
de Protecció de Dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació, supressió, 
sol·licitar la limitació del tractament i oposició) l’interessat es podrà adreçar en 
qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació detallada del tractament, 
incloent les vies d'exercici dels drets de les persones interessades, es pot consultar a 
la seu electrònica de la Diputació de Girona.  
Desè. Vigència 
La vigència d’aquest conveni s’estén des de la data en què se signi fins al dia 31 de 
març de 2020 sens perjudici que perdurin les obligacions de cadascuna de les parts, 
nascudes en aplicació del que s’hi preveu. El Consell Comarcal podrà demanar, 
abans que acabi el termini de vigència, una pròrroga per un termini màxim de tres 
mesos per justificar la realització dels serveis i actuacions realitzades d’acord amb el 
conveni.  
Onzè. Causes de resolució 
 
Són causes d’extinció anticipada de la vigència d’aquest conveni l’acord mutu de les 
institucions signants, la impossibilitat sobrevinguda, legal o material de l’execució de 
les accions que en constitueixen l’objecte i l’incompliment greu o manifest de les 
clàusules. 
Dotzè. Comissió de seguiment 
Es constituirà una comissió de seguiment i control de l’execució d’aquest conveni, que 
estarà integrada per:  
Per part del Consell Comarcal: El president/a del Consell Comarcal i el/la gerent. 
Per part de la Diputació de Girona: El diputat de la Diputació i president de l’Àrea de 
Cooperació Local i el cap del Servei d’Assistència i Cooperació Econòmica de l’Àrea 
de Cooperació Local. 
Podran assistir a les reunions de la comissió de seguiment, amb veu però sense vot, 
els tècnics del Consell Comarcal i de la Diputació convocats expressament pel 
presidents respectius. 
Aquesta comissió es reunirà a petició de qualsevol de les parts. 
La comissió de seguiment és l’encarregada de vigilar i controlar l’execució dels 
compromisos adquirits en signar el conveni, i establirà les fórmules concretes de 
coordinació entre ambdues institucions amb la finalitat d’evitar duplicitats i assegurar 
la qualitat de la prestació dels serveis. 
Aquesta comissió és l’òrgan competent per resoldre els problemes d’interpretació i 
compliment que es puguin plantejar durant la vigència  del conveni. 
Tretzè. Règim jurídic 
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El règim jurídic aplicable a aquest conveni és l’establert per a les relacions 
interadministratives als articles 48 i següents de la Llei 40/2015, de 2 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic, i als articles 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya. Els aspectes relatius a les subvencions previstes al pacte tercer es 
subjecten al que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions i la normativa de desplegament que, si s’escau, sigui aplicable 
Catorzè. Jurisdicció competent 
Per a la resolució de qualsevol conflicte derivat de l’aplicació o interpretació d’aquest 
conveni que no puguin resoldre les parts, és competent la jurisdicció contenciosa 
administrativa, atesa la naturalesa administrativa d’aquest. 
Quinzè. Publicació 
Aquest conveni es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG)  i al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), de conformitat amb el que 
preveu l’article 48.8 de la llei 40/2015 d’1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector 
Públic. La Diputació és l'encarregada de trametre el present conveni al Registre de 
Convenis de Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya per tal de 
complir amb les obligacions de publicitat en matèria de convenis de col·laboració i 
cooperació establertes als articles 8 i 14 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
Com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, les parts el signen.” 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària de 
l’any 2019 400/9430/46503 d’import 326.850,03 € a favor del Consell Comarcal de la 
Cerdanya, NIF: P1700016G. 
 
TERCER. Sotmetre el conveni a l’aprovació del Consell Comarcal de la Cerdanya. 
 
QUART. El pagament al Consell Comarcal de l’aportació econòmica de la Diputació 
de Girona es realitzarà mitjançant una transferència corrent del 100 % del seu import, 
en concepte d’avançament, un cop signat el conveni per ambdues institucions. 
 
CINQUÈ. El Consell Comarcal de la Cerdanya haurà de trametre a la Diputació de 
Girona, dins el primer trimestre de l'any 2020, la memòria i els comptes justificatius 
que acreditin l’aplicació de l'aportació rebuda als serveis i activitats objecte d'aquest 
conveni, d’acord amb el previst al pacte cinquè del conveni.  
 
SISÈ. Facultar el president de la Diputació per a la signatura dels documents que 
siguin necessaris per a l’execució o el desenvolupament d’aquest acord i per a la 
signatura del conveni. 
 
 
17. JG992/000026/2019-PPCICLHBG; Proposta President Comissió Informativa 

CLHBG; Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aprovació d'un 
conveni amb el Consell Comarcal de la Garrotxa, any 2019 (exp. 2019/443) 

 
La Diputació de Girona i els Consells Comarcals de la demarcació exerceixen 
funcions d’assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis, d’acord amb 
l’establert, entre d’altres, a l’article 91 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i a 
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l’article 28 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya. 
 
Els consells comarcals, d’acord amb l’establert a l’article 28 del Decret legislatiu 
4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de l’organització 
comarcal de Catalunya, tenen competències en la prestació de l’assistència tècnica 
jurídica i econòmica als municipis. En l’article 30 d’aquest text legal es preveu que en 
cada comarca hi ha d’haver un servei de cooperació i assistència municipals 
encarregats d’assessorar als municipis que ho sol·licitin en matèria 
juridicoadministrativa, economicofinancera i d’obres i serveis.  
 
Els consells comarcals de les comarques gironines col·laboren des de fa anys amb 
els municipis amb  la prestació de serveis en els àmbits d’assistència tècnica, 
urbanística i medi ambiental, en salut pública, promoció turística i altres; alguns 
consells també realitzen i coordinen actuacions de transport escolar i prevenció 
d’incendis. 
 
De fa anys la Diputació de Girona dona suport econòmic a les actuacions dels 
consells comarcals mitjançant subvencions i aportacions econòmiques establertes en 
convenis específics, i a tal efecte aprova en el pressupost corporatiu de cada any 
l’import de les ajudes corresponents. L’execució dels convenis dels anys anteriors 
entre la Diputació i els Consells Comarcals posen de manifest la necessitat i 
conveniència de mantenir aquest sistema de col·laboració en benefici dels ens locals 
gironins. 
 
Una vegada aprovat definitivament el pressupost de la Diputació per a l’any 2019 i 
atès que hi figura una consignació pressupostària amb l’aportació econòmica prevista 
per a cada consell comarcal, s’ha d’establir un conveni de col·laboració econòmica 
amb cada un dels consells per tal que es puguin instrumentar les ajudes previstes en 
el pressupost.  
 
La coordinació  en la prestació dels serveis als municipis i l’establiment dels 
mecanismes  col·laboració econòmica de la Diputació en els serveis prestats pel 
consell comarcal són els dos objectius bàsics del conveni que es proposa  i inclou una 
assignació econòmica que es desglossa en una aportació econòmica pel finançament 
d’un conjunt de serveis i activitats del consell comarcals i unes aportacions 
específiques en concepte de subvenció per a determinades actuacions. Les especials 
característiques de les actuacions  subvencionades ( transport escolar obligatori, 
prevenció d’incendis i programa de gestió d’expedients GESS), així com el seu interès 
públic específic, en dificulten la inclusió en una convocatòria pública de subvencions, i 
justifiquen l’atorgament d'una subvenció de concessió directa.  
Les diputacions i els consells comarcals poden establir, mitjançant conveni, els 
mecanismes de suport perquè la comarca pugui desplegar les seves competències 
en matèria d’assistència i cooperació, d’acord amb el que preveu l’article 93 del 
Decret legislatiu 2/2003 (LMRLC). 
 
Atès que la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del Sector Públic i l’article 57 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i altra normativa 
concordant, preveuen que la col·laboració entre administracions s’ha de formalitzar 
mitjançant la signatura d’un conveni. 
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Atesos els antecedents exposats, la Junta de Govern, a proposta del diputat president 
de la Comissió Informativa de Cooperació Local, Habitatge i Bon Govern, per 
unanimitat, acorda 
 
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consell 
Comarcal de la Garrotxa per a la prestació als municipis dels serveis i activitats  
d’assistència i cooperació durant el període gener a desembre de 2019 i per a 
transport escolar no obligatori del curs 2018-2019: 
 
“Conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal de 
la Garrotxa per a la prestació de serveis d’assistència, cooperació i d’altres als 
municipis (any 2019) 
2019/443 
Parts 
El president de la Diputació de Girona, amb NIF P1700000A, en virtut de les facultats 
conferides per acord de la Junta de Govern del dia xxxx de 2019, assistit pel secretari 
general, Jordi Batllori i Nouvilas. 
El president/a del Consell Comarcal de la Garrotxa, amb NIF P6700007E, assistit per 
la secretària Alicia Vila i Torrents. 
Antecedents 
La Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 91 del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya (LMRLC), exerceix funcions d’assistència i cooperació  jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis, especialment els que tenen menys capacitat 
econòmica i de gestió. En el mateix sentit aquestes competències es preveuen com a 
pròpies de les diputacions també en l’article 36.1 b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local. 
Els consells comarcals, d’acord amb el que estableix l’article 28 del Decret legislatiu 
4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’organització 
comarcal de Catalunya, tenen competències en la prestació de l’assistència tècnica, 
jurídica i econòmica als municipis. En l’article 30 d’aquest text legal es preveu que en 
cada comarca hi ha d’haver un servei de cooperació i assistència municipal 
encarregat d’assessorar els municipis que ho sol·licitin en matèria 
juridicoadministrativa, economicofinancera i d’obres i serveis.  
L’article 92.2 del Decret legislatiu 2/2003 (LMRLC) preveu que les diputacions 
cooperin en l’efectivitat dels serveis municipals mitjançant l’atorgament d’ajuts 
econòmics dels quals poden ser beneficiaris els municipis i les comarques. La Llei 
38/2003, General de Subvencions, en el seu article 2.8 , estableix que no es troben 
compreses en el seu àmbit d’aplicació les aportacions dineràries entre 
administracions públiques per a finançar globalment l’activitat de l’administració a la 
que vagin destinades.  
Les diputacions i els consells comarcals poden establir, mitjançant conveni, els 
mecanismes de suport perquè la comarca pugui desplegar les seves competències 
en matèria d’assistència i cooperació, d’acord amb el que preveu l’article 93 del 
Decret legislatiu 2/2003 (LMRLC). 
La llarga trajectòria de col·laboració entre la Diputació de Girona i els Consells 
Comarcals , ambdues administracions de caràcter local i supramunicipal,  ha permès 
identificar determinats àmbits d’actuació i de prestació de serveis als municipis que 
s’han prioritzat o potenciat específicament per part d’una o altra administració. 
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 Amb la finalitat de millorar la coordinació i la cooperació amb els municipis, i evitar la 
duplicitat en la prestació de serveis, es vol avançar amb la delimitació de les 
prestacions  que oferirà cadascuna de les institucions. 
En aquest sentit la Diputació de Girona està oferint serveis d’assessorament i 
assistència a tots els municipis gironins en diferents àmbits, entre els quals 
s’assenyalen, a títol enunciatiu i no limitatiu, els següents: 

Assistència jurídica i defensa judicial contencioso-administrativa 

Gestió i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic 

Control intern de la gestió economicofinancera i pressupostària 

Assistència econòmica-comptable (PAC) 

Assistència de la secretaria-intervenció.  

Contractació centralitzada i suport jurídic en la contractació. 

 Supervisió de projectes d’obres  

 Gestió de cementiris i serveis funeraris  
El Consell Comarcal per la seva banda ve realitzant serveis d’assistència i cooperació  
als municipis del seu territori en àmbits que la Diputació no està actualment oferint de 
forma general com són, a títol enunciatiu i no limitatiu, entre d’altres, els següents, 

-En l’àmbit d’assistència tècnica, urbanística i medi ambiental:  
la redacció de projectes i memòries valorades 
la direcció d’obres 
l’emissió d’informes tècnics i informes urbanístics i de planejament 
l’assistència tècnica presencial als ajuntaments 
l’emissió d’informes tècnics de la Ponència Ambiental 
la redacció dels Documents únics de protecció civil municipals i la 
homologació dels Plans d’Autoprotecció 
la redacció dels inventaris de camins públics municipals 
l’assistència tècnica a meses de contractació  

-Àmbit social: 
la gestió dels serveis de menjador escolar i transport escolar ( per 
delegació de la Generalitat de Catalunya) 

-Àmbit de la salut pública: 
la recollida i l’acollida dels animals domèstics abandonats  
la recollida i tractament dels residus municipals 
l’emissió dels informes d’inspecció en matèria de residus 

També existeixen determinats àmbits sobre els que les dues administracions 
ofereixen serveis  directament o mitjançant assessorament o assistència, com són, 
entre d’altres l’assistència jurídico i econòmica, la gestió i recaptació d’ingressos de 
dret públic, prevenció d’incendis, l’esport, la promoció econòmica, els serveis socials, 
noves tecnologies i informàtica, serveis energètics, assessorament en matèria de 
consum, suport a la gestió documental i arxiu dels ajuntaments . Sobre aquests 
serveis la Diputació i els consells comarcals coordinen les seves actuacions evitant 
duplicitats en la prestació. 
La coordinació  en la prestació dels serveis als municipis i l’establiment dels 
mecanismes  col·laboració econòmica de la Diputació en els serveis prestats pel 
consell comarcal són els dos objectius bàsics del conveni que es proposa per aquest 
any 2019, i inclou una assignació econòmica que es desglossa en una aportació 
econòmica pel finançament d’un conjunt de serveis i activitats del consell comarcals i 
unes aportacions específiques en concepte de subvenció per a determinades 
actuacions. 
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En virtut de tot això, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal de la Garrotxa  
subscriuen aquest conveni de col·laboració amb subjecció als següents 
Pactes 
Primer. Objecte 
L’objecte d’aquest conveni és l’establiment dels pactes de col·laboració per a la 
prestació dels serveis d’assistència als municipis de forma coordinada, garantint la 
seva qualitat i evitant duplicitats en la seva prestació.. 
Així mateix, també es regula la participació de la Diputació de Girona en el 
finançament dels serveis i activitats del Consell Comarcal que es concreten en el 
pacte Segon mitjançant l’assignació econòmica, aportacions i subvencions, prevista al 
pacte Tercer. 
Segon. Serveis i activitats 
1.Els consell comarcal destinarà les aportacions econòmiques de la Diputació 
previstes en aquest conveni al finançament dels seus serveis d’assistència i 
cooperació als municipis de la comarca de la Garrotxa 
Els serveis comarcals prestats pel Consell als municipis del seu àmbit territorial que 
seran objecte del finançament, total o parcial, amb les aportacions econòmiques de la 
Diputació previstes en aquest conveni, són els següents: 

-En l’àmbit d’assistència tècnica, urbanística i medi ambiental:  
la redacció de projectes i memòries valorades 
la direcció d’obres 
l’emissió d’informes tècnics i informes urbanístics i de planejament 
l’assistència tècnica presencial als ajuntaments 
l’emissió d’informes tècnics de la Ponència Ambiental 
la redacció dels Documents únics de protecció civil municipals i la 
homologació dels Plans d’Autoprotecció 
la redacció dels inventaris de camins públics municipals 
l’assistència tècnica a meses de contractació  

-Àmbit de la salut pública: 

la recollida i l’acollida dels animals domèstics abandonats  

la recollida i tractament dels residus municipals 

l’emissió dels informes d’inspecció en matèria de residus 

el foment de l’activitat esportiva de l’esport base 

-Àmbit jurídic i econòmic: 

l’assistència en matèria jurídico i econòmica  

l’assistència en matèria de protecció de dades personals (DPD) 

el suport a la millora de la gestió documental i d’arxiu,  

el suport en matèria noves tecnologies, administració electrònica i 

informàtica. 

-- Àmbit de desenvolupament local: 

la promoció turística de la comarca 
2. Els serveis i activitats objecte de subvenció per part de la Diputació són els 
següents: 

-En l’àmbit d’assistència tècnica, urbanística i medi ambiental:  
la gestió del servei d’obertura i manteniment de les franges forestals i 
altres serveis de prevenció d’incendis,   

-Àmbit social: 
transport escolar no obligatori ( en el marc de col·laboració amb el 

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya) 
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Tercer. Assignació econòmica 
La Diputació de Girona farà una aportació econòmica al Consell Comarcal de la 
Garrotxa d’un import de 682.932,08 €, per col·laborar en el finançament en els àmbits 
que s’assenyalen en el pacte segon, pel període de gener a desembre de 2019. 
Dins l'import global atorgat s'hi inclouen les aportacions finalistes següents: 

Conveni de col·laboració pels serveis globals de l’apartat 1 del pacte Segon: 
509.754,08 € 

Subvenció pel finançament del transport escolar no obligatori en el curs 2018-2019, 
en el marc de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya: 170.702,75  € (subvenció màxima del 50% de la despesa) 

Subvenció per al finançament del servei comarcal de prevenció d’incendis: 
2.475,25 € subvenció màxima del 50% de la despesa) 

Les aportacions econòmiques de la Diputació són compatibles amb qualsevol altre 
tipus d’ajuda o ingrés que pugui rebre el Consell Comarcal, sempre que la suma de 
tots els ingressos vinculats al servei subvencionat, siguin subvencions, taxes, preus 
públics o altres ingressos, no sobrepassi el seu cost total.  
Quart. Pagament 
El pagament al Consell Comarcal de l’aportació econòmica de la Diputació de Girona 
es realitzarà mitjançant una transferència corrent del 100 % del seu import, en 
concepte d’avançament, un cop signat el conveni per ambdues institucions. 
Cinquè. Liquidació i justificació 
El Consell Comarcal haurà de trametre a la Diputació de Girona, dins el primer 
trimestre de l’any 2020, una memòria de la prestació dels diferents serveis i activitats 
objecte d’aquest conveni.  
La memòria es desglossarà en els diferents àmbits de serveis i activitats als que es 
destinen les aportacions econòmiques de la Diputació, d’entre els que es preveuen en  
el pacte Segon. La memòria exposarà els serveis prestats efectivament als municipis i 
determinarà el seu resultat econòmic final, assenyalant els ingressos rebuts i les 
despeses a càrrec del Consell Comarcal. S’entendrà com a despesa efectuada i 
justificable la derivada d’obligacions reconegudes per part del Consell Comarcal, 
encara que no n’hagi fet el pagament efectiu.  
La memòria s’haurà d’acompanyar d’un certificat de la Secretaria o Intervenció del 
Consell Comarcal que acrediti el resultat econòmic esmentat en el segon paràgraf, i la 
imputació al pressupost del consell de les despeses i ingressos que s’hi detallen.  
L’import de l’aportació final de la  Diputació de Girona serà com a màxim el que 
preveu el pacte tercer, sense que pugui superar l’import del dèficit dels serveis 
objecte del conveni, entès aquest dèficit com l’import de les despeses no cobertes 
amb altres ingressos imputables als serveis esmentats. En el supòsit que els dèficits 
dels serveis siguin inferiors a l’aportació de la Diputació, aquesta es reduirà al dèficit 
justificat efectivament i donarà lloc al reintegrament de les quantitats satisfetes en 
excés.  
Per als serveis comarcals de prevenció d’incendis i de transport escolar no obligatori, 
objecte de les subvencions assenyalades al pacte Tercer, caldrà presentar els 
corresponents comptes justificatius, en el model determinat per la Diputació. Els 
comptes justificatius hauran d’acreditar una despesa de com a mínim el doble de 
l’import de la subvenció en el cas del servei de prevenció d’incendis i del transport 
escolar no obligatori. En cas de justificar un import inferior, les subvencions es 
reduiran proporcionalment. 
Sisè. Verificació i control de les subvencions 
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La Diputació de Girona es reserva la facultat de verificar, pels mitjans que estimi 
convenients, fins i tot amb l’aplicació de tècniques de mostratge, l'acompliment de 
l'objecte subvencionat, el qual des de l’inici té la consideració de finalista. Tanmateix, 
el control financer d'aquesta subvenció es regeix pel que estableix el títol III de la Llei 
38/2003, general de subvencions, en correspondència amb la disposició addicional 
catorzena del mateix cos legal. 
Setè. Publicitat  
En tot acte de publicitat, informació o difusió en general del Consell, relatiu a la 
prestació de serveis i activitats objecte d’aquest conveni, s’ha de fer constar la 
participació de la Diputació de Girona com a membre col·laborador en el finançament. 
Vuitè. Modificacions 
Qualsevol modificació que alteri les estipulacions d’aquest conveni haurà d’aprovar-se 
per mutu acord de les dues parts i formalitzar-se mitjançant l’annex corresponent. 
Novè. Clàusula de dades personals. 
Les dades personals que el Consell Comarcal comuniqui durant el procediment, seran 
tractades per la Diputació de Girona com a Responsable del Tractament en el sentit 
de l’article 4.7 del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016), amb la finalitat 
de gestionar les seves aportacions econòmiques i portar a terme les actuacions que 
se’n deriven establertes per Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el 
compliment de la missió d’interès públic (art. 6.1.e del Reglament) i d’obligacions 
legals (art. 6.1.c).  
En cas que la tramitació impliqui comunicació de dades d’altres persones a la 
Diputació de Girona, el Consell Comarcal haurà d'informar a les persones afectades 
d'aquesta comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament General 
de Protecció de Dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació, supressió, 
sol·licitar la limitació del tractament i oposició) l’interessat es podrà adreçar en 
qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació detallada del tractament, 
incloent les vies d'exercici dels drets de les persones interessades, es pot consultar a 
la seu electrònica de la Diputació de Girona.  
Desè. Vigència 
La vigència d’aquest conveni s’estén des de la data en què se signi fins al dia 31 de 
març de 2020 sens perjudici que perdurin les obligacions de cadascuna de les parts, 
nascudes en aplicació del que s’hi preveu. El Consell Comarcal podrà demanar, 
abans que acabi el termini de vigència, una pròrroga per un termini màxim de tres 
mesos per justificar la realització dels serveis i actuacions realitzades d’acord amb el 
conveni.  
Onzè. Causes de resolució 
Són causes d’extinció anticipada de la vigència d’aquest conveni l’acord mutu de les 
institucions signants, la impossibilitat sobrevinguda, legal o material de l’execució de 
les accions que en constitueixen l’objecte i l’incompliment greu o manifest de les 
clàusules. 
Dotzè. Comissió de seguiment 
Es constituirà una comissió de seguiment i control de l’execució d’aquest conveni, que 
estarà integrada per:  
Per part del Consell Comarcal: El president/a del Consell Comarcal i el/la gerent. 
Per part de la Diputació de Girona: El diputat de la Diputació i president de l’Àrea de 
Cooperació Local i el cap del Servei d’Assistència i Cooperació Econòmica de l’Àrea 
de Cooperació Local. 
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Podran assistir a les reunions de la comissió de seguiment, amb veu però sense vot, 
els tècnics del Consell Comarcal i de la Diputació convocats expressament pel 
presidents respectius. 
Aquesta comissió es reunirà a petició de qualsevol de les parts. 
La comissió de seguiment és l’encarregada de vigilar i controlar l’execució dels 
compromisos adquirits en signar el conveni, i establirà les fórmules concretes de 
coordinació entre ambdues institucions amb la finalitat d’evitar duplicitats i assegurar 
la qualitat de la prestació dels serveis. 
Aquesta comissió és l’òrgan competent per resoldre els problemes d’interpretació i 
compliment que es puguin plantejar durant la vigència  del conveni. 
Tretzè. Règim jurídic 
El règim jurídic aplicable a aquest conveni és l’establert per a les relacions 
interadministratives als articles 48 i següents de la Llei 40/2015, de 2 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic, i als articles 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya. Els aspectes relatius a les subvencions previstes al pacte tercer es 
subjecten al que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions i la normativa de desplegament que, si s’escau, sigui aplicable 
Catorzè. Jurisdicció competent 
Per a la resolució de qualsevol conflicte derivat de l’aplicació o interpretació d’aquest 
conveni que no puguin resoldre les parts, és competent la jurisdicció contenciosa 
administrativa, atesa la naturalesa administrativa d’aquest. 
Quinzè. Publicació 
Aquest conveni es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG)  i al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), de conformitat amb el que 
preveu l’article 48.8 de la llei 40/2015 d’1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector 
Públic. La Diputació és l'encarregada de trametre el present conveni al Registre de 
Convenis de Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya per tal de 
complir amb les obligacions de publicitat en matèria de convenis de col·laboració i 
cooperació establertes als articles 8 i 14 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
Com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, les parts el signen.” 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària de 
l’any 2019 400/9430/46504 d’import 682.932,08 € a favor del Consell Comarcal de la 
Garrotxa, NIF: P6700007E. 
 
TERCER. Sotmetre el conveni a l’aprovació del Consell Comarcal de la Garrotxa. 
 
QUART. El pagament al Consell Comarcal de l’aportació econòmica de la Diputació 
de Girona es realitzarà mitjançant una transferència corrent del 100 % del seu import, 
en concepte d’avançament, un cop signat el conveni per ambdues institucions. 
 
CINQUÈ. El Consell Comarcal de la Garrotxa haurà de trametre a la Diputació de 
Girona, dins el primer trimestre de l'any 2020, la memòria i els comptes justificatius 
que acreditin l’aplicació de l'aportació rebuda als serveis i activitats objecte d'aquest 
conveni, d’acord amb el previst al pacte cinquè del conveni.  
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SISÈ. Facultar el president de la Diputació per a la signatura dels documents que 
siguin necessaris per a l’execució o el desenvolupament d’aquest acord i per a la 
signatura del conveni. 
 
 
18. JG992/000029/2019-PPCICLHBG; Proposta President Comissió Informativa 

CLHBG; Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aprovació d'un 
conveni amb el Consell Comarcal del Gironès, any 2019 (exp. 2019/445) 

 
La Diputació de Girona i els Consells Comarcals de la demarcació exerceixen 
funcions d’assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis, d’acord amb 
l’establert, entre d’altres, a l’article 91 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i a 
l’article 28 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya. 
 
Els consells comarcals, d’acord amb l’establert a l’article 28 del Decret legislatiu 
4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de l’organització 
comarcal de Catalunya, tenen competències en la prestació de l’assistència tècnica 
jurídica i econòmica als municipis. En l’article 30 d’aquest text legal es preveu que en 
cada comarca hi ha d’haver un servei de cooperació i assistència municipals 
encarregats d’assessorar als municipis que ho sol·licitin en matèria 
juridicoadministrativa, economicofinancera i d’obres i serveis.  
 
Els consells comarcals de les comarques gironines col·laboren des de fa anys amb 
els municipis amb  la prestació de serveis en els àmbits d’assistència tècnica, 
urbanística i medi ambiental, en salut pública, promoció turística i altres; alguns 
consells també realitzen i coordinen actuacions de transport escolar i prevenció 
d’incendis. 
 
De fa anys la Diputació de Girona dona suport econòmic a les actuacions dels 
consells comarcals mitjançant subvencions i aportacions econòmiques establertes en 
convenis específics, i a tal efecte aprova en el pressupost corporatiu de cada any 
l’import de les ajudes corresponents. L’execució dels convenis dels anys anteriors 
entre la Diputació i els Consells Comarcals posen de manifest la necessitat i 
conveniència de mantenir aquest sistema de col·laboració en benefici dels ens locals 
gironins. 
 
Una vegada aprovat definitivament el pressupost de la Diputació per a l’any 2019 i 
atès que hi figura una consignació pressupostària amb l’aportació econòmica prevista 
per a cada consell comarcal, s’ha d’establir un conveni de col·laboració econòmica 
amb cada un dels consells per tal que es puguin instrumentar les ajudes previstes en 
el pressupost.  
 
La coordinació  en la prestació dels serveis als municipis i l’establiment dels 
mecanismes  col·laboració econòmica de la Diputació en els serveis prestats pel 
consell comarcal són els dos objectius bàsics del conveni que es proposa  i inclou una 
assignació econòmica que es desglossa en una aportació econòmica pel finançament 
d’un conjunt de serveis i activitats del consell comarcals i unes aportacions 
específiques en concepte de subvenció per a determinades actuacions. Les especials 
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característiques de les actuacions  subvencionades ( transport escolar obligatori, 
prevenció d’incendis i programa de gestió d’expedients GESS), així com el seu interès 
públic específic, en dificulten la inclusió en una convocatòria pública de subvencions, i 
justifiquen l’atorgament d'una subvenció de concessió directa.  
 

Les diputacions i els consells comarcals poden establir, mitjançant conveni, els 
mecanismes de suport perquè la comarca pugui desplegar les seves competències 
en matèria d’assistència i cooperació, d’acord amb el que preveu l’article 93 del 
Decret legislatiu 2/2003 (LMRLC). 
 
Atès que la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del Sector Públic i l’article 57 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i altra normativa 
concordant, preveuen que la col·laboració entre administracions s’ha de formalitzar 
mitjançant la signatura d’un conveni. 
 
Atesos els antecedents exposats, la Junta de Govern, a proposta del diputat president 
de la Comissió Informativa de Cooperació Local, Habitatge i Bon Govern, per 
unanimitat, acorda: 
 
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consell 
Comarcal del Gironès per a la prestació als municipis dels serveis i activitats  
d’assistència i cooperació durant el període gener a desembre de 2019 i per a 
transport escolar no obligatori del curs 2018-2019: 
 
“Conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del 
Gironès per a la prestació de serveis d’assistència, cooperació i d’altres als 
municipis (any 2019) 
2019/445 
Parts 
El president de la Diputació de Girona, amb NIF P1700000A, en virtut de les 
facultats conferides per acord de la Junta de Govern del dia xxxx de 2019, assistit pel 
secretari general, Jordi Batllori i Nouvilas. 
El president/a del Consell Comarcal del Gironès, amb NIF P6700003D assistit pel 
secretari Jordi Batllori i Nouvilas.  
Antecedents 
La Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 91 del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya (LMRLC), exerceix funcions d’assistència i cooperació  jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis, especialment els que tenen menys capacitat 
econòmica i de gestió. En el mateix sentit aquestes competències es preveuen com a 
pròpies de les diputacions també en l’article 36.1 b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local. 
Els consells comarcals, d’acord amb el que estableix l’article 28 del Decret legislatiu 
4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’organització 
comarcal de Catalunya, tenen competències en la prestació de l’assistència tècnica, 
jurídica i econòmica als municipis. En l’article 30 d’aquest text legal es preveu que en 
cada comarca hi ha d’haver un servei de cooperació i assistència municipal 
encarregat d’assessorar els municipis que ho sol·licitin en matèria 
juridicoadministrativa, economicofinancera i d’obres i serveis.  
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L’article 92.2 del Decret legislatiu 2/2003 (LMRLC) preveu que les diputacions 
cooperin en l’efectivitat dels serveis municipals mitjançant l’atorgament d’ajuts 
econòmics dels quals poden ser beneficiaris els municipis i les comarques. La Llei 
38/2003, General de Subvencions, en el seu article 2.8 , estableix que no es troben 
compreses en el seu àmbit d’aplicació les aportacions dineràries entre 
administracions públiques per a finançar globalment l’activitat de l’administració a la 
que vagin destinades.  
Les diputacions i els consells comarcals poden establir, mitjançant conveni, els 
mecanismes de suport perquè la comarca pugui desplegar les seves competències 
en matèria d’assistència i cooperació, d’acord amb el que preveu l’article 93 del 
Decret legislatiu 2/2003 (LMRLC). 
La llarga trajectòria de col·laboració entre la Diputació de Girona i els Consells 
Comarcals , ambdues administracions de caràcter local i supramunicipal,  ha permès 
identificar determinats àmbits d’actuació i de prestació de serveis als municipis que 
s’han prioritzat o potenciat específicament per part d’una o altra administració. 
 Amb la finalitat de millorar la coordinació i la cooperació amb els municipis, i evitar la 
duplicitat en la prestació de serveis, es vol avançar amb la delimitació de les 
prestacions  que oferirà cadascuna de les institucions. 
En aquest sentit la Diputació de Girona està oferint serveis d’assessorament i 
assistència a tots els municipis gironins en diferents àmbits, entre els quals 
s’assenyalen, a títol enunciatiu i no limitatiu, els següents: 

Assistència jurídica i defensa judicial contencioso-administrativa 

Gestió i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic 

Control intern de la gestió economicofinancera i pressupostària 

Assistència econòmica-comptable (PAC) 

Assistència de la secretaria-intervenció.  

Contractació centralitzada i suport jurídic en la contractació. 

 Supervisió de projectes d’obres  

 Gestió de cementiris i serveis funeraris  
El Consell Comarcal per la seva banda ve realitzant serveis d’assistència i cooperació  
als municipis del seu territori en àmbits que la Diputació no està actualment oferint de 
forma general com són, a títol enunciatiu i no limitatiu, entre d’altres, els següents, 

-En l’àmbit d’assistència tècnica, urbanística i medi ambiental:  
la redacció de projectes i memòries valorades 
la direcció d’obres 
l’emissió d’informes tècnics i informes urbanístics i de planejament 
l’assistència tècnica presencial als ajuntaments 
l’emissió d’informes tècnics de la Ponència Ambiental 
la redacció dels Documents únics de protecció civil municipals i la 
homologació dels Plans d’Autoprotecció 
la redacció dels inventaris de camins públics municipals 
l’assistència tècnica a meses de contractació  

-Àmbit social: 
la gestió dels serveis de menjador escolar i transport escolar ( per 

delegació de la Generalitat de Catalunya) 

-Àmbit de la salut pública: 
la recollida i l’acollida dels animals domèstics abandonats  
la recollida i tractament dels residus municipals 
l’emissió dels informes d’inspecció en matèria de residus 
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També existeixen determinats àmbits sobre els que les dues administracions 
ofereixen serveis  directament o mitjançant assessorament o assistència, com són, 
entre d’altres l’assistència jurídico i econòmica, la gestió i recaptació d’ingressos de 
dret públic, prevenció d’incendis, l’esport, la promoció econòmica, els serveis socials, 
noves tecnologies i informàtica, serveis energètics, assessorament en matèria de 
consum, suport a la gestió documental i arxiu dels ajuntaments . Sobre aquests 
serveis la Diputació i els consells comarcals coordinen les seves actuacions evitant 
duplicitats en la prestació. 
La coordinació  en la prestació dels serveis als municipis i l’establiment dels 
mecanismes  col·laboració econòmica de la Diputació en els serveis prestats pel 
consell comarcal són els dos objectius bàsics del conveni que es proposa per aquest 
any 2019, i inclou una assignació econòmica que es desglossa en una aportació 
econòmica pel finançament d’un conjunt de serveis i activitats del consell comarcals i 
unes aportacions específiques en concepte de subvenció per a determinades 
actuacions. 
En virtut de tot això, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Gironès 
subscriuen aquest conveni de col·laboració amb subjecció als següents 
Pactes 
Primer. Objecte 
L’objecte d’aquest conveni és l’establiment dels pactes de col·laboració per a la 
prestació dels serveis d’assistència als municipis de forma coordinada, garantint la 
seva qualitat i evitant duplicitats en la seva prestació.. 
Així mateix, també es regula la participació de la Diputació de Girona en el 
finançament dels serveis i activitats del Consell Comarcal que es concreten en el 
pacte Segon mitjançant l’assignació econòmica, aportacions i subvencions, prevista al 
pacte Tercer. 
Segon. Serveis i activitats 
1.Els consell comarcal destinarà les aportacions econòmiques de la Diputació 
previstes en aquest conveni al finançament dels seus serveis d’assistència i 
cooperació als municipis de la comarca de Gironès. 
Els serveis comarcals prestats pel Consell als municipis del seu àmbit territorial que 
seran objecte del finançament, total o parcial, amb les aportacions econòmiques de la 
Diputació previstes en aquest conveni, són els següents: 

-En l’àmbit d’assistència tècnica, urbanística i medi ambiental:  
la redacció de projectes i memòries valorades 
la direcció d’obres 
l’emissió d’informes tècnics i informes urbanístics i de planejament 
l’assistència tècnica presencial als ajuntaments 
l’emissió d’informes tècnics de la Ponència Ambiental 
la redacció dels Documents únics de protecció civil municipals i la 
homologació dels Plans d’Autoprotecció 
la redacció dels inventaris de camins públics municipals 
l’assistència tècnica a meses de contractació  

-Àmbit de la salut pública: 
la recollida i l’acollida dels animals domèstics abandonats  
la recollida i tractament dels residus municipals 
l’emissió dels informes d’inspecció en matèria de residus 
el foment de l’activitat esportiva de l’esport base 

-Àmbit jurídic i econòmic: 
l’assistència en matèria jurídico i econòmica  
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l’assistència en matèria de protecció de dades personals (DPD) 
el suport a la millora de la gestió documental i d’arxiu,  
el suport en matèria noves tecnologies, administració electrònica i 
informàtica. 

- Àmbit de desenvolupament local: 
- la promoció turística de la comarca 

2. Els serveis i activitats objecte de subvenció per part de la Diputació són els 
següents: 

-En l’àmbit d’assistència tècnica, urbanística i medi ambiental:  
la gestió del servei d’obertura i manteniment de les franges forestals i 
altres serveis de prevenció d’incendis,   

-Àmbit social: 
 transport escolar no obligatori ( en el marc de col·laboració amb el 

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya) 
 programa de gestor d’expedients de serveis socials (GESS) 

Tercer. Assignació econòmica 
La Diputació de Girona farà una aportació econòmica al Consell Comarcal de Gironès 
d’un import de 715.918,76 € per col·laborar en el finançament en els àmbits que 
s’assenyalen en el pacte segon, pel període de gener a desembre de 2019. 
Dins l'import global atorgat s'hi inclouen les aportacions finalistes següents: 

Conveni de col·laboració pels serveis globals de l’apartat 1 del pacte Segon: 
687.191,02 € 

Subvenció pel finançament del transport escolar no obligatori en el curs 2018-2019, 
en el marc de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya: 22.292,10 € (subvenció màxima del 50% de la despesa) 

Subvenció per al finançament del servei comarcal de prevenció d’incendis: 
6.435,64 € subvenció màxima del 50% de la despesa) 

Les aportacions econòmiques de la Diputació són compatibles amb qualsevol altre 
tipus d’ajuda o ingrés que pugui rebre el Consell Comarcal, sempre que la suma de 
tots els ingressos vinculats al servei subvencionat, siguin subvencions, taxes, preus 
públics o altres ingressos, no sobrepassi el seu cost total.  
Quart. Pagament 
El pagament al Consell Comarcal de l’aportació econòmica de la Diputació de Girona 
es realitzarà mitjançant una transferència corrent del 100 % del seu import, en 
concepte d’avançament, un cop signat el conveni per ambdues institucions. 
Cinquè. Liquidació i justificació 
El Consell Comarcal haurà de trametre a la Diputació de Girona, dins el primer 
trimestre de l’any 2020, una memòria de la prestació dels diferents serveis i activitats 
objecte d’aquest conveni.  
La memòria es desglossarà en els diferents àmbits de serveis i activitats als que es 
destinen les aportacions econòmiques de la Diputació, d’entre els que es preveuen en  
el pacte Segon. La memòria exposarà els serveis prestats efectivament als municipis i 
determinarà el seu resultat econòmic final, assenyalant els ingressos rebuts i les 
despeses a càrrec del Consell Comarcal. S’entendrà com a despesa efectuada i 
justificable la derivada d’obligacions reconegudes per part del Consell Comarcal, 
encara que no n’hagi fet el pagament efectiu.  
La memòria s’haurà d’acompanyar d’un certificat de la Secretaria o Intervenció del 
Consell Comarcal que acrediti el resultat econòmic esmentat en el segon paràgraf, i la 
imputació al pressupost del consell de les despeses i ingressos que s’hi detallen.  
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L’import de l’aportació final de la  Diputació de Girona serà com a màxim el que 
preveu el pacte tercer, sense que pugui superar l’import del dèficit dels serveis 
objecte del conveni, entès aquest dèficit com l’import de les despeses no cobertes 
amb altres ingressos imputables als serveis esmentats. En el supòsit que els dèficits 
dels serveis siguin inferiors a l’aportació de la Diputació, aquesta es reduirà al dèficit 
justificat efectivament i donarà lloc al reintegrament de les quantitats satisfetes en 
excés.  
Per als serveis comarcals de prevenció d’incendis i de transport escolar no obligatori, 
objecte de les subvencions assenyalades al pacte Tercer, caldrà presentar els 
corresponents comptes justificatius, en el model determinat per la Diputació. Els 
comptes justificatius hauran d’acreditar una despesa de com a mínim el doble de 
l’import de la subvenció en el cas del servei de prevenció d’incendis i de transport 
escolar no obligatori. En cas de justificar un import inferior, les subvencions es 
reduiran proporcionalment. 
Sisè. Verificació i control de les subvencions 
La Diputació de Girona es reserva la facultat de verificar, pels mitjans que estimi 
convenients, fins i tot amb l’aplicació de tècniques de mostratge, l'acompliment de 
l'objecte subvencionat, el qual des de l’inici té la consideració de finalista. Tanmateix, 
el control financer d'aquesta subvenció es regeix pel que estableix el títol III de la Llei 
38/2003, general de subvencions, en correspondència amb la disposició addicional 
catorzena del mateix cos legal. 
Setè. Publicitat  
En tot acte de publicitat, informació o difusió en general del Consell, relatiu a la 
prestació de serveis i activitats objecte d’aquest conveni, s’ha de fer constar la 
participació de la Diputació de Girona com a membre col·laborador en el finançament. 
Vuitè. Modificacions 
Qualsevol modificació que alteri les estipulacions d’aquest conveni haurà d’aprovar-se 
per mutu acord de les dues parts i formalitzar-se mitjançant l’annex corresponent. 
Novè. Clàusula de dades personals. 
Les dades personals que el Consell Comarcal comuniqui durant el procediment, seran 
tractades per la Diputació de Girona com a Responsable del Tractament en el sentit 
de l’article 4.7 del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016), amb la finalitat 
de gestionar les seves aportacions econòmiques i portar a terme les actuacions que 
se’n deriven establertes per Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el 
compliment de la missió d’interès públic (art. 6.1.e del Reglament) i d’obligacions 
legals (art. 6.1.c).  
En cas que la tramitació impliqui comunicació de dades d’altres persones a la 
Diputació de Girona, el Consell Comarcal haurà d'informar a les persones afectades 
d'aquesta comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament General 
de Protecció de Dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació, supressió, 
sol·licitar la limitació del tractament i oposició) l’interessat es podrà adreçar en 
qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació detallada del tractament, 
incloent les vies d'exercici dels drets de les persones interessades, es pot consultar a 
la seu electrònica de la Diputació de Girona.  
Desè. Vigència 
La vigència d’aquest conveni s’estén des de la data en què se signi fins al dia 31 de 
març de 2020 sens perjudici que perdurin les obligacions de cadascuna de les parts, 
nascudes en aplicació del que s’hi preveu. El Consell Comarcal podrà demanar, 
abans que acabi el termini de vigència, una pròrroga per un termini màxim de tres 
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mesos per justificar la realització dels serveis i actuacions realitzades d’acord amb el 
conveni.  
Onzè. Causes de resolució 
Són causes d’extinció anticipada de la vigència d’aquest conveni l’acord mutu de les 
institucions signants, la impossibilitat sobrevinguda, legal o material de l’execució de 
les accions que en constitueixen l’objecte i l’incompliment greu o manifest de les 
clàusules. 
Dotzè. Comissió de seguiment 
Es constituirà una comissió de seguiment i control de l’execució d’aquest conveni, que 
estarà integrada per:  
Per part del Consell Comarcal: El president/a del Consell Comarcal i el/la gerent. 
Per part de la Diputació de Girona: El diputat de la Diputació i president de l’Àrea de 
Cooperació Local i el cap del Servei d’Assistència i Cooperació Econòmica de l’Àrea 
de Cooperació Local. 
Podran assistir a les reunions de la comissió de seguiment, amb veu però sense vot, 
els tècnics del Consell Comarcal i de la Diputació convocats expressament pel 
presidents respectius. 
Aquesta comissió es reunirà a petició de qualsevol de les parts. 
La comissió de seguiment és l’encarregada de vigilar i controlar l’execució dels 
compromisos adquirits en signar el conveni, i establirà les fórmules concretes de 
coordinació entre ambdues institucions amb la finalitat d’evitar duplicitats i assegurar 
la qualitat de la prestació dels serveis. 
Aquesta comissió és l’òrgan competent per resoldre els problemes d’interpretació i 
compliment que es puguin plantejar durant la vigència  del conveni. 
Tretzè. Règim jurídic 
El règim jurídic aplicable a aquest conveni és l’establert per a les relacions 
interadministratives als articles 48 i següents de la Llei 40/2015, de 2 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic, i als articles 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya. Els aspectes relatius a les subvencions previstes al pacte tercer es 
subjecten al que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions i la normativa de desplegament que, si s’escau, sigui aplicable 
Catorzè. Jurisdicció competent 
Per a la resolució de qualsevol conflicte derivat de l’aplicació o interpretació d’aquest 
conveni que no puguin resoldre les parts, és competent la jurisdicció contenciosa 
administrativa, atesa la naturalesa administrativa d’aquest. 
Quinzè. Publicació 
Aquest conveni es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG)  i al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), de conformitat amb el que 
preveu l’article 48.8 de la llei 40/2015 d’1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector 
Públic. La Diputació és l'encarregada de trametre el present conveni al Registre de 
Convenis de Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya per tal de 
complir amb les obligacions de publicitat en matèria de convenis de col·laboració i 
cooperació establertes als articles 8 i 14 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
Com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, les parts el signen.” 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària de 
l’any 2019 400/9430/46505 d’import 715.918,77 € a favor del Consell Comarcal del 
Gironès, NIF: P6700003D. 
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TERCER. Sotmetre el conveni a l’aprovació del Consell Comarcal del Gironès. 
 
QUART. El pagament al Consell Comarcal de l’aportació econòmica de la Diputació 
de Girona es realitzarà mitjançant una transferència corrent del 100 % del seu import, 
en concepte d’avançament, un cop signat el conveni per ambdues institucions. 
 
CINQUÈ. El Consell Comarcal del Gironès haurà de trametre a la Diputació de 
Girona, dins el primer trimestre de l'any 2020, la memòria i els comptes justificatius 
que acreditin l’aplicació de l'aportació rebuda als serveis i activitats objecte d'aquest 
conveni, d’acord amb el previst al pacte cinquè del conveni.  
 
SISÈ. Facultar el president de la Diputació per a la signatura dels documents que 
siguin necessaris per a l’execució o el desenvolupament d’aquest acord i per a la 
signatura del conveni. 
 
 
19. JG992/000030/2019-PPCICLHBG; Proposta President Comissió Informativa 

CLHBG; Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aprovació d'un 
conveni amb el Consell Comarcal del Pla de l' Estany, any 2019 (exp. 
2019/446) 

 
La Diputació de Girona i els Consells Comarcals de la demarcació exerceixen 
funcions d’assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis, d’acord amb 
l’establert, entre d’altres, a l’article 91 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i a 
l’article 28 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya. 
 
Els consells comarcals, d’acord amb l’establert a l’article 28 del Decret legislatiu 
4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de l’organització 
comarcal de Catalunya, tenen competències en la prestació de l’assistència tècnica 
jurídica i econòmica als municipis. En l’article 30 d’aquest text legal es preveu que en 
cada comarca hi ha d’haver un servei de cooperació i assistència municipals 
encarregats d’assessorar als municipis que ho sol·licitin en matèria 
juridicoadministrativa, economicofinancera i d’obres i serveis.  
 
Els consells comarcals de les comarques gironines col·laboren des de fa anys amb 
els municipis amb  la prestació de serveis en els àmbits d’assistència tècnica, 
urbanística i medi ambiental, en salut pública, promoció turística i altres; alguns 
consells també realitzen i coordinen actuacions de transport escolar i prevenció 
d’incendis. 
 
De fa anys la Diputació de Girona dona suport econòmic a les actuacions dels 
consells comarcals mitjançant subvencions i aportacions econòmiques establertes en 
convenis específics, i a tal efecte aprova en el pressupost corporatiu de cada any 
l’import de les ajudes corresponents. L’execució dels convenis dels anys anteriors 
entre la Diputació i els Consells Comarcals posen de manifest la necessitat i 
conveniència de mantenir aquest sistema de col·laboració en benefici dels ens locals 
gironins. 
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Una vegada aprovat definitivament el pressupost de la Diputació per a l’any 2019 i 
atès que hi figura una consignació pressupostària amb l’aportació econòmica prevista 
per a cada consell comarcal, s’ha d’establir un conveni de col·laboració econòmica 
amb cada un dels consells per tal que es puguin instrumentar les ajudes previstes en 
el pressupost.  
 
La coordinació  en la prestació dels serveis als municipis i l’establiment dels 
mecanismes  col·laboració econòmica de la Diputació en els serveis prestats pel 
consell comarcal són els dos objectius bàsics del conveni que es proposa  i inclou una 
assignació econòmica que es desglossa en una aportació econòmica pel finançament 
d’un conjunt de serveis i activitats del consell comarcals i unes aportacions 
específiques en concepte de subvenció per a determinades actuacions. Les especials 
característiques de les actuacions  subvencionades ( transport escolar obligatori, 
prevenció d’incendis i programa de gestió d’expedients GESS), així com el seu interès 
públic específic, en dificulten la inclusió en una convocatòria pública de subvencions, i 
justifiquen l’atorgament d'una subvenció de concessió directa.  
 
Les diputacions i els consells comarcals poden establir, mitjançant conveni, els 
mecanismes de suport perquè la comarca pugui desplegar les seves competències 
en matèria d’assistència i cooperació, d’acord amb el que preveu l’article 93 del 
Decret legislatiu 2/2003 (LMRLC). 
 
Atès que la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del Sector Públic i l’article 57 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i altra normativa 
concordant, preveuen que la col·laboració entre administracions s’ha de formalitzar 
mitjançant la signatura d’un conveni. 
 
Atesos els antecedents exposats, la Junta de Govern, a proposta del diputat president 
de la Comissió Informativa de Cooperació Local, Habitatge i Bon Govern, per 
unanimitat, acorda: 
 
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consell 
Comarcal del Pla de l' Estany per a la prestació als municipis dels serveis i activitats  
d’assistència i cooperació durant el període gener a desembre de 2019 i per a 
transport escolar no obligatori del curs 2018-2019.: 
 
“Conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del 
Pla de l’Estany per a la prestació de serveis d’assistència, cooperació i d’altres 
als municipis (any 2019) 
2019/446 
Parts 
El president de la Diputació de Girona, amb NIF P1700000A, en virtut de les facultats 
conferides per acord de la Junta de Govern del dia xxxx de 2019, assistit pel secretari 
general, Jordi Batllori i Nouvilas. 
El president/a del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, amb NIF P6700010I assistit 
pel secretari Joan Solà i Busquets. 
Antecedents 
La Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 91 del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim 
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local de Catalunya (LMRLC), exerceix funcions d’assistència i cooperació  jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis, especialment els que tenen menys capacitat 
econòmica i de gestió. En el mateix sentit aquestes competències es preveuen com a 
pròpies de les diputacions també en l’article 36.1 b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local. 
Els consells comarcals, d’acord amb el que estableix l’article 28 del Decret legislatiu 
4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’organització 
comarcal de Catalunya, tenen competències en la prestació de l’assistència tècnica, 
jurídica i econòmica als municipis. En l’article 30 d’aquest text legal es preveu que en 
cada comarca hi ha d’haver un servei de cooperació i assistència municipal 
encarregat d’assessorar els municipis que ho sol·licitin en matèria 
juridicoadministrativa, economicofinancera i d’obres i serveis.  
L’article 92.2 del Decret legislatiu 2/2003 (LMRLC) preveu que les diputacions 
cooperin en l’efectivitat dels serveis municipals mitjançant l’atorgament d’ajuts 
econòmics dels quals poden ser beneficiaris els municipis i les comarques. La Llei 
38/2003, General de Subvencions, en el seu article 2.8 , estableix que no es troben 
compreses en el seu àmbit d’aplicació les aportacions dineràries entre 
administracions públiques per a finançar globalment l’activitat de l’administració a la 
que vagin destinades.  
Les diputacions i els consells comarcals poden establir, mitjançant conveni, els 
mecanismes de suport perquè la comarca pugui desplegar les seves competències 
en matèria d’assistència i cooperació, d’acord amb el que preveu l’article 93 del 
Decret legislatiu 2/2003 (LMRLC). 
La llarga trajectòria de col·laboració entre la Diputació de Girona i els Consells 
Comarcals , ambdues administracions de caràcter local i supramunicipal,  ha permès 
identificar determinats àmbits d’actuació i de prestació de serveis als municipis que 
s’han prioritzat o potenciat específicament per part d’una o altra administració. 
 Amb la finalitat de millorar la coordinació i la cooperació amb els municipis, i evitar la 
duplicitat en la prestació de serveis, es vol avançar amb la delimitació de les 
prestacions  que oferirà cadascuna de les institucions. 
En aquest sentit la Diputació de Girona està oferint serveis d’assessorament i 
assistència a tots els municipis gironins en diferents àmbits, entre els quals 
s’assenyalen, a títol enunciatiu i no limitatiu, els següents: 

Assistència jurídica i defensa judicial contencioso-administrativa 

Gestió i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic 

Control intern de la gestió economicofinancera i pressupostària 

Assistència econòmica-comptable (PAC) 

Assistència de la secretaria-intervenció.  

Contractació centralitzada i suport jurídic en la contractació. 

 Supervisió de projectes d’obres  

 Gestió de cementiris i serveis funeraris  
El Consell Comarcal per la seva banda ve realitzant serveis d’assistència i cooperació  
als municipis del seu territori en àmbits que la Diputació no està actualment oferint de 
forma general com són, a títol enunciatiu i no limitatiu, entre d’altres, els següents, 

-En l’àmbit d’assistència tècnica, urbanística i medi ambiental:  
la redacció de projectes i memòries valorades 
la direcció d’obres 
l’emissió d’informes tècnics i informes urbanístics i de planejament 
l’assistència tècnica presencial als ajuntaments 
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l’emissió d’informes tècnics de la Ponència Ambiental 
la redacció dels Documents únics de protecció civil municipals i la 
homologació dels Plans d’Autoprotecció 
la redacció dels inventaris de camins públics municipals 
l’assistència tècnica a meses de contractació  

-Àmbit social: 
la gestió dels serveis de menjador escolar i transport escolar ( per 

delegació de la Generalitat de Catalunya) 
-Àmbit de la salut pública: 

la recollida i l’acollida dels animals domèstics abandonats  
la recollida i tractament dels residus municipals 
l’emissió dels informes d’inspecció en matèria de residus 

També existeixen determinats àmbits sobre els que les dues administracions 
ofereixen serveis  directament o mitjançant assessorament o assistència, com són, 
entre d’altres l’assistència jurídico i econòmica, la gestió i recaptació d’ingressos de 
dret públic, prevenció d’incendis, l’esport, la promoció econòmica, els serveis socials, 
noves tecnologies i informàtica, serveis energètics, assessorament en matèria de 
consum, suport a la gestió documental i arxiu dels ajuntaments . Sobre aquests 
serveis la Diputació i els consells comarcals coordinen les seves actuacions evitant 
duplicitats en la prestació. 
La coordinació  en la prestació dels serveis als municipis i l’establiment dels 
mecanismes  col·laboració econòmica de la Diputació en els serveis prestats pel 
consell comarcal són els dos objectius bàsics del conveni que es proposa per aquest 
any 2019, i inclou una assignació econòmica que es desglossa en una aportació 
econòmica pel finançament d’un conjunt de serveis i activitats del consell comarcals i 
unes aportacions específiques en concepte de subvenció per a determinades 
actuacions. 
En virtut de tot això, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Pla de l’Estany 
subscriuen aquest conveni de col·laboració amb subjecció als següents 
Pactes 
Primer. Objecte 
L’objecte d’aquest conveni és l’establiment dels pactes de col·laboració per a la 
prestació dels serveis d’assistència als municipis de forma coordinada, garantint la 
seva qualitat i evitant duplicitats en la seva prestació.. 
Així mateix, també es regula la participació de la Diputació de Girona en el 
finançament dels serveis i activitats del Consell Comarcal que es concreten en el 
pacte Segon mitjançant l’assignació econòmica, aportacions i subvencions, prevista al 
pacte Tercer. 
Segon. Serveis i activitats 
1.Els consell comarcal destinarà les aportacions econòmiques de la Diputació 
previstes en aquest conveni al finançament dels seus serveis d’assistència i 
cooperació als municipis de la comarca de Pla de l’Estany. 
Els serveis comarcals prestats pel Consell als municipis del seu àmbit territorial que 
seran objecte del finançament, total o parcial, amb les aportacions econòmiques de la 
Diputació previstes en aquest conveni, són els següents: 

-En l’àmbit d’assistència tècnica, urbanística i medi ambiental:  
la redacció de projectes i memòries valorades 
la direcció d’obres 
l’emissió d’informes tècnics i informes urbanístics i de planejament 
l’assistència tècnica presencial als ajuntaments 
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l’emissió d’informes tècnics de la Ponència Ambiental 
la redacció dels Documents únics de protecció civil municipals i la 
homologació dels Plans d’Autoprotecció 
la redacció dels inventaris de camins públics municipals 
l’assistència tècnica a meses de contractació  

-Àmbit de la salut pública: 
la recollida i l’acollida dels animals domèstics abandonats  
la recollida i tractament dels residus municipals 
l’emissió dels informes d’inspecció en matèria de residus 
el foment de l’activitat esportiva de l’esport base 

-Àmbit jurídic i econòmic: 
l’assistència en matèria jurídico i econòmica l’assistència en matèria de 
protecció de dades personals (DPD) 
el suport a la millora de la gestió documental i d’arxiu,  
el suport en matèria noves tecnologies, administració electrònica i 
informàtica. 

- Àmbit de desenvolupament local: 
- la promoció turística de la comarca 

2. Els serveis i activitats objecte de subvenció per part de la Diputació són els 
següents: 

-En l’àmbit d’assistència tècnica, urbanística i medi ambiental:  
la gestió del servei d’obertura i manteniment de les franges forestals i 
altres serveis de prevenció d’incendis,   

-Àmbit social: 
 transport escolar no obligatori ( en el marc de col·laboració amb el 

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya) 
 programa de gestor d’expedients de serveis socials (GESS) 

Tercer. Assignació econòmica 
La Diputació de Girona farà una aportació econòmica al Consell Comarcal de Pla de 
l’Estany d’un import de 398.831,68 € per col·laborar en el finançament en els àmbits 
que s’assenyalen en el pacte segon, pel període de gener a desembre de 2019. 
Dins l'import global atorgat s'hi inclouen les aportacions finalistes següents: 

Conveni de col·laboració pels serveis globals de l’apartat 1 del pacte Segon: 
325.941,78 €. 

Subvenció pel finançament del transport escolar no obligatori en el curs 2018-2019, 
en el marc de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya: 59.424,55 € (subvenció màxima del 50% de la despesa) 

Subvenció per al finançament del servei comarcal de prevenció d’incendis: 
3.465,35 € subvenció màxima del 50% de la despesa) 

Subvenció per al finançament de l’aportació a 10.000,00 € pel programa de gestor 
d’expedients  de serveis socials (GESS): SUMAR (subvenció del 100% de la 
despesa) 

Les aportacions econòmiques de la Diputació són compatibles amb qualsevol altre 
tipus d’ajuda o ingrés que pugui rebre el Consell Comarcal, sempre que la suma de 
tots els ingressos vinculats al servei subvencionat, siguin subvencions, taxes, preus 
públics o altres ingressos, no sobrepassi el seu cost total.  
Quart. Pagament 
El pagament al Consell Comarcal de l’aportació econòmica de la Diputació de Girona 
es realitzarà mitjançant una transferència corrent del 100 % del seu import, en 
concepte d’avançament, un cop signat el conveni per ambdues institucions. 
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Cinquè. Liquidació i justificació 
El Consell Comarcal haurà de trametre a la Diputació de Girona, dins el primer 
trimestre de l’any 2020, una memòria de la prestació dels diferents serveis i activitats 
objecte d’aquest conveni.  
La memòria es desglossarà en els diferents àmbits de serveis i activitats als que es 
destinen les aportacions econòmiques de la Diputació, d’entre els que es preveuen en  
el pacte Segon. La memòria exposarà els serveis prestats efectivament als municipis i 
determinarà el seu resultat econòmic final, assenyalant els ingressos rebuts i les 
despeses a càrrec del Consell Comarcal. S’entendrà com a despesa efectuada i 
justificable la derivada d’obligacions reconegudes per part del Consell Comarcal, 
encara que no n’hagi fet el pagament efectiu.  
La memòria s’haurà d’acompanyar d’un certificat de la Secretaria o Intervenció del 
Consell Comarcal que acrediti el resultat econòmic esmentat en el segon paràgraf, i la 
imputació al pressupost del consell de les despeses i ingressos que s’hi detallen.  
L’import de l’aportació final de la  Diputació de Girona serà com a màxim el que 
preveu el pacte tercer, sense que pugui superar l’import del dèficit dels serveis 
objecte del conveni, entès aquest dèficit com l’import de les despeses no cobertes 
amb altres ingressos imputables als serveis esmentats. En el supòsit que els dèficits 
dels serveis siguin inferiors a l’aportació de la Diputació, aquesta es reduirà al dèficit 
justificat efectivament i donarà lloc al reintegrament de les quantitats satisfetes en 
excés.  
Per als serveis comarcals de prevenció d’incendis, de transport escolar no obligatori i 
programa de gestió d’expedients (GESS), objecte de les subvencions assenyalades al 
pacte Tercer, caldrà presentar els corresponents comptes justificatius, en el model 
determinat per la Diputació. Els comptes justificatius hauran d’acreditar una despesa 
de com a mínim el doble de l’import de la subvenció en el cas del servei de prevenció 
d’incendis i de transport escolar no obligatori, i una despesa de com a mínim el mateix 
import que la subvenció pel programa de gestió d’expedients (GESS). En cas de 
justificar un import inferior, les subvencions es reduiran proporcionalment. 
Sisè. Verificació i control de les subvencions 
La Diputació de Girona es reserva la facultat de verificar, pels mitjans que estimi 
convenients, fins i tot amb l’aplicació de tècniques de mostratge, l'acompliment de 
l'objecte subvencionat, el qual des de l’inici té la consideració de finalista. Tanmateix, 
el control financer d'aquesta subvenció es regeix pel que estableix el títol III de la Llei 
38/2003, general de subvencions, en correspondència amb la disposició addicional 
catorzena del mateix cos legal. 
Setè. Publicitat  
En tot acte de publicitat, informació o difusió en general del Consell, relatiu a la 
prestació de serveis i activitats objecte d’aquest conveni, s’ha de fer constar la 
participació de la Diputació de Girona com a membre col·laborador en el finançament. 
Vuitè. Modificacions 
Qualsevol modificació que alteri les estipulacions d’aquest conveni haurà d’aprovar-se 
per mutu acord de les dues parts i formalitzar-se mitjançant l’annex corresponent. 
Novè. Clàusula de dades personals. 
Les dades personals que el Consell Comarcal comuniqui durant el procediment, seran 
tractades per la Diputació de Girona com a Responsable del Tractament en el sentit 
de l’article 4.7 del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016), amb la finalitat 
de gestionar les seves aportacions econòmiques i portar a terme les actuacions que 
se’n deriven establertes per Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el 
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compliment de la missió d’interès públic (art. 6.1.e del Reglament) i d’obligacions 
legals (art. 6.1.c).  
En cas que la tramitació impliqui comunicació de dades d’altres persones a la 
Diputació de Girona, el Consell Comarcal haurà d'informar a les persones afectades 
d'aquesta comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament General 
de Protecció de Dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació, supressió, 
sol·licitar la limitació del tractament i oposició) l’interessat es podrà adreçar en 
qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació detallada del tractament, 
incloent les vies d'exercici dels drets de les persones interessades, es pot consultar a 
la seu electrònica de la Diputació de Girona.  
Desè. Vigència 
La vigència d’aquest conveni s’estén des de la data en què se signi fins al dia 31 de 
març de 2020 sens perjudici que perdurin les obligacions de cadascuna de les parts, 
nascudes en aplicació del que s’hi preveu. El Consell Comarcal podrà demanar, 
abans que acabi el termini de vigència, una pròrroga per un termini màxim de tres 
mesos per justificar la realització dels serveis i actuacions realitzades d’acord amb el 
conveni.  
Onzè. Causes de resolució 
Són causes d’extinció anticipada de la vigència d’aquest conveni l’acord mutu de les 
institucions signants, la impossibilitat sobrevinguda, legal o material de l’execució de 
les accions que en constitueixen l’objecte i l’incompliment greu o manifest de les 
clàusules. 
Dotzè. Comissió de seguiment 
Es constituirà una comissió de seguiment i control de l’execució d’aquest conveni, que 
estarà integrada per:  
Per part del Consell Comarcal: El president/a del Consell Comarcal i el/la gerent. 
Per part de la Diputació de Girona: El diputat de la Diputació i president de l’Àrea de 
Cooperació Local i el cap del Servei d’Assistència i Cooperació Econòmica de l’Àrea 
de Cooperació Local. 
Podran assistir a les reunions de la comissió de seguiment, amb veu però sense vot, 
els tècnics del Consell Comarcal i de la Diputació convocats expressament pel 
presidents respectius. 
Aquesta comissió es reunirà a petició de qualsevol de les parts. 
La comissió de seguiment és l’encarregada de vigilar i controlar l’execució dels 
compromisos adquirits en signar el conveni, i establirà les fórmules concretes de 
coordinació entre ambdues institucions amb la finalitat d’evitar duplicitats i assegurar 
la qualitat de la prestació dels serveis. 
Aquesta comissió és l’òrgan competent per resoldre els problemes d’interpretació i 
compliment que es puguin plantejar durant la vigència  del conveni. 
Tretzè. Règim jurídic 
El règim jurídic aplicable a aquest conveni és l’establert per a les relacions 
interadministratives als articles 48 i següents de la Llei 40/2015, de 2 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic, i als articles 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya. Els aspectes relatius a les subvencions previstes al pacte tercer es 
subjecten al que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions i la normativa de desplegament que, si s’escau, sigui aplicable 
Catorzè. Jurisdicció competent 
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Per a la resolució de qualsevol conflicte derivat de l’aplicació o interpretació d’aquest 
conveni que no puguin resoldre les parts, és competent la jurisdicció contenciosa 
administrativa, atesa la naturalesa administrativa d’aquest. 
Quinzè. Publicació 
Aquest conveni es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG)  i al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), de conformitat amb el que 
preveu l’article 48.8 de la llei 40/2015 d’1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector 
Públic. La Diputació és l'encarregada de trametre el present conveni al Registre de 
Convenis de Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya per tal de 
complir amb les obligacions de publicitat en matèria de convenis de col·laboració i 
cooperació establertes als articles 8 i 14 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
Com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, les parts el signen.” 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària de 
l’any 2019 400/9430/46506 d’import 398.831,68 € a favor del Consell Comarcal del 
Pla de l' Estany, NIF: P6700010I. 
 
TERCER. Sotmetre el conveni a l’aprovació del Consell Comarcal del Pla de l' Estany. 
 
QUART. El pagament al Consell Comarcal de l’aportació econòmica de la Diputació 
de Girona es realitzarà mitjançant una transferència corrent del 100 % del seu import, 
en concepte d’avançament, un cop signat el conveni per ambdues institucions. 
 
CINQUÈ. El Consell Comarcal del Pla de l' Estany haurà de trametre a la Diputació de 
Girona, dins el primer trimestre de l'any 2020, la memòria i els comptes justificatius 
que acreditin l’aplicació de l'aportació rebuda als serveis i activitats objecte d'aquest 
conveni, d’acord amb el previst al pacte cinquè del conveni.  
 
SISÈ. Facultar el president de la Diputació per a la signatura dels documents que 
siguin necessaris per a l’execució o el desenvolupament d’aquest acord i per a la 
signatura del conveni. 
 
 
20. JG992/000031/2019-PPCICLHBG; Proposta President Comissió Informativa 

CLHBG; Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aprovació d'un 
conveni amb el Consell Comarcal del Ripollès, any 2019 (exp. 2019/450) 

 
La Diputació de Girona i els Consells Comarcals de la demarcació exerceixen 
funcions d’assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis, d’acord amb 
l’establert, entre d’altres, a l’article 91 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i a 
l’article 28 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya. 
 
Els consells comarcals, d’acord amb l’establert a l’article 28 del Decret legislatiu 
4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de l’organització 
comarcal de Catalunya, tenen competències en la prestació de l’assistència tècnica 
jurídica i econòmica als municipis. En l’article 30 d’aquest text legal es preveu que en 
cada comarca hi ha d’haver un servei de cooperació i assistència municipals 
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encarregats d’assessorar als municipis que ho sol·licitin en matèria 
juridicoadministrativa, economicofinancera i d’obres i serveis.  
 
Els consells comarcals de les comarques gironines col·laboren des de fa anys amb 
els municipis amb  la prestació de serveis en els àmbits d’assistència tècnica, 
urbanística i medi ambiental, en salut pública, promoció turística i altres; alguns 
consells també realitzen i coordinen actuacions de transport escolar i prevenció 
d’incendis. 
 
De fa anys la Diputació de Girona dona suport econòmic a les actuacions dels 
consells comarcals mitjançant subvencions i aportacions econòmiques establertes en 
convenis específics, i a tal efecte aprova en el pressupost corporatiu de cada any 
l’import de les ajudes corresponents. L’execució dels convenis dels anys anteriors 
entre la Diputació i els Consells Comarcals posen de manifest la necessitat i 
conveniència de mantenir aquest sistema de col·laboració en benefici dels ens locals 
gironins. 
 
Una vegada aprovat definitivament el pressupost de la Diputació per a l’any 2019 i 
atès que hi figura una consignació pressupostària amb l’aportació econòmica prevista 
per a cada consell comarcal, s’ha d’establir un conveni de col·laboració econòmica 
amb cada un dels consells per tal que es puguin instrumentar les ajudes previstes en 
el pressupost.  
 
La coordinació  en la prestació dels serveis als municipis i l’establiment dels 
mecanismes  col·laboració econòmica de la Diputació en els serveis prestats pel 
consell comarcal són els dos objectius bàsics del conveni que es proposa  i inclou una 
assignació econòmica que es desglossa en una aportació econòmica pel finançament 
d’un conjunt de serveis i activitats del consell comarcals i unes aportacions 
específiques en concepte de subvenció per a determinades actuacions. Les especials 
característiques de les actuacions  subvencionades ( transport escolar obligatori, 
prevenció d’incendis i programa de gestió d’expedients GESS), així com el seu interès 
públic específic, en dificulten la inclusió en una convocatòria pública de subvencions, i 
justifiquen l’atorgament d'una subvenció de concessió directa.  
 
Les diputacions i els consells comarcals poden establir, mitjançant conveni, els 
mecanismes de suport perquè la comarca pugui desplegar les seves competències 
en matèria d’assistència i cooperació, d’acord amb el que preveu l’article 93 del 
Decret legislatiu 2/2003 (LMRLC). 
 
Atès que la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del Sector Públic i l’article 57 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i altra normativa 
concordant, preveuen que la col·laboració entre administracions s’ha de formalitzar 
mitjançant la signatura d’un conveni. 
 
Atesos els antecedents exposats, la Junta de Govern, a proposta del diputat president 
de la Comissió Informativa de Cooperació Local, Habitatge i Bon Govern, per 
unanimitat, acorda: 
 
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consell 
Comarcal del Ripollès per a la prestació als municipis dels serveis i activitats  
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d’assistència i cooperació durant el període gener a desembre de 2019 i per a 
transport escolar no obligatori del curs 2018-2019: 
 
“Conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del 
Ripollès per a la prestació de serveis d’assistència, cooperació i d’altres als 
municipis (any 2019) 
2019/450 
Parts 
El president de la Diputació de Girona, amb NIF P1700000A, en virtut de les facultats 
conferides per acord de la Junta de Govern del dia xxxx de 2019, assistit pel secretari 
general, Jordi Batllori i Nouvilas. 
El president/a del Consell Comarcal del Ripollès, amb NIF P6700004B assistit per la 
secretària Marta Arxé i Llagostera. 
Antecedents 
La Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 91 del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya (LMRLC), exerceix funcions d’assistència i cooperació  jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis, especialment els que tenen menys capacitat 
econòmica i de gestió. En el mateix sentit aquestes competències es preveuen com a 
pròpies de les diputacions també en l’article 36.1 b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local. 
Els consells comarcals, d’acord amb el que estableix l’article 28 del Decret legislatiu 
4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’organització 
comarcal de Catalunya, tenen competències en la prestació de l’assistència tècnica, 
jurídica i econòmica als municipis. En l’article 30 d’aquest text legal es preveu que en 
cada comarca hi ha d’haver un servei de cooperació i assistència municipal 
encarregat d’assessorar els municipis que ho sol·licitin en matèria 
juridicoadministrativa, economicofinancera i d’obres i serveis.  
L’article 92.2 del Decret legislatiu 2/2003 (LMRLC) preveu que les diputacions 
cooperin en l’efectivitat dels serveis municipals mitjançant l’atorgament d’ajuts 
econòmics dels quals poden ser beneficiaris els municipis i les comarques. La Llei 
38/2003, General de Subvencions, en el seu article 2.8 , estableix que no es troben 
compreses en el seu àmbit d’aplicació les aportacions dineràries entre 
administracions públiques per a finançar globalment l’activitat de l’administració a la 
que vagin destinades.  
Les diputacions i els consells comarcals poden establir, mitjançant conveni, els 
mecanismes de suport perquè la comarca pugui desplegar les seves competències 
en matèria d’assistència i cooperació, d’acord amb el que preveu l’article 93 del 
Decret legislatiu 2/2003 (LMRLC). 
La llarga trajectòria de col·laboració entre la Diputació de Girona i els Consells 
Comarcals , ambdues administracions de caràcter local i supramunicipal,  ha permès 
identificar determinats àmbits d’actuació i de prestació de serveis als municipis que 
s’han prioritzat o potenciat específicament per part d’una o altra administració. 
 Amb la finalitat de millorar la coordinació i la cooperació amb els municipis, i evitar la 
duplicitat en la prestació de serveis, es vol avançar amb la delimitació de les 
prestacions  que oferirà cadascuna de les institucions. 
En aquest sentit la Diputació de Girona està oferint serveis d’assessorament i 
assistència a tots els municipis gironins en diferents àmbits, entre els quals 
s’assenyalen, a títol enunciatiu i no limitatiu, els següents: 

Assistència jurídica i defensa judicial contencioso-administrativa 
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Gestió i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic 

Control intern de la gestió economicofinancera i pressupostària 

Assistència econòmica-comptable (PAC) 

Assistència de la secretaria-intervenció.  

Contractació centralitzada i suport jurídic en la contractació. 

 Supervisió de projectes d’obres  

 Gestió de cementiris i serveis funeraris  
El Consell Comarcal per la seva banda ve realitzant serveis d’assistència i cooperació  
als municipis del seu territori en àmbits que la Diputació no està actualment oferint de 
forma general com són, a títol enunciatiu i no limitatiu, entre d’altres, els següents, 

-En l’àmbit d’assistència tècnica, urbanística i medi ambiental:  
la redacció de projectes i memòries valorades 
la direcció d’obres 
l’emissió d’informes tècnics i informes urbanístics i de planejament 
l’assistència tècnica presencial als ajuntaments 
l’emissió d’informes tècnics de la Ponència Ambiental 
la redacció dels Documents únics de protecció civil municipals i la 
homologació dels Plans d’Autoprotecció 
la redacció dels inventaris de camins públics municipals 
l’assistència tècnica a meses de contractació  

-Àmbit social: 
la gestió dels serveis de menjador escolar i transport escolar ( per 
delegació de la Generalitat de Catalunya) 

-Àmbit de la salut pública: 
la recollida i l’acollida dels animals domèstics abandonats  
la recollida i tractament dels residus municipals 
l’emissió dels informes d’inspecció en matèria de residus 

També existeixen determinats àmbits sobre els que les dues administracions 
ofereixen serveis  directament o mitjançant assessorament o assistència, com són, 
entre d’altres l’assistència jurídico i econòmica, la gestió i recaptació d’ingressos de 
dret públic, prevenció d’incendis, l’esport, la promoció econòmica, els serveis socials, 
noves tecnologies i informàtica, serveis energètics, assessorament en matèria de 
consum, suport a la gestió documental i arxiu dels ajuntaments . Sobre aquests 
serveis la Diputació i els consells comarcals coordinen les seves actuacions evitant 
duplicitats en la prestació. 
La coordinació  en la prestació dels serveis als municipis i l’establiment dels 
mecanismes  col·laboració econòmica de la Diputació en els serveis prestats pel 
consell comarcal són els dos objectius bàsics del conveni que es proposa per aquest 
any 2019, i inclou una assignació econòmica que es desglossa en una aportació 
econòmica pel finançament d’un conjunt de serveis i activitats del consell comarcals i 
unes aportacions específiques en concepte de subvenció per a determinades 
actuacions. 
En virtut de tot això, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Ripollès 
subscriuen aquest conveni de col·laboració amb subjecció als següents 
Pactes 
Primer. Objecte 
L’objecte d’aquest conveni és l’establiment dels pactes de col·laboració per a la 
prestació dels serveis d’assistència als municipis de forma coordinada, garantint la 
seva qualitat i evitant duplicitats en la seva prestació.. 
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Així mateix, també es regula la participació de la Diputació de Girona en el 
finançament dels serveis i activitats del Consell Comarcal que es concreten en el 
pacte Segon mitjançant l’assignació econòmica, aportacions i subvencions, prevista al 
pacte Tercer. 
Segon. Serveis i activitats 
1.Els consell comarcal destinarà les aportacions econòmiques de la Diputació 
previstes en aquest conveni al finançament dels seus serveis d’assistència i 
cooperació als municipis de la comarca del Ripollès 
Els serveis comarcals prestats pel Consell als municipis del seu àmbit territorial que 
seran objecte del finançament, total o parcial, amb les aportacions econòmiques de la 
Diputació previstes en aquest conveni, són els següents: 

-En l’àmbit d’assistència tècnica, urbanística i medi ambiental:  
la redacció de projectes i memòries valorades 
la direcció d’obres 
l’emissió d’informes tècnics i informes urbanístics i de planejament 
l’assistència tècnica presencial als ajuntaments 
l’emissió d’informes tècnics de la Ponència Ambiental 
la redacció dels Documents únics de protecció civil municipals i la 
homologació dels Plans d’Autoprotecció 
la redacció dels inventaris de camins públics municipals 
l’assistència tècnica a meses de contractació  

-Àmbit de la salut pública: 
la recollida i l’acollida dels animals domèstics abandonats  
la recollida i tractament dels residus municipals 
l’emissió dels informes d’inspecció en matèria de residus 
el foment de l’activitat esportiva de l’esport base 

-Àmbit jurídic i econòmic: 
l’assistència en matèria jurídico i econòmica  
l’assistència en matèria de protecció de dades personals (DPD) 
el suport a la millora de la gestió documental i d’arxiu,  
el suport en matèria noves tecnologies, administració electrònica i 
informàtica. 

- Àmbit de desenvolupament local: 
- la promoció turística de la comarca 

2. Els serveis i activitats objecte de subvenció per part de la Diputació són els 
següents: 

-En l’àmbit d’assistència tècnica, urbanística i medi ambiental:  
la gestió del servei d’obertura i manteniment de les franges forestals i 
altres serveis de prevenció d’incendis,   

-Àmbit social: 
 transport escolar no obligatori ( en el marc de col·laboració amb el 

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya) 
Tercer. Assignació econòmica 
La Diputació de Girona farà una aportació econòmica al Consell Comarcal del 
Ripollès d’un import de 511.019,56 € per col·laborar en el finançament en els àmbits 
que s’assenyalen en el pacte segon, pel període de gener a desembre de 2019. 
Dins l'import global atorgat s'hi inclouen les aportacions finalistes següents: 

Conveni de col·laboració pels serveis globals de l’apartat 1 del pacte Segon: 
471.262,56 €. 
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Subvenció pel finançament del transport escolar no obligatori en el curs 2018-2019, 
en el marc de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya: 28.271,85 € (subvenció màxima del 50% de la despesa) 

Subvenció per al finançament del servei comarcal de prevenció d’incendis: 
1.485,15 € subvenció màxima del 50% de la despesa) 

Subvenció per al finançament de l’aportació a 10.000,00 € pel programa de gestor 
d’expedients  de serveis socials (GESS): SUMAR (subvenció del 100% de la 
despesa) 

Les aportacions econòmiques de la Diputació són compatibles amb qualsevol altre 
tipus d’ajuda o ingrés que pugui rebre el Consell Comarcal, sempre que la suma de 
tots els ingressos vinculats al servei subvencionat, siguin subvencions, taxes, preus 
públics o altres ingressos, no sobrepassi el seu cost total.  
Quart. Pagament 
El pagament al Consell Comarcal de l’aportació econòmica de la Diputació de Girona 
es realitzarà mitjançant una transferència corrent del 100 % del seu import, en 
concepte d’avançament, un cop signat el conveni per ambdues institucions. 
Cinquè. Liquidació i justificació 
El Consell Comarcal haurà de trametre a la Diputació de Girona, dins el primer 
trimestre de l’any 2020, una memòria de la prestació dels diferents serveis i activitats 
objecte d’aquest conveni.  
La memòria es desglossarà en els diferents àmbits de serveis i activitats als que es 
destinen les aportacions econòmiques de la Diputació, d’entre els que es preveuen en  
el pacte Segon. La memòria exposarà els serveis prestats efectivament als municipis i 
determinarà el seu resultat econòmic final, assenyalant els ingressos rebuts i les 
despeses a càrrec del Consell Comarcal. S’entendrà com a despesa efectuada i 
justificable la derivada d’obligacions reconegudes per part del Consell Comarcal, 
encara que no n’hagi fet el pagament efectiu.  
La memòria s’haurà d’acompanyar d’un certificat de la Secretaria o Intervenció del 
Consell Comarcal que acrediti el resultat econòmic esmentat en el segon paràgraf, i la 
imputació al pressupost del consell de les despeses i ingressos que s’hi detallen.  
L’import de l’aportació final de la  Diputació de Girona serà com a màxim el que 
preveu el pacte tercer, sense que pugui superar l’import del dèficit dels serveis 
objecte del conveni, entès aquest dèficit com l’import de les despeses no cobertes 
amb altres ingressos imputables als serveis esmentats. En el supòsit que els dèficits 
dels serveis siguin inferiors a l’aportació de la Diputació, aquesta es reduirà al dèficit 
justificat efectivament i donarà lloc al reintegrament de les quantitats satisfetes en 
excés.  
Per als serveis comarcals de prevenció d’incendis, de transport escolar no obligatori i 
programa de gestió d’expedients (GESS), objecte de les subvencions assenyalades al 
pacte Tercer, caldrà presentar els corresponents comptes justificatius, en el model 
determinat per la Diputació. Els comptes justificatius hauran d’acreditar una despesa 
de com a mínim el doble de l’import de la subvenció en el cas del servei de prevenció 
d’incendis i de transport escolar no obligatori, i una despesa de com a mínim el mateix 
import que la subvenció pel programa de gestió d’expedients (GESS). En cas de 
justificar un import inferior, les subvencions es reduiran proporcionalment. 
Sisè. Verificació i control de les subvencions 
La Diputació de Girona es reserva la facultat de verificar, pels mitjans que estimi 
convenients, fins i tot amb l’aplicació de tècniques de mostratge, l'acompliment de 
l'objecte subvencionat, el qual des de l’inici té la consideració de finalista. Tanmateix, 
el control financer d'aquesta subvenció es regeix pel que estableix el títol III de la Llei 
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38/2003, general de subvencions, en correspondència amb la disposició addicional 
catorzena del mateix cos legal. 
Setè. Publicitat  
En tot acte de publicitat, informació o difusió en general del Consell, relatiu a la 
prestació de serveis i activitats objecte d’aquest conveni, s’ha de fer constar la 
participació de la Diputació de Girona com a membre col·laborador en el finançament. 
Vuitè. Modificacions 
Qualsevol modificació que alteri les estipulacions d’aquest conveni haurà d’aprovar-se 
per mutu acord de les dues parts i formalitzar-se mitjançant l’annex corresponent. 
Novè. Clàusula de dades personals. 
Les dades personals que el Consell Comarcal comuniqui durant el procediment, seran 
tractades per la Diputació de Girona com a Responsable del Tractament en el sentit 
de l’article 4.7 del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016), amb la finalitat 
de gestionar les seves aportacions econòmiques i portar a terme les actuacions que 
se’n deriven establertes per Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el 
compliment de la missió d’interès públic (art. 6.1.e del Reglament) i d’obligacions 
legals (art. 6.1.c).  
En cas que la tramitació impliqui comunicació de dades d’altres persones a la 
Diputació de Girona, el Consell Comarcal haurà d'informar a les persones afectades 
d'aquesta comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament General 
de Protecció de Dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació, supressió, 
sol·licitar la limitació del tractament i oposició) l’interessat es podrà adreçar en 
qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació detallada del tractament, 
incloent les vies d'exercici dels drets de les persones interessades, es pot consultar a 
la seu electrònica de la Diputació de Girona.  
Desè. Vigència 
La vigència d’aquest conveni s’estén des de la data en què se signi fins al dia 31 de 
març de 2020 sens perjudici que perdurin les obligacions de cadascuna de les parts, 
nascudes en aplicació del que s’hi preveu. El Consell Comarcal podrà demanar, 
abans que acabi el termini de vigència, una pròrroga per un termini màxim de tres 
mesos per justificar la realització dels serveis i actuacions realitzades d’acord amb el 
conveni.  
Onzè. Causes de resolució 
Són causes d’extinció anticipada de la vigència d’aquest conveni l’acord mutu de les 
institucions signants, la impossibilitat sobrevinguda, legal o material de l’execució de 
les accions que en constitueixen l’objecte i l’incompliment greu o manifest de les 
clàusules. 
Dotzè. Comissió de seguiment 
Es constituirà una comissió de seguiment i control de l’execució d’aquest conveni, que 
estarà integrada per:  
Per part del Consell Comarcal: El president/a del Consell Comarcal i el/la gerent. 
Per part de la Diputació de Girona: El diputat de la Diputació i president de l’Àrea de 
Cooperació Local i el cap del Servei d’Assistència i Cooperació Econòmica de l’Àrea 
de Cooperació Local. 
Podran assistir a les reunions de la comissió de seguiment, amb veu però sense vot, 
els tècnics del Consell Comarcal i de la Diputació convocats expressament pel 
presidents respectius. 
Aquesta comissió es reunirà a petició de qualsevol de les parts. 
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La comissió de seguiment és l’encarregada de vigilar i controlar l’execució dels 
compromisos adquirits en signar el conveni, i establirà les fórmules concretes de 
coordinació entre ambdues institucions amb la finalitat d’evitar duplicitats i assegurar 
la qualitat de la prestació dels serveis. 
Aquesta comissió és l’òrgan competent per resoldre els problemes d’interpretació i 
compliment que es puguin plantejar durant la vigència  del conveni. 
Tretzè. Règim jurídic 
El règim jurídic aplicable a aquest conveni és l’establert per a les relacions 
interadministratives als articles 48 i següents de la Llei 40/2015, de 2 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic, i als articles 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya. Els aspectes relatius a les subvencions previstes al pacte tercer es 
subjecten al que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions i la normativa de desplegament que, si s’escau, sigui aplicable 
Catorzè. Jurisdicció competent 
Per a la resolució de qualsevol conflicte derivat de l’aplicació o interpretació d’aquest 
conveni que no puguin resoldre les parts, és competent la jurisdicció contenciosa 
administrativa, atesa la naturalesa administrativa d’aquest. 
Quinzè. Publicació 
Aquest conveni es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG)  i al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), de conformitat amb el que 
preveu l’article 48.8 de la llei 40/2015 d’1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector 
Públic. La Diputació és l'encarregada de trametre el present conveni al Registre de 
Convenis de Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya per tal de 
complir amb les obligacions de publicitat en matèria de convenis de col·laboració i 
cooperació establertes als articles 8 i 14 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
Com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, les parts el signen.” 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària de 
l’any 2019 400/9430/46507 d’import 511.019,56 € a favor del Consell Comarcal del 
Ripollès, NIF: P6700004B. 
 
TERCER. Sotmetre el conveni a l’aprovació del Consell Comarcal del Ripollès. 
 
QUART. El pagament al Consell Comarcal de l’aportació econòmica de la Diputació 
de Girona es realitzarà mitjançant una transferència corrent del 100 % del seu import, 
en concepte d’avançament, un cop signat el conveni per ambdues institucions. 
 
CINQUÈ. El Consell Comarcal del Ripollès haurà de trametre a la Diputació de 
Girona, dins el primer trimestre de l'any 2020, la memòria i els comptes justificatius 
que acreditin l’aplicació de l'aportació rebuda als serveis i activitats objecte d'aquest 
conveni, d’acord amb el previst al pacte cinquè del conveni.  
 
SISÈ. Facultar el president de la Diputació per a la signatura dels documents que 
siguin necessaris per a l’execució o el desenvolupament d’aquest acord i per a la 
signatura del conveni. 
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21. JG992/000032/2019-PPCICLHBG; Proposta President Comissió Informativa 
CLHBG; Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aprovació d'un 
conveni amb el Consell Comarcal de la Selva, any 2019 (exp. 2019/454) 

 
La Diputació de Girona i els Consells Comarcals de la demarcació exerceixen 
funcions d’assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis, d’acord amb 
l’establert, entre d’altres, a l’article 91 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i a 
l’article 28 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya. 
 
Els consells comarcals, d’acord amb l’establert a l’article 28 del Decret legislatiu 
4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de l’organització 
comarcal de Catalunya, tenen competències en la prestació de l’assistència tècnica 
jurídica i econòmica als municipis. En l’article 30 d’aquest text legal es preveu que en 
cada comarca hi ha d’haver un servei de cooperació i assistència municipals 
encarregats d’assessorar als municipis que ho sol·licitin en matèria 
juridicoadministrativa, economicofinancera i d’obres i serveis.  
 
Els consells comarcals de les comarques gironines col·laboren des de fa anys amb 
els municipis amb  la prestació de serveis en els àmbits d’assistència tècnica, 
urbanística i medi ambiental, en salut pública, promoció turística i altres; alguns 
consells també realitzen i coordinen actuacions de transport escolar i prevenció 
d’incendis. 
 
De fa anys la Diputació de Girona dona suport econòmic a les actuacions dels 
consells comarcals mitjançant subvencions i aportacions econòmiques establertes en 
convenis específics, i a tal efecte aprova en el pressupost corporatiu de cada any 
l’import de les ajudes corresponents. L’execució dels convenis dels anys anteriors 
entre la Diputació i els Consells Comarcals posen de manifest la necessitat i 
conveniència de mantenir aquest sistema de col·laboració en benefici dels ens locals 
gironins. 
 
Una vegada aprovat definitivament el pressupost de la Diputació per a l’any 2019 i 
atès que hi figura una consignació pressupostària amb l’aportació econòmica prevista 
per a cada consell comarcal, s’ha d’establir un conveni de col·laboració econòmica 
amb cada un dels consells per tal que es puguin instrumentar les ajudes previstes en 
el pressupost.  
 
La coordinació  en la prestació dels serveis als municipis i l’establiment dels 
mecanismes  col·laboració econòmica de la Diputació en els serveis prestats pel 
consell comarcal són els dos objectius bàsics del conveni que es proposa  i inclou una 
assignació econòmica que es desglossa en una aportació econòmica pel finançament 
d’un conjunt de serveis i activitats del consell comarcals i unes aportacions 
específiques en concepte de subvenció per a determinades actuacions. Les especials 
característiques de les actuacions  subvencionades ( transport escolar obligatori, 
prevenció d’incendis i programa de gestió d’expedients GESS), així com el seu interès 
públic específic, en dificulten la inclusió en una convocatòria pública de subvencions, i 
justifiquen l’atorgament d'una subvenció de concessió directa.  
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Les diputacions i els consells comarcals poden establir, mitjançant conveni, els 
mecanismes de suport perquè la comarca pugui desplegar les seves competències 
en matèria d’assistència i cooperació, d’acord amb el que preveu l’article 93 del 
Decret legislatiu 2/2003 (LMRLC). 
 
Atès que la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del Sector Públic i l’article 57 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i altra normativa 
concordant, preveuen que la col·laboració entre administracions s’ha de formalitzar 
mitjançant la signatura d’un conveni. 
 
Atesos els antecedents exposats, la Junta de Govern, a proposta del diputat president 
de la Comissió Informativa de Cooperació Local, Habitatge i Bon Govern, per 
unanimitat, acorda: 
 
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consell 
Comarcal de la Selva per a la prestació als municipis dels serveis i activitats  
d’assistència i cooperació durant el període gener a desembre de 2019 i per a 
transport escolar no obligatori del curs 2018-2019.: 
 
“Conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal de 
la Selva per a la prestació de serveis d’assistència, cooperació i d’altres als 
municipis (any 2019) 
2019/454 
Parts 
El president de la Diputació de Girona, amb NIF P1700000A, en virtut de les facultats 
conferides per acord de la Junta de Govern del dia xxxx de 2019, assistit pel secretari 
general, Jordi Batllori i Nouvilas. 
El president/a del Consell Comarcal de la Selva, amb NIF P6700002F assistit pel 
secretari Xavier Hernández i Corominas.  
Antecedents 
La Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 91 del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya (LMRLC), exerceix funcions d’assistència i cooperació  jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis, especialment els que tenen menys capacitat 
econòmica i de gestió. En el mateix sentit aquestes competències es preveuen com a 
pròpies de les diputacions també en l’article 36.1 b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local. 
Els consells comarcals, d’acord amb el que estableix l’article 28 del Decret legislatiu 
4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’organització 
comarcal de Catalunya, tenen competències en la prestació de l’assistència tècnica, 
jurídica i econòmica als municipis. En l’article 30 d’aquest text legal es preveu que en 
cada comarca hi ha d’haver un servei de cooperació i assistència municipal 
encarregat d’assessorar els municipis que ho sol·licitin en matèria 
juridicoadministrativa, economicofinancera i d’obres i serveis.  
L’article 92.2 del Decret legislatiu 2/2003 (LMRLC) preveu que les diputacions 
cooperin en l’efectivitat dels serveis municipals mitjançant l’atorgament d’ajuts 
econòmics dels quals poden ser beneficiaris els municipis i les comarques. La Llei 
38/2003, General de Subvencions, en el seu article 2.8 , estableix que no es troben 
compreses en el seu àmbit d’aplicació les aportacions dineràries entre 
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administracions públiques per a finançar globalment l’activitat de l’administració a la 
que vagin destinades.  
Les diputacions i els consells comarcals poden establir, mitjançant conveni, els 
mecanismes de suport perquè la comarca pugui desplegar les seves competències 
en matèria d’assistència i cooperació, d’acord amb el que preveu l’article 93 del 
Decret legislatiu 2/2003 (LMRLC). 
La llarga trajectòria de col·laboració entre la Diputació de Girona i els Consells 
Comarcals , ambdues administracions de caràcter local i supramunicipal,  ha permès 
identificar determinats àmbits d’actuació i de prestació de serveis als municipis que 
s’han prioritzat o potenciat específicament per part d’una o altra administració. 
 Amb la finalitat de millorar la coordinació i la cooperació amb els municipis, i evitar la 
duplicitat en la prestació de serveis, es vol avançar amb la delimitació de les 
prestacions  que oferirà cadascuna de les institucions. 
En aquest sentit la Diputació de Girona està oferint serveis d’assessorament i 
assistència a tots els municipis gironins en diferents àmbits, entre els quals 
s’assenyalen, a títol enunciatiu i no limitatiu, els següents: 

Assistència jurídica i defensa judicial contencioso-administrativa 

Gestió i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic 

Control intern de la gestió economicofinancera i pressupostària 

Assistència econòmica-comptable (PAC) 

Assistència de la secretaria-intervenció.  

Contractació centralitzada i suport jurídic en la contractació. 

 Supervisió de projectes d’obres  

 Gestió de cementiris i serveis funeraris  
El Consell Comarcal per la seva banda ve realitzant serveis d’assistència i cooperació  
als municipis del seu territori en àmbits que la Diputació no està actualment oferint de 
forma general com són, a títol enunciatiu i no limitatiu, entre d’altres, els següents, 

-En l’àmbit d’assistència tècnica, urbanística i medi ambiental:  
la redacció de projectes i memòries valorades 
la direcció d’obres 
l’emissió d’informes tècnics i informes urbanístics i de planejament 
l’assistència tècnica presencial als ajuntaments 
l’emissió d’informes tècnics de la Ponència Ambiental 
la redacció dels Documents únics de protecció civil municipals i la 
homologació dels Plans d’Autoprotecció 
la redacció dels inventaris de camins públics municipals 
l’assistència tècnica a meses de contractació  

-Àmbit social: 
la gestió dels serveis de menjador escolar i transport escolar ( per 

delegació de la Generalitat de Catalunya) 
-Àmbit de la salut pública: 

la recollida i l’acollida dels animals domèstics abandonats  
la recollida i tractament dels residus municipals 
l’emissió dels informes d’inspecció en matèria de residus 

També existeixen determinats àmbits sobre els que les dues administracions 
ofereixen serveis  directament o mitjançant assessorament o assistència, com són, 
entre d’altres l’assistència jurídico i econòmica, la gestió i recaptació d’ingressos de 
dret públic, prevenció d’incendis, l’esport, la promoció econòmica, els serveis socials, 
noves tecnologies i informàtica, serveis energètics, assessorament en matèria de 
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consum, suport a la gestió documental i arxiu dels ajuntaments . Sobre aquests 
serveis la Diputació i els consells comarcals coordinen les seves actuacions evitant 
duplicitats en la prestació. 
La coordinació  en la prestació dels serveis als municipis i l’establiment dels 
mecanismes  col·laboració econòmica de la Diputació en els serveis prestats pel 
consell comarcal són els dos objectius bàsics del conveni que es proposa per aquest 
any 2019, i inclou una assignació econòmica que es desglossa en una aportació 
econòmica pel finançament d’un conjunt de serveis i activitats del consell comarcals i 
unes aportacions específiques en concepte de subvenció per a determinades 
actuacions. 
En virtut de tot això, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal de la Selva 
subscriuen aquest conveni de col·laboració amb subjecció als següents 
Pactes 
Primer. Objecte 
L’objecte d’aquest conveni és l’establiment dels pactes de col·laboració per a la 
prestació dels serveis d’assistència als municipis de forma coordinada, garantint la 
seva qualitat i evitant duplicitats en la seva prestació.. 
Així mateix, també es regula la participació de la Diputació de Girona en el 
finançament dels serveis i activitats del Consell Comarcal que es concreten en el 
pacte Segon mitjançant l’assignació econòmica, aportacions i subvencions, prevista al 
pacte Tercer. 
Segon. Serveis i activitats 
1.Els consell comarcal destinarà les aportacions econòmiques de la Diputació 
previstes en aquest conveni al finançament dels seus serveis d’assistència i 
cooperació als municipis de la comarca de la Selva. 
Els serveis comarcals prestats pel Consell als municipis del seu àmbit territorial que 
seran objecte del finançament, total o parcial, amb les aportacions econòmiques de la 
Diputació previstes en aquest conveni, són els següents: 

-En l’àmbit d’assistència tècnica, urbanística i medi ambiental:  
la redacció de projectes i memòries valorades 
la direcció d’obres 
l’emissió d’informes tècnics i informes urbanístics i de planejament 
l’assistència tècnica presencial als ajuntaments 
l’emissió d’informes tècnics de la Ponència Ambiental 
la redacció dels Documents únics de protecció civil municipals i la 
homologació dels Plans d’Autoprotecció 
la redacció dels inventaris de camins públics municipals 
l’assistència tècnica a meses de contractació  

-Àmbit de la salut pública: 
la recollida i l’acollida dels animals domèstics abandonats  
la recollida i tractament dels residus municipals 
l’emissió dels informes d’inspecció en matèria de residus 
el foment de l’activitat esportiva de l’esport base 

-Àmbit jurídic i econòmic: 
l’assistència en matèria jurídico i econòmica  
l’assistència en matèria de protecció de dades personals (DPD) 
el suport a la millora de la gestió documental i d’arxiu,  
el suport en matèria noves tecnologies, administració electrònica i 
informàtica. 

--  Àmbit de desenvolupament local: 
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la promoció turística de la comarca 
2. Els serveis i activitats objecte de subvenció per part de la Diputació són els 
següents: 

-En l’àmbit d’assistència tècnica, urbanística i medi ambiental:  
la gestió del servei d’obertura i manteniment de les franges forestals i 
altres serveis de prevenció d’incendis,   

-Àmbit social: 
 transport escolar no obligatori ( en el marc de col·laboració amb el 

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya) 
Tercer. Assignació econòmica 
La Diputació de Girona farà una aportació econòmica al Consell Comarcal de la Selva 
d’un import de 897.474,02 € per col·laborar en el finançament en els àmbits que 
s’assenyalen en el pacte segon, pel període de gener a desembre de 2019. 
Dins l'import global atorgat s'hi inclouen les aportacions finalistes següents: 

Conveni de col·laboració pels serveis globals de l’apartat 1 del pacte Segon: 
694.361,38 € 

Subvenció pel finançament del transport escolar no obligatori en el curs 2018-2019, 
en el marc de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya: 193.706,70 € (subvenció màxima del 50% de la despesa) 

Subvenció per al finançament del servei comarcal de prevenció d’incendis: 
9.405,94 € subvenció màxima del 50% de la despesa) 

Les aportacions econòmiques de la Diputació són compatibles amb qualsevol altre 
tipus d’ajuda o ingrés que pugui rebre el Consell Comarcal, sempre que la suma de 
tots els ingressos vinculats al servei subvencionat, siguin subvencions, taxes, preus 
públics o altres ingressos, no sobrepassi el seu cost total.  
Quart. Pagament 
El pagament al Consell Comarcal de l’aportació econòmica de la Diputació de Girona 
es realitzarà mitjançant una transferència corrent del 100 % del seu import, en 
concepte d’avançament, un cop signat el conveni per ambdues institucions. 
Cinquè. Liquidació i justificació 
El Consell Comarcal haurà de trametre a la Diputació de Girona, dins el primer 
trimestre de l’any 2020, una memòria de la prestació dels diferents serveis i activitats 
objecte d’aquest conveni.  
La memòria es desglossarà en els diferents àmbits de serveis i activitats als que es 
destinen les aportacions econòmiques de la Diputació, d’entre els que es preveuen en  
el pacte Segon. La memòria exposarà els serveis prestats efectivament als municipis i 
determinarà el seu resultat econòmic final, assenyalant els ingressos rebuts i les 
despeses a càrrec del Consell Comarcal. S’entendrà com a despesa efectuada i 
justificable la derivada d’obligacions reconegudes per part del Consell Comarcal, 
encara que no n’hagi fet el pagament efectiu.  
La memòria s’haurà d’acompanyar d’un certificat de la Secretaria o Intervenció del 
Consell Comarcal que acrediti el resultat econòmic esmentat en el segon paràgraf, i la 
imputació al pressupost del consell de les despeses i ingressos que s’hi detallen.  
L’import de l’aportació final de la  Diputació de Girona serà com a màxim el que 
preveu el pacte tercer, sense que pugui superar l’import del dèficit dels serveis 
objecte del conveni, entès aquest dèficit com l’import de les despeses no cobertes 
amb altres ingressos imputables als serveis esmentats. En el supòsit que els dèficits 
dels serveis siguin inferiors a l’aportació de la Diputació, aquesta es reduirà al dèficit 
justificat efectivament i donarà lloc al reintegrament de les quantitats satisfetes en 
excés.  
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Per als serveis comarcals de prevenció d’incendis i de transport escolar no obligatori, 
objecte de les subvencions assenyalades al pacte Tercer, caldrà presentar els 
corresponents comptes justificatius, en el model determinat per la Diputació. Els 
comptes justificatius hauran d’acreditar una despesa de com a mínim el doble de 
l’import de la subvenció en el cas del servei de prevenció d’incendis i de transport 
escolar no obligatori. En cas de justificar un import inferior, les subvencions es 
reduiran proporcionalment. 
Sisè. Verificació i control de les subvencions 
La Diputació de Girona es reserva la facultat de verificar, pels mitjans que estimi 
convenients, fins i tot amb l’aplicació de tècniques de mostratge, l'acompliment de 
l'objecte subvencionat, el qual des de l’inici té la consideració de finalista. Tanmateix, 
el control financer d'aquesta subvenció es regeix pel que estableix el títol III de la Llei 
38/2003, general de subvencions, en correspondència amb la disposició addicional 
catorzena del mateix cos legal. 
Setè. Publicitat  
En tot acte de publicitat, informació o difusió en general del Consell, relatiu a la 
prestació de serveis i activitats objecte d’aquest conveni, s’ha de fer constar la 
participació de la Diputació de Girona com a membre col·laborador en el finançament. 
Vuitè. Modificacions 
Qualsevol modificació que alteri les estipulacions d’aquest conveni haurà d’aprovar-se 
per mutu acord de les dues parts i formalitzar-se mitjançant l’annex corresponent. 
Novè. Clàusula de dades personals. 
Les dades personals que el Consell Comarcal comuniqui durant el procediment, seran 
tractades per la Diputació de Girona com a Responsable del Tractament en el sentit 
de l’article 4.7 del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016), amb la finalitat 
de gestionar les seves aportacions econòmiques i portar a terme les actuacions que 
se’n deriven establertes per Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el 
compliment de la missió d’interès públic (art. 6.1.e del Reglament) i d’obligacions 
legals (art. 6.1.c).  
En cas que la tramitació impliqui comunicació de dades d’altres persones a la 
Diputació de Girona, el Consell Comarcal haurà d'informar a les persones afectades 
d'aquesta comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament General 
de Protecció de Dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació, supressió, 
sol·licitar la limitació del tractament i oposició) l’interessat es podrà adreçar en 
qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació detallada del tractament, 
incloent les vies d'exercici dels drets de les persones interessades, es pot consultar a 
la seu electrònica de la Diputació de Girona.  
Desè. Vigència 
La vigència d’aquest conveni s’estén des de la data en què se signi fins al dia 31 de 
març de 2020 sens perjudici que perdurin les obligacions de cadascuna de les parts, 
nascudes en aplicació del que s’hi preveu. El Consell Comarcal podrà demanar, 
abans que acabi el termini de vigència, una pròrroga per un termini màxim de tres 
mesos per justificar la realització dels serveis i actuacions realitzades d’acord amb el 
conveni.  
Onzè. Causes de resolució 
Són causes d’extinció anticipada de la vigència d’aquest conveni l’acord mutu de les 
institucions signants, la impossibilitat sobrevinguda, legal o material de l’execució de 
les accions que en constitueixen l’objecte i l’incompliment greu o manifest de les 
clàusules. 
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Dotzè. Comissió de seguiment 
Es constituirà una comissió de seguiment i control de l’execució d’aquest conveni, que 
estarà integrada per:  
Per part del Consell Comarcal: El president/a del Consell Comarcal i el/la gerent. 
Per part de la Diputació de Girona: El diputat de la Diputació i president de l’Àrea de 
Cooperació Local i el cap del Servei d’Assistència i Cooperació Econòmica de l’Àrea 
de Cooperació Local. 
Podran assistir a les reunions de la comissió de seguiment, amb veu però sense vot, 
els tècnics del Consell Comarcal i de la Diputació convocats expressament pel 
presidents respectius. 
Aquesta comissió es reunirà a petició de qualsevol de les parts. 
La comissió de seguiment és l’encarregada de vigilar i controlar l’execució dels 
compromisos adquirits en signar el conveni, i establirà les fórmules concretes de 
coordinació entre ambdues institucions amb la finalitat d’evitar duplicitats i assegurar 
la qualitat de la prestació dels serveis. 
Aquesta comissió és l’òrgan competent per resoldre els problemes d’interpretació i 
compliment que es puguin plantejar durant la vigència  del conveni. 
Tretzè. Règim jurídic 
El règim jurídic aplicable a aquest conveni és l’establert per a les relacions 
interadministratives als articles 48 i següents de la Llei 40/2015, de 2 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic, i als articles 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya. Els aspectes relatius a les subvencions previstes al pacte tercer es 
subjecten al que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions i la normativa de desplegament que, si s’escau, sigui aplicable 
Catorzè. Jurisdicció competent 
Per a la resolució de qualsevol conflicte derivat de l’aplicació o interpretació d’aquest 
conveni que no puguin resoldre les parts, és competent la jurisdicció contenciosa 
administrativa, atesa la naturalesa administrativa d’aquest. 
Quinzè. Publicació 
Aquest conveni es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG)  i al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), de conformitat amb el que 
preveu l’article 48.8 de la llei 40/2015 d’1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector 
Públic. La Diputació és l'encarregada de trametre el present conveni al Registre de 
Convenis de Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya per tal de 
complir amb les obligacions de publicitat en matèria de convenis de col·laboració i 
cooperació establertes als articles 8 i 14 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
Com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, les parts el signen.” 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària de 
l’any 2019 400/9430/46508 d’import 897.474,02 € a favor del Consell Comarcal de la 
Selva, NIF: P6700002F. 
 
TERCER. Sotmetre el conveni a l’aprovació del Consell Comarcal de la Selva. 
 
QUART. El pagament al Consell Comarcal de l’aportació econòmica de la Diputació 
de Girona es realitzarà mitjançant una transferència corrent del 100 % del seu import, 
en concepte d’avançament, un cop signat el conveni per ambdues institucions. 
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CINQUÈ. El Consell Comarcal de la Selva haurà de trametre a la Diputació de Girona, 
dins el primer trimestre de l'any 2020, la memòria i els comptes justificatius que 
acreditin l’aplicació de l'aportació rebuda als serveis i activitats objecte d'aquest 
conveni, d’acord amb el previst al pacte cinquè del conveni.  
 
SISÈ. Facultar el president de la Diputació per a la signatura dels documents que 
siguin necessaris per a l’execució o el desenvolupament d’aquest acord i per a la 
signatura del conveni. 
 
 
22. JG992/000020/2019-PPCIPEAH; Proposta President Comissió Informativa 

PEAH; Arxiu General (007): Eliminació de documentació del fons de la 
Diputació de Girona. Núm. eliminació: 2019/01 (exp. 2019/4190) 

 
Vist el que disposen l’article 9 de la llei 10/2001 de 13 de juliol d’arxius i gestió de 
documents, pel que fa a la conservació i eliminació de documents públics, el Decret 
13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documentació de 
l’Administració Pública, l'Ordre del conseller de Cultura de 15 d'octubre de 1992, per 
la qual s'aproven els criteris generals d'avaluació i tria de documentació i el model de 
proposta corresponent, l'Ordre del conseller de cultura de 8 de febrer de 1994, per la 
qual s'aproven normes per a l'aplicació de Taules d'Avaluació Documental i les 
successives ordres aprovades. 
 
Atès que es compleixen els criteris establerts  en  l’article 11 del el Decret 13/2008, de 
22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documentació de l’Administració Pública, 
sobre aplicació de l'avaluació documental i que es disposa d'un inventari de la 
documentació a destruir. 
 
Vist l'informe corresponent realitzat pels Tècnics del Servei d’Arxius i Gestió de 
documents, on es proposa l'eliminació de 278 capses de documentació d'arxiu  
equivalents a 33,36 metres lineals de documentació d'entre els anys 1940 i 2015 i que 
es detalla a continuació:  
 

Codi 
TAD 

Títol sèrie / Codi sèrie 
 

Dates 
extremes 

Nombre 
Capses 

Metres 
lineals 

284 Nòmines - Fulls de salaris / G060101 2008-
2012 

18 2,16 

286 Nòmines – Llistats de nòmina / G060103 2008 2 0,24 

 Còpies i duplicats d’expedients de 
formació del personal / G070202 

2010-
2011 

10 1,20 

 Còpies i duplicats de documentació de 
projectes de Carreteres i camins i de 
Xarxa viària local / K0104 SE 16 

1940-
1999 

154 18,48 
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 Documentació duplicada dels expedients 
d’actuacions del fons de la Comissió 
Provincial de Regions Devastades i 
Reparacions 

1940-
1946 

14 1,68 

 Còpies i duplicats d’expedients de 
Contractació / D05 

2008-
2009 

26 3,12 

 Còpies i duplicats d’expedients d’obres en 
edificis propis / J02 

1940-
1960 

6 0,72 

 Còpies de manaments de pagament / 
F0211 

2008 7 0,84 

235 
236 
240 

Documentació administrativa (acreditativa) 
aportada pels licitadors que no han 
resultat adjudicataris en les contractacions 
d’obres, de subministres o de serveis / 
D0502 

2008; 
2014-
2015 

38 4,56 

356 Retencions de sou / G060500 1995-
2003 

1 0,12 

19 Nòmines -Indemnitzacions per raons del 
servei (Dietes i desplaçaments) / G060105 

1941-
1962 

2 0,24 

TOTAL 278 33,36 

 
Atès que la documentació proposada per eliminar des de l'Arxiu General compleix les 
condicions i els terminis establerts en les resolucions de la Comissió Nacional 
d’Accés, Avaluació i Tria de Documentació (CNAATD)  
 
Per tot el que s’ha exposat, la Junta de Govern, a proposta de la diputada presidenta 
de la Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda, per 
unanimitat, acorda:: 
 
PRIMER. Aprovar l’eliminació núm. 2019/01 que comprèn: 1) Nòmines-Fulls de 
salaris (2008-2012); 2) Nòmines-Llistats de nòmina (2008); 3) Còpies i duplicats 
d’expedients de formació del personal (2010-2011); 4) Còpies i duplicats de 
documentació de projectes de Carreteres i camins i de Xarxa viària local (1940-1999); 
5) Documentació duplicada dels expedients d’actuacions del fons de la Comissió 
Provincial de Regions Devastades i Reparacions (1940-1946); 6) Còpies i duplicats 
d’expedients de Contractació (2008-2009); 7) Còpies i duplicats d’expedients d’obres 
en edificis propis (1940-1960); 8) Còpies de manaments de pagament (2008);  9) 
Documentació administrativa, acreditativa, aportada pels licitadors que no han resultat 
adjudicataris en les contractacions d’obres, de subministres o de serveis (2008; 2014-
2015); 10) Retencions de sou (1995-2003) 11) Nòmines-Indemnitzacions per raons 
del servei (1941-1962) 
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SEGON. Comunicar a la Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria Documental 
aquest acord.  
 
TERCER. Procedir a la destrucció dels documents descrits, i fixar la data per fer-ho el 
dia 30 de maig si en el termini de 30 dies la Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i 
Tria Documental no ha emès cap comunicació indicant que s’aturi aquest procés. 
 
QUART. Donar d’alta aquesta eliminació, amb el núm.: 2019/01, en el Registre de 
Destrucció de Documents, d'acord amb la normativa vigent. 
 
 
23. JG992/000023/2019-PPCIPEAH; Proposta President Comissió Informativa 

PEAH; Serveis Jurídics (006): Assabentat de la fermesa de la sentència 
núm. 81/19 de 26 de març, dictada per la jutgessa del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 1 de Girona, que resol el recurs abreujat núm. 382/2018 
(exp. 2019/1455) 

 
Vist l'informe emès per la Sra. Ma Cristina Lloret Gómez, lletrada del Servei Jurídic 
d'aquesta Diputació, de 16 d’abril de 2019, que diu: 
 

" En data vuit d’abril de 2019 se'ns ha notificat la diligència d’ordenació d’u d’abril 
de 2019, que declara la fermesa de la sentència núm. 81/19, de 26 de març, 
dictada per  la jutgessa del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Girona, que 
va desestimar el recurs abreujat núm. 382/2018, interposat per Catalana 
Occidente, S.A. i Auxiliars d’Explotacions Energe, SL contra la resolució de la Junta 
de Govern de la Diputació de 16 d’octubre de 2018, que va desestimar la 
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per les parts actores, amb data 
del quatre d’agost de 2017, pel sinistre, amb danys materials, que va patir el 
vehicle amb matricula XXXXHYB,  el 21 de gener de 2017, al col·lidir amb una 
pedra a la carretera GIP-5251 de la Xarxa Viària de la Diputació de Girona, al 
terme municipal de Viladrau. 
 

Faig constància d'aquestes actuacions judicials perquè siguin de coneixement de  la 
Junta de Govern d'aquesta Diputació.”. 
 
La Junta de Govern, a proposta de la presidenta de la Comissió Informativa de 
Promoció Econòmica, Administració i Hisenda es dona per ASSABENTADA de la 
fermesa de la sentència núm. 81/19, de 26 de març, dictada per la jutgessa del Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 1 de Girona, resolent el recurs abreujat núm. 382/2018 
(exp. Firmadoc núm. 2019/1455). 
 
 
24. JG992/000026/2019-PPCIPEAH; Proposta President Comissió Informativa 

PEAH; Serveis Jurídics (006): Assabentat de la fermesa de la sentència 
núm. 75/2019, recurs abreujat núm. 367/2018 del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 1 de Girona (exp. 2018/9172) 

 
Vist l'informe emès per la Sra. Ma Cristina Lloret Gómez, lletrada del Servei Jurídic 
d'aquesta Diputació, de dos de maig de 2019, que diu: 
 

mailto:secretaria@ddgi.cat
http://www.ddgi.cat/


 
  
 
 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 102 

"En data 23 d’abril de 2019 se'ns ha notificat la diligència d’ordenació de 10 d’abril 
de 2019, que declara la fermesa de la sentència núm. 75/2019, de 21 de març, 
dictada per  la jutgessa del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Girona, que 
va desestimar el recurs abreujat núm. 367/2018, interposat per Viabal 
Manteniment i Conservació, SA contra el decret de la Vicepresidència de la 
Diputació de 27 d’agost de 2018, que va reconèixer el seu dret al cobrament 
d’interessos de mora per import de 4.903,17 euros, per el retard al cobrament de 
les factures presentades a la Diputació per la realització de tasques de 
manteniment i millora de la senyalització horitzontal a les carreteres de la Xarxa 
Viària de la Diputació al període 2014-2015, per considerar que no es correcte el 
càlcul d’aquests interessos de mora. 
 

La sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Girona, a més a més 
imposava les costes a la part actora, tot limitant-les a 400€. 
Faig constància d'aquestes actuacions judicials perquè siguin de coneixement de  la 
Junta de Govern d'aquesta Diputació.”. 
 
 
25. JG992/000020/2019-PPCITS; Proposta President Comissió Informativa TS; 

Medi Ambient (014): Tercer Fòrum Internacional de gestió de residus 
municipals Wasteinprogress 

 
Vista la sol·licitud de la Fundació Fira de Girona, del dia 14 de març de 2019, en què 
sol·licita una subvenció exclosa de concurrència pública de 18.150,00 € per al 3r 
Fòrum Internacional de gestió de residus municipals Wasteinprogress- 2019, Exp. 
2019/3241. 
 
Vist l’informe favorable del cap del Servei de Medi Ambient, que es transcriu 
íntegrament, d’acord amb el tenor literal següent: 
 
“Exp. 2019/3241. Informe sobre la proposta de resolució d’atorgament de 
subvenció directa nominativa a la Fundació Fira de Girona per a l’organització 
del 3r Fòrum internacional de gestió de residus municipals, Wasteinprogress 
2019 (6 al 8 de març) 
DISPOSICIONS LEGALS I ANTECEDENTS: 

a) La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
b) La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
c) El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 

Llei general de subvencions. 
d)El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 

179/1995, de 13 de juny 
e) Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel què s’aprova el text refós de la 

Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
f)L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 

Vista la sol·licitud de la Fundació Fira de Girona d’una subvenció de 18.150,00 euros 
per a l’organització del 3r Fòrum internacional de gestió de residus municipals, 
Wasteinprogress 2019 (del 6 al 8 de març). 
Vista la proposta de resolució d’atorgament d’una subvenció directa nominativa a la 
Fundació Fira de Girona per a l’organització del 3r Fòrum internacional de gestió de 
residus municipals, Wasteinprogress 2019 (del 6 al 8 de març).  
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S’INFORMA  
El Pressupost General de la Diputació de Girona per al 2019 conté la partida  
300/1700/48106 “A la Fundació Fira de Girona – Fòrum internacional gestió residus”, 
amb un crèdit de 18.150,00 euros, la qual cosa és el supòsit previst en l’article 15.a) 
de l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona per a la concessió 
directa de subvencions. 
Que existeix crèdit pressupostari i que és l'adequat a la naturalesa de la despesa que 
es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat 
d'existència de crèdit o document equivalent. 
Que s'acredita, en la forma establerta en la normativa reguladora de la subvenció, que 
el beneficiari està al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, i 
que el sol·licitant declara responsablement que no està sotmès a les prohibicions per 
obtenir aquesta condició, previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la LGS. 
Que la subvenció no té caràcter plurianual. 
Que l’acord conté el contingut mínim que es requereix a l’article 17 de l’Ordenança 
General de Subvencions de la Diputació. 
Que l'aprovació de la subvenció i de la disposició de la despesa correspon a la Junta 
de Govern de la Diputació de Girona, atès que es tracta d’una despesa superior a 
18.001,00 euros, 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. 
CONCLUSIÓ 
Per tot el que s’ha exposat, s’informa FAVORABLEMENT la proposta per a 
l’atorgament d’una subvenció de 18.150,00 euros a la Fundació Fira de Girona per a 
l’organització del 3r Fòrum internacional de gestió de residus municipals, 
Wasteinprogress 2019 (del 6 al 8 de març).” 
 
Vist l’Acord de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics aprovat pel 
Ple de 15/05/2018. 
 
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, la Junta de 
Govern, per unanimitat, acorda:  
 
ACORD 
 
PRIMER. CONCEDIR una subvenció exclosa de concurrència pública amb les dades 
següents: 
 

Núm. expedient Nom del beneficiari CIF/NIF 

2019/3241 Fundació Fira de Girona  G17543083 

Objecte de la subvenció Naturalesa 

Per al 3r Fòrum Internacional de gestió de residus municipals 
Wasteinprogress- 2019 

corrent 

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

Import de la subvenció (en €)  % de finançament 
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257.930.00 18.150,00 Quantia fixa 

 
SEGON. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa total de 18.150,00 euros amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària 300/1700/48106. 
 

Aplicació 
pressupostària 

Nom aplicació pressupostària Import 

 
300/1700/48106 
 

 
“A la Fundació Fira de Girona – Fòrum intern. 
Gestió residus” 
 

 
18.150,00 
 

 
TERCER. Despeses subvencionables i període d’execució. La subvenció que es 
concedeix té caràcter singular. Es consideren despeses subvencionables les que es 
detallen en el pressupost de la sol·licitud i que formen part de l’objecte de la 
subvenció; per tant, l’import que s’autoritza no podrà ser utilitzat per sufragar 
despeses d’una altra naturalesa. Es permet justificar, com a màxim, un 20% del total 
de la despesa amb despeses fetes amb mitjans propis. 
 
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 comença el dia 6 de març de 2019 
i finalitza el 8 de març de 2019. 
 
QUART. Compatibilitat. La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres 
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de 
qualsevol administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o 
d’organismes internacionals. La suma de les subvencions i altres ingressos 
compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar el cost total 
de l’activitat subvencionada. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció. Es considera que el beneficiari accepta la 
subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per aplicar-la, 
estipulades en aquest acord, si en el termini d’1 mes, a comptar de la notificació 
d’aquest acord, no manifesta el contrari. 
 
SISÈ. Termini i règim de justificació. El beneficiari ha de justificar, en el termini que 
finalitza el 30 d’octubre 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. 
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c)Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats, amb 
la identificació de l’import i la procedència. 

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

e)Per a les despeses de personal propi, declaració responsable signada per 
cada persona i pel seu cap que acrediti la dedicació de forma argumentada 
i els justificants de despesa corresponents.  

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

 
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 punt quart, superin la despesa efectiva. 
 
El centre gestor revisarà la documentació justificativa i, si hi detecta errors o 
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils els 
esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que, 
si no ho fes, es consideraria incomplerta l’obligació de justificació, amb les 
conseqüències que s’estableixen als articles 22 i 33 de l’Ordenança general de 
subvencions. 
 
SETÈ. Afectació dels béns. 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.  
 
En el cas de béns inscriptibles en un registre públic, les circumstàncies expressades 
en el paràgraf anterior s’han de fer constar en l’escriptura en el cas d’adquisició, i, en 
qualsevol cas, en el registre públic corresponent, i cal indicar-hi l’import de la 
subvenció concedida. 
 
VUITÈ. Pagament. 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 transferència bancària. 
 
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat. El beneficiari haurà de fer constar 
expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, 
publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció, encara que 
l’activitat ja hagi estat realitzada. Com a mínim, el beneficiari haurà de fer constar el 
suport de la diputació de Girona en els materials que editi amb aquesta subvenció, 
així com en el web de la Fundació Fira de Girona.  
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Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions puguin 
correspondre, s’aplicaran les regles següents: 
 

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

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

 
DESÈ. Altres obligacions del beneficiari. El beneficiari té les obligacions següents: 
 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció. 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i la informació que li sigui requerida 
en relació amb l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable. 
c) Notificar a la Diputació de Girona la informació relativa als ajuts obtinguts o 
demanats a altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o 
internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud. 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control.  
e) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. 
f) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
ONZÈ. Subcontractació. Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les 
actuacions objecte de subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin 
hauran d’anar a càrrec de l’entitat respectiva. 
 
DOTZÈ. Modificació de les subvencions. La Junta de Govern de la Diputació de 
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de 
concessió en el cas que s’hagin alterat les condicions que s’han tingut en compte per 
concedir la subvenció. 
 
Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, el beneficiari no podrà sol·licitar 
un canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, ni demanar la modificació del 
pressupost o del percentatge de finançament. 
 
En relació amb la modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que 
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa 
concordant.  
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TRETZÈ. Invalidesa, revocació i reintegrament. La Diputació de Girona podrà 
revocar totalment o parcial les subvencions. Si es dona aquest cas, el beneficiari 
tindrà l’obligació de retornar l'import rebut i de pagar l’interès de demora corresponent 
en els supòsits següents: 

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

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

 
El departament 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 la Junta de Govern de la Diputació. 
 
CATORZÈ. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar 
pels mitjans que estimi convenients, l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual 
té la consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al títol III 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
El beneficiari i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva 
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi 
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment 
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als 
efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, sens perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre. 
 
QUINZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades. El beneficiari no 
podrà concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb 
persones o entitats amb qui estigui vinculat, llevat que la contractació es realitzi amb 
les condicions normals de mercat i hagi obtingut l’autorització de la Diputació de 
Girona. 
 
Tampoc no podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l’article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
SETZÈ. Principis ètics i regles de conducta. El beneficiari d’aquesta subvenció 
està obligat a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de conducta 
establerts a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern, com són, entre d’altres, els següents:  
 

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

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

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

d)La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de 
discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions. 
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e)La rendició de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels 
òrgans que dirigeix. 

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

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

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

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

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

 
L’incompliment dels principis i regles anteriors comportarà l’aplicació del règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
DISSETÈ. Protecció de dades. En el cas que l’objecte de la subvenció inclogui el 
tractament de dades de caràcter personal, els beneficiaris i les entitats 
col·laboradores han de complir la normativa i han d’adoptar i implementar els principis 
i les mesures que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament de Europeu i 
del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel 
que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de aquestes dades. 
 
La Diputació de Girona tractarà les dades personals dels interlocutors de la entitat en 
el marc de la gestió de subvencions. Aquestes dades personals, d'utilització 
exclusivament professional, seran tractades en el marc de la legislació vigent en 
protecció de dades de caràcter personal i seran conservades com a part del 
procediment administratiu. Podran accedir, rectificar, suprimir i exercir la resta dels 
seus drets adreçant-se al Delegat de Protecció de Dades de la Diputació de Girona, 
amb domicili a la pujada de Sant Martí, 4-5, 17004, de Girona o bé per correu 
electrònic a dpd@ddgi.cat 
 
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. Notificar aquest acord a la Fundació Fira de Girona. 
 
 
26. JG992/000025/2019-PPCITS; Proposta President Comissió Informativa TS; 

Medi Ambient (014): Aprovació del model d'acord de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona, la Diputació de Girona i les empreses turístiques 
acreditades a la Carta Europea de Turisme Sostenible al Parc Natural del 
Montseny (exp. 2019/5155) 
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La Diputació de Girona té com a competència, juntament amb la Diputació de 
Barcelona, la cogestió del Parc Natural del Montseny, d’acord amb el Pla Especial del 
Parc del Montseny, i de la Reserva de la Biosfera del Montseny. 
 
Una de les funcions bàsiques del Parc Natural del Montseny és compatibilitzar la  
conservació i desenvolupament del territori amb l’ús públic de l’espai per part de 
visitants.  
 
La Carta Europea de Turisme Sostenible és una certificació atorgada per la Federació 
Europarc que acredita que un territori disposa d’una estratègia en turisme que 
compleix unes pautes de sostenibilitat, ha estat elaborada en consens amb els agents 
del territori i que compta amb la implicació del sector turístic. 
 
El Parc Natural del Montseny va obtenir l’any 2011 l’acreditació de la CETS. 
 
Posteriorment, al 2014, deu empreses van ser acreditades pel parc (ADEMC SCP, 
APRÈN Serveis Ambientals SL., Germans Montsant SCP, Restaurant Fonda 
Montseny SL, Sota el Sui SL, EduCA Viladrau SCP, El Romaní de Breda, La Calma 
cultura i lleure SL i Calengobi, SCCL. 
 
Tant les diputacions de Barcelona i Girona, com les empreses acreditades estan 
d’acord a contribuir al foment turisme sostenible en l’àmbit del Parc Natural del 
Montseny mitjançant l’establiment d’un acord de col·laboració. 
 
Vist l’informe favorable del centre gestor de Medi Ambient. 
 
D'acord amb els antecedents, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de 
Medi Ambient, per unanimitat, acorda: 
 
PRIMER. Aprovar el model d’acord de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, 
la Diputació de Girona i les empreses turístiques acreditades a la Carta Europea de 
Turisme Sostenible al Parc Natural del Montseny, del següent tenor literal: 
 
“ACORD DE COL·LABORACIÓ 
(Nom de l’empresa) 
PREÀMBUL 
El Parc Natural del Montseny va renovar l’acreditació de la Carta Europea de Turisme 
Sostenible en Espais Naturals Protegits el 7 de desembre de 2016 per un període de 
5 anys fins desembre de 2020. (Nom de l’empresa) està treballant en col·laboració 
amb el Parc Natural del Montseny per a contribuir a un turisme sostenible i aspira a 
ser oficialment reconegut com a Empresa Adherida a la Carta Europea (European 
Charter Partner). Per a això, el Parc Natural del Montseny, d’aquí en endavant “ENP 
amb la Carta”, que a efectes de la signatura d’aquest contracte està representat per 
Jesús Calderer i Palau i Lluís Costabella i Portella, i (Nom de l’empresa), l’adreça 
registrada oficial de la qual és, (Adreça de l’empresa) d’aquí en endavant “Empresa 
Adherida a la Carta”, representat per (Nom del representant de l’empresa) han 
acordat: 
Article 1 
OBJECTIUS I PRINCIPIS 
1.Els objectius de la Carta Europea de Turisme Sostenible són: 
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a)Fomentar el coneixement i el suport als espais protegits d’Europa, que 
representen una part fonamental del nostre patrimoni i que cal conservar 
perquè les generacions actuals i futures puguin gaudir-ne. 

b)Millorar el desenvolupament sostenible i la gestió del turisme en els espais 
protegits prenent en consideració les necessitats del medi ambient, la població 
local, les empreses locals i els visitants. 

2.Mitjançant el desenvolupament d’acords, el turisme sostenible satisfà les 
necessitats dels visitants, les empreses i les comunitats locals sense causar danys 
en el medi ambient ni ara ni en el futur. El turisme pot suposar una aportació 
positiva envers una economia saludable i diversificada, que utilitzi i desenvolupi 
habilitats i recursos locals. Per a maximitzar beneficis mutus, és essencial una 
estreta col·laboració entre els “col·laboradors” (empreses turístiques locals, 
proveïdors de serveis turístics, agències de viatges, operadors turístics, altres 
agents socioeconòmics implicats, gestors d’àrees protegides, etc.). El present 
Acord de Col·laboració de la Carta Europea (European Charter Partnership 
Agreement) signat por l’autoritat de l’ENP i l’empresa adherida a la carta és una 
manera positiva de demostrar el seu compromís mutu amb aquests objectius. 

Article 2 
COMPROMISOS DE L’EMPRESA ADHERIDA A LA CARTA 
1.Cal premiar el compromís de l’empresa amb els principis de la Carta Europea i és 

raonable que això reforci alhora el seu compromís amb la sostenibilitat. No obstant 
això, per a ser reconegut com a Empresa Adherida a la Carta, cal que el 
sotasignant compleixi requisits en dos àmbits: l’europeu i el de l’espai protegit. 
L’àmbit europeu garantirà que tots els col·laboradors participants compleixen els 
requisits de base, i assegura una homogeneïtat en la implantació de la Carta a 
Europa. L’àmbit de l’espai protegit permet a les àrees protegides definir requisits 
específics en el territori  d’aplicació de la Carta. 

2.En l’àmbit europeu l’empresa adherida a la Carta cal que compleixi les condicions 
següents: 
a)Estar ubicada o desenvolupar les seves activitats en l’àmbit d’aplicació de la 

Carta Europea de Turisme Sostenible de l’espai natural protegit acreditat, 
definit en el moment de l’acreditació i recollit al seu Dossier de Candidatura 
tramès a la Federació EUROPARC. Podran fer-se excepcions si l’espai 
protegit ho considera rellevant per a la seva estratègia de turisme sostenible. 

b)Cal que compleixi la legislació que sigui aplicable en el moment de la 
certificació. 

c)Las activitats de l’empresa adherida a la carta han de ser compatibles amb 
l’estratègia de turisme sostenible i la normativa de l’espai protegit. 

d)L’empresa ha de formar part del Fòrum de Turisme Sostenible definit en 
l’estratègia de turisme sostenible de l’ENP amb la Carta, aprovada per la 
Federació EUROPARC. Aquesta participació ha de ser activa, ja sigui a títol 
individual o a través d’una associació de turisme.  

e)Cal que es comprometi a complir amb aquest Acord de Col·laboració de la Carta 
amb l’ENP, en el qual es defineixen compromisos mutus (objectius, accions) 
per un període de tres anys. 

f)Cal que respecti l’ús del logo i de la imatge corporativa de la Carta, d’acord amb 
les condicions establertes en el present contracte. 

g)Haurà de facilitar informació i permetre les visites de seguiment o d’avaluació 
necessàries per a realitzar el seguiment dels acords del present contracte. 
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3.En l’àmbit de l’espai protegit, els requisits específics que ha de complir i els 
compromisos adquirits per l’empresa adherida a la Carta per als propers tres anys 
són: 

Requisits addicionals de l’espai protegit:  
Estar ubicada en l’àmbit CETS: 
-En el cas de restaurants, allotjaments i empreses agroalimentàries, caldrà que la 

seva seu física (on presta el servei) es trobi dins l’àmbit CETS 
-En cas d’empreses de guiatge, caldrà que l’oferta fonamental de l’empresa sigui dins 

l’àmbit CETS 
Participar activament en el Fòrum Permanent: 
-La participació es considerarà a títol individual (i no mitjançant la pertinença o 

representació en entitats del Fòrum Permanent) 
-Tenir una antiguitat d’un any com a membre del Fòrum en el moment de sol·licitar 

l’adhesió a la CETS (a comptar des de la primera vegada que s’assisteix al 
Fòrum) 

-Assistir a més d’un 50% de les reunions anuals del Fòrum (a comptar de Fòrum a 
Fòrum, no per any natural) o de les del Grup de Treball 

-Excusar la no assistència al 50% de les reunions del Fòrum Permanent a les que no 
s’assisteixi 

Compromisos de l’empresa per als propers tres anys (Programa d’Actuacions): 
• Per millorar la seva oferta i la seva connexió amb l’espai natural protegit 
a)Realitzar un estudi d’accessibilitat per afavorir l’accés a les persones amb mobilitat 

reduïda. 
b)Elaborar un jardí amb plantes aromàtiques i informar al visitant de les espècies 

plantades. 
c)Elaborar un document per informar al visitant sobre els bolets de la zona. 

• Per millorar el seu comportament ambiental 
d)Reduir el consum de gasoil al màxim a través de la priorització del consum de 

llenya. 
e)Instal·lar de temporitzadors de llum als lavabos. 
f)Informar al visitant del reciclatge de l’oli sobrant per a l’elaboració de sabó. 

• Per donar suport al desenvolupament local i a la conservació del patrimoni 
g)Utilitzar cafè de comerç just i de desenvolupament sostenible. 
h)Prioritzar la compra de vi ecològic envers el total de vi consumit. 
i)Col·laborar amb entitats locals i culturals per a difondre el patrimoni local i cultural 

(patrimoni històric de Montsoriu, els bolets de la zona...). 
Article 3 
COMPROMISOS DE L’ENP AMB LA CARTA 
1.L’ENP amb la Carta: 
a)Obtindrà l’aprovació de la seva metodologia i requeriments per part d’EUROPARC 

per a treballar amb les empreses adherides a la Carta. 
b)Proveirà l’empresa adherida a la Carta de tota la informació necessària per a 

aplicar l’Acord de Col·laboració. 
c)Verificarà que l’empresa adherida a la Carta compleix els requisits exigits tant 

d’àmbit europeu com de l’espai protegit. 
d)Verificarà la formulació correcta dels compromisos de l’empresa adherida a la 

Carta, i desenvoluparà conjuntament amb ella els indicadors que seran utilitzats 
per a verificar el grau de compliment d’aquests compromisos. 

e)Proveirà l’empresa adherida a la carta amb un “Certificat de col·laboració amb la 
Carta Europea”, aprovat per la Federació EUROPARC, per a ús i exhibició en les 
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dependències del col·laborador. Cal adjuntar a aquest contracte una còpia de 
l’esmentat certificat. 

f)Avaluarà la implantació dels compromisos de l’empresa adherida a la Carta inclosos 
en l’article 2, al menys cada tres anys. 

g)Monitoritzarà la imatge corporativa de la Carta Europea en totes les seves 
manifestacions possibles, inclosos el logo i el certificat de col·laboració (d’aquí en 
endavant el “logo de la Carta”), com queda definit en l’Acord de Col·laboració de 
la Carta. 

h)Transmetrà a EUROPARC la informació de l’empresa sotasignant com a empresa 
oficialment adherida a la Carta. 

i)En cas que l’ENP amb la Carta finalitzi o fracassi en la renovació del seu 
reconeixement com a ENP amb la Carta per part d’EUROPARC durant la 
validesa del present contracte, l’ENP es compromet a continuar oferint 
assistència a l’empresa adherida a la Carta pel que fa a tots els compromisos 
adquirits en aquest article fins a la finalització del termini establert en el present 
contracte. 

2.A més de tot el que s’ha establert en aquest contracte, l’ENP amb la Carta també es 
compromet a donar suport a l’empresa adherida a la Carta en tot el següent: 

a)Discriminar positivament l’empresa adherida a la Carta, i realitzar-ne una difusió 
específica en els centres de visitants i punts d’informació, com també en 
materials informatius i publicacions de l’espai natural protegit. 

b)Facilitar informació sobre l’empresa adherida a la Carta per a la seva difusió en 
l’àmbit europeu en les actuacions de promoció de la Xarxa Europea de la Carta. 

c)Considerar la signatura d’aquest contracte com un mèrit valorable en las línies de 
subvenció que gestioni l’espai natural protegit o l’administració ambiental. 

d)Afavorir l’empresa adherida a la Carta per davant de les empreses que no ho siguin 
a l’hora de seleccionar els destinataris de les activitats formatives i informatives 
que organitzi l’espai natural protegit. 

e)Facilitar regularment a l’empresa adherida a la Carta informació sobre l’espai 
natural protegit i en especial sobre el desenvolupament del Pla d’actuació, i 
també estadístiques de visitants i altra informació d’interès. 

f)Renovar la seva acreditació amb la Carta cada 5 anys. 
Compromisos que concreten els compromisos mínims establerts pel Sistema, en el 
Parc Natural del Montseny: 
Per a la promoció i difusió específica de les empreses acreditades: 
-Actualitzar la web de Turisme Sostenible als espais naturals amb informació de les 

empreses adherides 
-Identificar les empreses adherides a la CETS en l’edició de materials informatius del 

territori. Per exemple: “el mapa de l’informador”. 
-Facilitar la informació d’aquestes empreses a la Federació EUROPARC perquè les 

inclogui en la nova web específica de la CETS en la que està treballant. 
-Donar a conèixer les empreses acreditades en les activitats en les que el Parc 

Natural del Montseny participi i estiguin relacionades amb l’àmbit d’ús públic. Per 
exemple: jornades, congressos, intercanvis amb altres parcs, etc. 

-Prioritzar les empreses acreditades amb la CETS en les activitats del Parc: 
allotjament de visites, menjars amb persones invitades pel Parc, etc. 

Subvenció econòmica:  
-Subvencionar el propi procés d’adhesió d’empreses a la CETS 
-Treballar perquè en els ajuts sectorials (turisme, energia, medi ambient, etc.) 

s’inclogui el fet d’estar acreditat amb la CETS com un mèrit valorable.  
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Activitats formatives i informatives: 
-Organitzar i col·laborar activament en l’organització d’activitat formatives (jornades, 

tallers, visites d’intercanvi, etc.) sobre el Montseny, la qualitat turística i la 
sostenibilitat 

-Identificar i acreditar aquesta formació com a “Formació CETS” 
-Facilitar material informatiu bàsic sobre el Montseny a les empreses adherides. Com 

a mínim, els següents documents bibliogràfics –o altres d’anàlegs que es puguin 
publicar-:  

o“Guia de fauna vertebrada bàsica. Parc natural del Montseny, reserva de 
la biosfera”, editada per la Diputació de Girona 

o“Guia de flora bàsica Parc natural del Montseny, reserva de la biosfera”, 
editada per la Diputació de Girona 

o“A peu pel Montseny oriental”, editada per la Diputació de Girona 
-Continuar convocant dues reunions anuals del Fòrum Permanent 
-Organitzar i dinamitzar un Grup de Treball específic integrat per les empreses 

adherides a la CETS per a facilitar la informació entre aquestes així com amb 
l’espai protegit 

-Integració d’un representant de les empreses adherides al Grup de Treball de la 
CETS Montseny que es reuneix de manera trimestral. 

Article 4 
CONDICIONS DÚS DEL  
LOGO DE LA CARTA EUROPEA DE TURISME SOSTENIBLE 
Aquestes condicions es refereixen a l’ús de la imatge corporativa de la Carta Europea 
en totes les seves formes, inclosos el logo i el certificat de col·laboració, d’aquí en 
endavant “el logo de la Carta”. El logo de la Carta tal com s’utilitza actualment és a 
l’Annex 1. 
EUROPARC va donar a l’ENP el dret a utilitzar el logo de la Carta, complint 
determinades condicions. D’acord amb aquestes condicions entre EUROPARC i 
l’ENP, aquest darrer té el poder d’atorgar el dret d’ús del logo a l’empresa adherida a 
la Carta, subjecte a les condicions expressades en el present contracte. 
1.L’empresa adherida a la Carta haurà d’acreditar que compleix tots els termes i les 

provisions del present contracte durant tota la durada de l’Acord de Col·laboració 
amb la Carta. 

2.L’empresa adherida a la Carta reconeix que EUROPARC posseeix tots els drets, 
en especial els del copyright, el disseny o els drets de marca, sobre el logo de la 
Carta. 

3.Caldrà utilitzar el logo de la Carta únicament en la forma i amb els colors que es 
mostren en els dissenys aprovats per EUROPARC. L’empresa adherida a la 
Carta podrà sol·licitar a l’ENP amb la Carta una versió del logo en versió digital, 
que facilitarà un cop obtinguda d’EUROPARC o de la secció d’EUROPARC 
corresponent. 

4.S’anima l’empresa adherida a la Carta a incloure el logo de la Carta d’EUROPARC 
en el seu material informatiu i promocional (fulletons, pàgines web, 
merchandising, etc.). No obstant això, l’empresa adherida a la Carta caldrà que 
utilitzi o es refereixi al logo només en relació amb el servei o negoci al qual es 
refereix el present contracte. El dret a utilitzar el logo no és automàticament 
aplicable a d’altres serveis, negocis o productes que no estiguin inclosos en el 
present contracte, ni tan sols en el cas que en fos propietària la mateixa persona 
responsable de signar el present contracte. L’empresa adherida a la Carta serà 
responsable de la manera en què s’utilitzi el logo de la Carta en relació amb seu 
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negoci, especialment pel que fa a publicitat. L’empresa adherida a la Carta no 
podrà utilitzar o mostrar el logo en les seves factures, comptes o notes de 
transport. 

5.L’empresa adherida a la Carta no anunciarà, declararà o utilitzarà la Carta Europea 
o el logo de la Carta de cap manera que sigui il·legal, difamatòria, obscena, falsa, 
equívoca, pugui confondre el client, vagi en contra de l’estratègia de turisme 
sostenible de l’ENP amb la Carta aprovada pel Fòrum i EUROPARC, qüestioni la 
integritat d’EUROPARC o d’alguna manera infringeixi els drets de propietat 
intel·lectual o qualsevol altre dret d’alguna entitat o persona. 

6.L’empresa adherida a la Carta no inclourà el logo de la Carta com a part de cap 
garantia en relació amb els seus serveis. El logo de la Carta només pot ser 
utilitzat per a identificar-lo com a un negoci que manté una relació de treball 
formal amb un ENP amb la Carta per mitjà del que estableix aquest contracte. No 
es podrà utilitzar ni associar-lo amb cap característica individual de l’empresa o 
servei. 

7.L’empresa adherida a la Carta no té dret a sol·licitar una marca comercial o disseny 
similar o idèntic al logo de la Carta. 

8.Ni EUROPARC ni l’ENP amb la Carta es fan responsables de cap pèrdua o dany a 
l’empresa adherida a la Carta o a un tercer com a conseqüència de l’ús o 
exposició del logo de la Carta o del certificat de col·laboració amb la Carta. 

9.Si durant els tres anys de durada d’aquest contracte l’ENP amb la Carta finalitza i 
no renova la seva pròpia acreditació amb la Carta, l’empresa adherida a la Carta 
pot mantenir el seu certificat de col·laboració fins a la fi del contracte, però no li 
serà possible renovar-lo. L’empresa adherida a la Carta també té dret al suport 
de l’ENP amb la Carta, com queda definit en el punt IX de l’Article 3. L’empresa 
adherida a la Carta mantindrà el dret a usar el logo de la Carta per a finalitats 
promocionals fins a la fi del contracte. 

10.Si l’ENP amb la Carta, un altre ENP amb la Carta, la Secció corresponent 
d’EUROPARC o la Federació EUROPARC descobreixen que el logo està essent 
utilitzat per l’empresa adherida a la Carta de manera que, des del seu punt de 
vista, no concordi amb les condicions dels punts 7 i 8 d’aquest article, 
immediatament procediran a informar-ne l’empresa adherida a la Carta i a 
sol·licitar-ne el cessament de l’esmentat mal ús. El contacte s’haurà de realitzar a 
través de l’ENP amb la Carta signatari del present contracte. L’ENP amb la Carta 
prendrà les mesures raonables i assistirà l’empresa per a aplicar les correccions 
pertinents. En casos de repetides contravencions, l’ENP pot finalitzar aquest 
contracte. 

11.Un cop finalitzat el present contracte, l’empresa adherida a la Carta no podrà 
utilitzar el logo de la Carta per a cap finalitat. El logo, no obstant això, es pot 
mantenir i exposar durant sis mesos en el material en stock imprès, si es va 
elaborar amb anterioritat a la terminació del contracte. Aquesta darrera disposició 
no serà d’aplicació si el contracte hagués finalitzat per alguna de les raons 
previstes en els punts 7 i 8 d’aquest article. El logo serà retirat de qualsevol 
pàgina web en què se’l relacioni amb l’empresa adherida a la Carta en el moment 
en què finalitzi el contracte. És responsabilitat de l’empresa adherida a la Carta 
retirar-lo de la seva pròpia pàgina web, o garantir la seva retirada de pàgines web 
de tercers quan se l’associï amb el seu negoci o serveis (p.ex., operadors 
turístics, portals web, etc.) 

12.EUROPARC pot produir restriccions, condicions o limitacions addicionals en 
qualsevol moment pel que fa a la utilització del logo, que seran comunicades a 
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l’ENP amb la Carta. L’ENP amb la Carta informarà l’empresa adherida a la Carta 
d’aquestes condiciones i monitoritzarà el seu compliment. 

Article 5 
FINALIZACIÓ DEL CONTRACTE 
1.En cas que una de les parts del present contracte contravingui algun dels termes 

d’ús o disposicions, i l’altra part consideri que les condicions per a mantenir el 
contracte s’han perdut, aquest darrer pot decidir una finalització unilateral del 
contracte, per mitjà d’una carta certificada a la part que estigui cometent la falta. 
La carta ha d’incloure una descripció de les raons per a la finalització del 
contracte i definir una data final de validesa del contracte dins d’un període de 60 
dies des de la seva data d’emissió. Cal enviar còpia de la carta a EUROPARC o 
la Secció de EUROPARC rellevant.  

2.Qualsevol de les parts signants pot ser eximida del present contracte per causes de 
força major (enteses com a elements inesperats o perjudicials que interrompen o 
interfereixen seriosament en el funcionament normal de la part). En aquest cas, 
cal enviar una carta certificada a l’altra part expressant la intenció de ser eximida 
del contracte i explicant-ne les raons. Cal enviar una còpia de la carta a 
EUROPARC o a la seva Secció corresponent. 

3.Ambdues parts poden decidir de comú acord finalitzar aquest contracte abans de la 
data de finalització que s’hi estableix. Cal que EUROPARC o la seva Secció 
corresponent sigui informat de les raons. 

Article 6 
DURADA DEL CONTRACTE I LLEI APLICABLE 
1.Aquest contracte serà vigent des del dia de la seva signatura i durant tres anys. 
2.Qualsevol disputa sobre incompliment dels termes o disposicions del contracte es 

resoldran per la llei nacional on s’enregistra el contracte. 
Riells de Montseny 
Signat per: 
JESÚS CALDERER I PALAU, Diputat adjunt d’Espais Naturals de la Diputació de 
Barcelona, LLUÍS COSTABELLA I PORTELLA, Diputat de Medi Ambient de la Diputació de 
Girona, (Nom del representant de l’empresa) (Nom de l’empresa)” 
 
SEGON. Facultar el diputat delegat de Medi ambient de la Diputació de Girona per a 
la signatura dels acords de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, la Diputació 
de Girona i les empreses turístiques acreditades a la Carta Europea de Turisme 
Sostenible al Parc Natural del Montseny. 
 
TERCER. Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona. 
 
 
27. JG992/000039/2019-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació 

Esportiva; Cooperació Esportiva (026): Concessió de subvencions per al 
finançament de l'acció de promoció i foment de l'activitat física i l'esport 
any 2019 (exp. 2019/226) 

 
Vistes les bases reguladores de subvencions per al finançament de l’acció de 
promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines, aprovades 
pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió de 18 de desembre de 2018, 
publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) número 246 de 27 de 
desembre de 2018. 
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Vista la convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva als 
ajuntaments, les entitats esportives, els consells esportius i els centres educatius, en 
el marc dels diferents programes de suport i destinades al finançament de l’acció de 
promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines, aprovada 
per Junta de Govern en la sessió de 29 de gener de 2019, i publicada al BOPG 
número 25 de 5 de febrer de 2019. 
 
D’acord amb els antecedents exposats, reunida la comissió qualificadora en data 11 
d’abril de 2019 i vist l’informe del cap del centre gestor, la Junta de Govern, a 
proposta del diputat delegat d’Esports, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Redistribuir l’import de la convocatòria de subvencions per al finançament  de 
l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines, 
d’import total 1.455.000,00 €, d’acord amb el detall següent: 
 

subprograma Aplicació 
pressupostària 

Crèdits inicials (en 
€) 

Crèdits finals (en 
€) 

Diferència (en 
€) 

A1 520.3410.46200 310.000,00 300.233,00 -9.767,00  

A2 520.3410.46201 40.000,00 37.038,73 -2.961,27  

A4 520.3410.76202 140.000,00 140.000,00 0,00 

B1 520.3410.48103 200.000,00 197.022,47 -2.977,53  

B2 520.3410.48105 310.000,00 310.000,00 0,00  

520.3410.47000 40.000,00 30.000,00 -10.000,00  

B3 520.3410.48106 70.000,00 99.357,31 29.357,31  

B5 520.3410.48106 25.000,00 14.085,33 -10.914,67 

Programa D 520.3410.48102 100.000,00 107.263,16 7.263,16  

Programa C 520.3410.48107 220.000,00 220.000,00 0,00 

     

 Total 1.455.000,00 1.455.000,00  

 

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

 
Tercer. Publicar la distribució definitiva dels crèdits d’aquesta convocatòria a la Base 
de Dades Nacional de Subvencions, i fer-ne una menció expressa al BOPG. 
 
Quart. Concedir als ajuntaments que consten a l'annex 1, 2 i 3 que consten a 
l’expedient, en el marc del subprograma A1, A2 i A4 de suport als ajuntament de la 
demarcació de Girona, les quantitats que s’assenyalen en concepte de subvenció, i 

Aplicació pressupostària Reajustament (en €) 

520.3410.46200 -9.767,00  

520.3410.46201 -2.961,27  

520.3410.76202 0,00 

520.3410.48103 -2.977,53  

520.3410.48105 0,00  

520.3410.47000 -10.000,00  

520.3410.48106 29.357,31 

520.3410.48106 -10.914,67 

520.3410.48102 7.263,16  

520.3410.48107 0,00 

  
Total 0,00  
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aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l'aplicació pressupostària del 
pressupost d'enguany que s'indica. 
 
Cinquè. Concedir a les entitats que consten a l’annex 4, 5, 6 i 7 que consten a 
l’expedient i s’integra en aquest acord a tots els efectes legals, en el marc del 
subprograma B1, B2, B3 i B5 de suport a les entitats de la demarcació de Girona, les 
quantitats que s’assenyalen en concepte de subvenció, i aprovar la despesa 
corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària del pressupost d’enguany que 
s’indica. 
 
Sisè. Concedir als consells esportius de la demarcació de Girona que consten a 
l’annex 8 i que consta a l’expedient i s’integra en aquest acord a tots els efectes 
legals, en el marc del Programa C de suport als consells esportius comarcals, les 
quantitats que s’assenyalen en concepte de subvenció, i aprovar la despesa 
corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària del pressupost d’enguany que 
s’indica. 
 
Setè. Concedir als ajuntaments, centres educatius o les seves associacions escolars 
que consten a l’annex 9 que consta a l’expedient i s’integra en aquest acord a tots els 
efectes legals, en el marc del programa D del neda a l’escola, les quantitats que 
s’assenyalen en concepte de subvenció, i aprovar la despesa corresponent amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària del pressupost d’enguany que s’indica. 
 
Vuitè. Desestimar les sol·licituds que consten en l’annex 1 fins l’annex 9 que consten 
a l’expedient i s’integra en aquest acord a tots els efectes legals, en el marc del 
subprograma A1, A2, A4,B1, B2, B3, B5 i programa C i programa D. 
 
Novè. Disposar la despesa amb càrrec a les aplicació pressupostària del pressupost 
de 2019 de la Diputació de Girona, que tot seguit s'indica: 
 

subprograma Aplicació pressupostària  

A1 520.3410.46200 300.233,00 

A2 520.3410.46201 37.038,73 

A4 520.3410.76202 140.000,00 

B1 520.3410.48103 197.022,47 

B2 520.3410.48105 250.000,00 

520.3410.47000 10.000,00 

B3 520.3410.48106 99.357,31 

B5 520.3410.48106 11.000,00 

Programa D 520.3410.48102 107.263,16 

Programa C 520.3410.48107 220.000,00 

 
 

Desè. Notificar als beneficiaris que una vegada comunicada la concessió de l’ajuda si 
en el termini d’un mes no manifesten el contrari, s’entendrà acceptada la subvenció, 
així com les condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació. 
 
Onzè. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes 
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de 
conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 
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L’incompliment de les obligacions 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. 
 
Dotzè. Condicionar el lliurament de la subvenció a l’acompliment de la vigent 
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la justificació de 
l’objecte de la subvenció mitjançant la presentació del formulari “Compte justificatiu” 
(www.ddgi.cat / Oficina virtual / Documentació / Documents compte justificatiu ) i una 
memòria de la realització de l’actuació subvencionada que permeti valorar el seu grau 
d’execució, juntament amb recull fotogràfic i/o documentació editada on es visualitza 
el suport de la Diputació de Girona. L’import a justificar està relacionat al corresponent 
annex. 
 
En el programa neda a l’escola s’ha d’entrar un certificat, emès per l’empresa 
responsable de l’activitat de piscina, on es faci referència que s’ha complert l’objecte 
de l’activitat establerta a les bases. En el cas que s’hagués necessitat un monitor 
addicional per alumnes amb necessitats educatives especials també s’haurà 
d’especificar en aquest mateix certificat. 
 
Les subvencions s’han de justificar dins dels TERMINIS que finalitzen: 
 
-Subprograma A1 i A2 fins el 30/9/19 
-Subprograma A4 fins el 30/11/2019 
-Subprograma B1 i B2 fins el 31/07/2019 
-Subprograma B3 i B5 fins el 31/10/2019 
-Programa C i D fins el 15/07/2019 
 
Tretzè. En tot acte de publicitat relatiu a l’objecte d’aquesta subvenció s'hi haurà 
d’esmentar la col·laboració econòmica de la Diputació de Girona. 
 
Catorzè. Notificar aquest acord als beneficiaris. 
 
 
28. JG992/000002/2019-11-15PDDXV; 11-15Proposta Diputat Delegat Xarxa 

Viària; Xarxa Viària (013): Resolució d'expedient de responsabilitat 
patrimonial instat per Pablo Pérez-Tormo Martínez-Cabot, actuant en nom i 
representació de Línea Directa Aseguradora, Compañía de Seguros y 
Reaseguros, SA. (exp. 2019/1462) 

 
Per resolució de Presidència, de 18 de febrer de 2019, es va incoar expedient de 
responsabilitat patrimonial núm. 2019/1462, derivat de la reclamació instada per  
Pablo Pérez-Tormo Martínez-Cabot, en representació de Línea Directa Aseguradora, 
Compañía de Seguros y Reaseguros, SA, i es designava instructor i secretari de 
l’expedient. 
 
Finalitzat el període d’instrucció i el posterior tràmit d’audiència, en data 9 de maig de 
2019 s’ha formulat la proposta de resolució que seguidament es transcriu: 
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“Que formula l’instructor de l’expedient de responsabilitat patrimonial al marge indicat, 
instat pel senyor Pablo Pérez-Tormo Martínez-Cabot, actuant en representació de la 
companyia Línea Directa Aseguradora, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A..  
 
I. ANTECEDENTS 
 
1. L’expedient de responsabilitat patrimonial núm. 2019/1462 s’ha incoat i instruït a 
instàncies de la reclamació de la representació de la companyia  Línea Directa 
Aseguradora, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. (RGE núm.: 1-2019-002175-
2 de 12 de febrer de 2019), que sol·licita una indemnització econòmica de 3.929,12 
euros pels danys materials soferts el dia 11 d’octubre de 2018, com a conseqüència, 
segons manifesta el reclamant, de la topada del vehicle amb matrícula XXX-FNF amb 
un porc senglar que va irrompre a la carretera GIP-6531, al PK 1+500. 
  
2. Mitjançant Decret de data 18 de febrer de 2019 es va admetre a tràmit la 
reclamació, es va incoar procediment general en matèria de responsabilitat 
patrimonial de les administracions públiques i es va emplaçar a la companyia 
asseguradora de la Diputació de Girona. 
 
3. Per provisió de data 14 de març de 2019 es va obrir un període de prova, es va 
admetre la prova documental aportada amb la reclamació inicial i es va sol·licitar 
informe del servei afectat. 
 
4. Per provisió de data 15 d’abril de 2019 es disposa incorporar a l’expedient l’informe 
del servei afectat, lliurat en data 15 d’abril de 2019, així com traslladar-los als 
interessats, posar de manifest l’expedient instruït i concedir un termini de deu dies per 
formular al·legacions. 
 
5. La interessada presenta escrit d’al·legacions en el que dona per reproduïdes les 
manifestacions incloses en la reclamació inicial, indica que en el present supòsit 
concorren tots els requisits necessaris per tal que existeixi la responsabilitat de la 
Diputació de Girona i demana que es dicti resolució reconeixent la responsabilitat de 
la Diputació de Girona i, per tant, que s’abonin els danys materials causats.  
 

II. FONAMENTS JURÍDICS 
 
La interessada,  Línea Directa Aseguradora, Compañía de Seguros y Reaseguros, 
SA, reclama que se l’indemnitzi pels danys materials soferts com a conseqüència de 
la topada del vehicle que conduïa el seu assegurat, amb matrícula XXX-FNF, el dia 
11 d’octubre de 2018 a la carretera GIP-6531, al PK 1+500, al terme municipal de 
Begur. 
 
La reclamació fonamenta la responsabilitat de l’administració en la manca de 
tancament i absència de senyalització de perill d’animals salvatges de la via. 
  
La responsabilitat patrimonial de l’administració es troba recollida a l’article 106.2 de 
la Constitució Espanyola que estableix que els particulars, en els termes establerts 
per la llei, tindran dret a ser indemnitzats per qualsevol lesió que pateixin en qualsevol 
dels seus béns i drets, llevat dels casos de força major, sempre que la lesió sigui 
conseqüència del funcionament dels serveis públics;  així mateix, la Llei 40/2015, d’1 
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d’octubre, de règim jurídic del sector públic estableix en el seu article 32.1 en els 
mateixos termes que els particulars tenen dret a ser indemnitzats per les 
administracions públiques corresponents de tota lesió que pateixin en qualsevol dels 
seus béns i drets, sempre que la lesió sigui conseqüència del funcionament normal o 
anormal dels serveis públics, excepte en els casos de força major o de danys que el 
particular tingui el deure jurídic de suportar d’acord amb la Llei. Així mateix, en l’article 
34 del mateix text legal estableix els supòsits indemnitzatoris i el seu càlcul tot 
excloent els danys que es derivin de fets o circumstàncies que no s’haguessin pogut 
preveure o evitar segons l’estat dels coneixements de la ciència o de la tècnica 
existents en el moment de la seva producció. 
 
El procediment a seguir per efectuar aquesta reclamació és el previst a la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 
 
Dels anteriors fonaments legals de la responsabilitat patrimonial de l’administració, 
així com de la doctrina i jurisprudència aplicable, per tal que es doni aquesta 
responsabilitat patrimonial de l’administració és requisit necessari que hi concorrin els 
elements següents: a) un fet imputable a l’administració, essent suficient amb 
acreditar que s’ha produït en el desenvolupament d’una activitat quina titularitat 
correspon a un ens públic; b) un dany antijurídic produït, entès com a detriment 
patrimonial injustificat i que per tant el que el pateix no tingui el deure jurídic de 
suportar. El perjudici patrimonial ha de ser real, avaluable econòmicament, efectiu i 
individualitzat en relació a una persona o grup de persones; c) relació de causalitat 
directa i eficaç, entre el fet que s’imputa a l’administració i el dany produït; i d) 
absència de força major, com a causa aliena a l’organització i diferent del cas fortuït.  
 
D’acord amb allò exposat, per poder determinar si existeix o no responsabilitat de 
l’administració s’ha d’analitzar si s’acrediten els requisits indicats, i en conseqüència 
queda provada la relació de causalitat entre l’actuació administrativa i els danys 
soferts. 
 
En relació amb el fet imputable a l’administració, en el cas present, consta el número 
d’arxiu de trànsit (núm. 003069/18/ARTGIRONA) dels Mossos d’Esquadra que situa 
el vehicle amb matrícula XXX-FNF circulant per la carretera GIP-6531, titularitat de la 
Diputació de Girona, el dia 11 d’octubre de 2018, al voltant de les 22.07 hores, el qual 
va patir un accident al PK 1+500. 
 
Pel que fa als danys al·legats, en l'atestat no consta expressament l’existència dels 
mateixos si bé es desprenen dels documents aportats. Amb la reclamació 
s’acompanya informe de valoració pericial de data 7 de novembre de 2018 per import 
de 3.929,12 euros així com factura de reparació per import total de 3.929,12 euros 
(factura número 2430/18 de data 5 de gener de 2019) a nom del reclamant i el 
corresponent comprovant bancari de pagament en data 4 de febrer de 2019. 
 
Per altra banda, no considero que hi hagi relació de causalitat, directa i eficaç, entre el 
funcionament de l'administració i els danys reclamats pels motius següents: 
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1. En primer lloc, perquè de l’informe del Servei de Xarxa Viària Local, de 15 d’abril de 
2019, es constata que el gestor de la carretera tenia la via en bon estat, n’efectuava 
un acurat manteniment i una vigilància adequada. 
 
Respecte a les manifestacions en relació amb el mal funcionament dels serveis 
públics al·legada pel  reclamant, cal assenyalar que, segons s’acredita en l’informe 
del servei afectat, en el punt quilomètric 0+690, existeix un senyal S7 (velocitat 
màxima aconsellable) amb un valor de 60 km/h durant 1,5 km i un senyal P14a 
(cobres perilloses a la dreta) i en el punt 1+050 existeix un senyal P24 (perill animals 
salvatges) amb un valor de tram de 4 km. 
En conseqüència, la senyalització vertical d’advertència de perill és suficient i 
adequada. 
  
Així mateix, també cal tenir en compte que la irrupció d'un animal a la via té dos 
components clars: la imprevisibilitat i el risc socialment admès. La absoluta 
imprevisibilitat que un animal salvatge creui la via, i per tant, que malgrat haver-hi 
senyalització d'advertència, no s'eviti la topada. I el fet que la irrupció d'animals 
salvatges a la via és un risc associat a la conducció, socialment admès i conegut i que 
per tant entra dins l'esfera de responsabilitat del propi conductor. 
 
Com afirma l’informe del Servei de Xarxa Viària Local i l’atestat de la policia es tracta 
d’una via degudament senyalitzada. 
 

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

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

4. En quart lloc, perquè cal tenir en compte el que la pròpia legislació de carreteres 
disposa (art. 51 del Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de carreteres) respecte els immobles adjacents a la carretera: la seva 
conservació és obligació dels propietaris. Malgrat fins els 30 metres des de l’aresta 
exterior de l’esplanació siguin zones l’ús del qual queda afectat per les restriccions de 
la Llei de Carreteres, la seva titularitat és privada, i aquesta obligació de conservació 
no desapareix. 
 
5. I per últim, perquè cal tenir en compte la impossibilitat de l’administració que 
gestiona la carretera de controlar la fauna salvatge a les carreteres convencionals 
(per bé que no és de la seva competència), atès que com recull l’informe del Servei, 
d’acord amb el Text Refós de la Llei de carreteres, no hi ha la obligació de tancament 
del perímetre de la via. 
  
Davant d’aquest conjunt de circumstàncies doncs, el necessari nexe causal directe i 
eficaç entre l’actuació de l’administració i el dany sofert no es considera que s’hagi 
constituït en aquest supòsit.  
 
En els termes exposats, la Sentència del Jutjat núm. 2 del contenciós administratiu 
dels de Barcelona, de 2 de juny de 2015: 
 
‘No obstant això, pel que fa a la responsabilitat del titular de la carretera, aquesta 
arriba quan a la zona, després d'haver produït amb anterioritat altres accidents com a 
conseqüència de col·lisions amb animals salvatges, resulta obligada la senyalització 
vertical. I en el cas que ens ocupa aquesta senyalització existia, a la vista de l'informe 
que obra en el foli 91 i següents de l'expedient administratiu. 
 
A més a més, la carretera en la qual es va produir l'accident és una carretera 
convencional (no es tracta d'una autopista ni d’una autovia) per la qual cosa no hi ha 
obligació que es trobi tancada, ja que d'acord amb l'Annex I de la LT, únicament les 
autopistes i autovies han d'estar tancades, ja que una de les condicions de les 
primeres és que no tinguin accés a la mateixa les propietats confrontants i de les 
segones que el tinguin limitat, del que s'infereix que els dos tipus de vies deuen estar 
tancades, però no així les carreteres convencionals. 
 
A tot això s'ha d'afegir que el conductor del vehicle va haver de d'adequar la seva 
conducció al fet que la carretera transita per una zona boscosa situada a l'àrea 
privada de caça B-10.342, de la qual és titular la Societat de Caçadors de Carvall, i 
que existia el senyal que indicava perill per la presència d'animals salvatges. Per 
aquest motiu el conductor hauria de saber que en ella poden aparèixer animals 
salvatges en qualsevol moment i en qualsevol punt de la carretera a causa de la 
proximitat del bosc, el que obligava a que conduís de manera que pogués evitar la 
col·lisió amb algun exemplar que irrompés en la calçada.’ 
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I la Sentència de l’Audiència Nacional de 13 d’abril de 2005 [JUR2006\217067], en el 
seu Fonament Jurídic cinquè, afirma: ‘A l'Administració, com a titular i gestora del 
domini públic viari, li incumbeix el deure de mantenir les carreteres en adequat estat 
de seguretat en el trànsit rodat, però tal deure no es pot dur a l'extrem d'haver de 
assegurar qualsevol incidència que pogués produir-se en les mateixes, incloses 
aquelles de tot punt imprevisibles i inevitables com ocorre en el present cas. És cert 
que aquest Tribunal ha considerat en algunes de les seves resolucions que la brusca 
irrupció d'un animal salvatge en una via ràpida, com són les autovies i les autopistes, 
carreteres destinades al trànsit de vehicles en particulars condicions de rapidesa i 
seguretat, constitueix una circumstància obertament pertorbadora, per la qual sobtat i 
desacostumat, d'aquelles condicions normals previsibles en general per als usuaris 
d'una via que gaudeix de protecció perimetral per mitjà de tanques, i que de produir 
aquesta circumstància pot suposar un incompliment dels deures de l'Administració 
com a titular del domini públic viari i ser determinant d'una responsabilitat patrimonial. 
Però no és aquest el cas d'actuacions, en el qual ens trobem davant d'una carretera 
nacional que no té la consideració de via ràpida, ni gaudeix per tant de protecció 
perimetral que pogués impedir la presència sobtada d'animals a la calçada, 
circumstància, d'altra banda, previsible per als usuaris, quan a més en aquests casos 
ni encara extremant les precaucions podria mai una Administració diligent assegurar 
que aquesta circumstància no anés a produir-se, de manera que no  pot imputar-se 
responsabilitat ja que el dany no té ni pot tenir la consideració de antijurídic ni és 
conseqüència del funcionament del servei públic, sense que obsti a l'anterior 
conclusió el fet que no hi hagués senyalització específica de perill per animals solts, ja 
que ni aquesta circumstància ha resultat acreditada excepte per les manifestacions de 
l'actor -res d'això es diu en l'atestat ni en els informes que consten en l'expedient-, ni 
seria suficient en sí mateixa per fundar la responsabilitat patrimonial de l'Estat ja que 
segons el mateix relat del recurrent l'aparició de l'animal va ser sobtada, durant la nit i 
quan circulava a molt escassa velocitat -50 km. per hora, en escrit de conclusions, no 
donant-li temps si més no a frenar, de manera que la senyalització exigida, que es diu 
absent, en res hagués alterat el resultat produït.’ 
 
III. CONCLUSIÓ 

 
En virtut de les dades existents en l’expedient considero que en aquest supòsit no 
han resultat acreditats els requisits legals necessaris que determinen el naixement de 
responsabilitat patrimonial i, en conseqüència, cal eximir a la Diputació de Girona del 
deure d’indemnitzar el reclamant. 
 
D’acord amb els anteriors antecedents i fonaments de dret, proposo que es desestimi 
la reclamació presentada.” 
 
D’acord amb el que disposa l’article 91 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques; i de conformitat 
amb tot l’anterior, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de Xarxa Viària, 
per unanimitat, acorda:: 
 
Primer. Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial instada per Pablo 
Pérez-Tormo Martínez-Cabot, en representació de Línea Directa Aseguradora, 
Compañía de Seguros y Reaseguros, SA, relativa a danys soferts en accident de 
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circulació a la carretera GIP-6531, circulant amb el vehicle amb matrícula 6920-FNF, 
en data 11 d’octubre de 2018. 
 

Segon. Notificar aquesta resolució als interessats. 
 
 
29. JG992/000003/2019-11-15PDDXV; 11-15Proposta Diputat Delegat Xarxa 

Viària; Xarxa Viària (013): Resolució d'expedient de responsabilitat 
patrimonial instada per Marta Alssina Conesa, actuant en representació de 
la senyora ABC (exp. 2019/219) 

 
Per resolució de Presidència, de 24 de gener de 2019, es va incoar expedient de 
responsabilitat patrimonial núm. 2019/219, derivat de la reclamació instada per  Marta 
Alsina Conesa, en representació de la senyora ABC, i es designava instructor i 
secretari de l’expedient. 
 
Finalitzat el període d’instrucció i el posterior tràmit d’audiència, en data 10 de maig 
de 2019 s’ha formulat la proposta de resolució que seguidament es transcriu: 
 
“Que formula l’instructor de l’expedient de responsabilitat patrimonial al marge indicat, 
instada per la senyora Marta Alsina Conesa, actuant en representació de la senyora 
ABC.  
 
I. ANTECEDENTS 
 
1. L’expedient de responsabilitat patrimonial núm. 2019/219 s’ha incoat i instruït a 
instàncies de la reclamació de la representació de la senyora ABC (RGE núm.: 1-
2019-000344-2, de 10 de gener de 2019), que sol·licita una indemnització econòmica 
pels danys materials soferts el dia 11 de gener de 2018, pel vehicle amb matrícula 
XXX-CYT, com a conseqüència, segons manifesta el reclamant, de l’existència de 
glaça a la calçada de la carretera GIV-5223, al PK 1+000. 
  
2. Mitjançant Decret de data 24 de gener de 2019 es va admetre a tràmit la 
reclamació, es va incoar procediment general en matèria de responsabilitat 
patrimonial de les administracions públiques i es va emplaçar a la companyia 
asseguradora de la Diputació de Girona. 
 
3. Per provisió de data 14 de març de 2019 es va obrir un període de prova, es va 
admetre la prova documental aportada amb la reclamació inicial i es va sol·licitar 
informe del servei afectat. 
 
4. Per provisió de data 17 d’abril de 2019 es disposa incorporar a l’expedient l’informe 
del servei afectat, lliurat en data 15 d’abril de 2019, així com traslladar-los als 
interessats, posar de manifest l’expedient instruït i concedir un termini de deu dies per 
formular al·legacions. 
 
5. La interessada presenta escrit d’al·legacions en el que responsabilitza a 
l’administració per un defectuós funcionament del seu servei i per la seva manca de 
previsió al no tirar sal a la carretera el dia en què es va produir l’accident com a única 
causa de la producció del mateix i demana que es dicti resolució reconeixent la 
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responsabilitat de la Diputació de Girona i, per tant, que s’abonin els danys materials 
causats.  
 

II. FONAMENTS JURÍDICS 
 
La interessada reclama que se l’indemnitzi pels danys materials soferts com a 
conseqüència de la sortida de la via vehicle que conduïa, amb matrícula XXX-CYT, el 
dia 11 de gener de 2018 a la carretera GIV-5223, al PK 1+000, al terme municipal de 
Camprodon. 
 
La reclamació fonamenta la responsabilitat de l’administració en la manca de previsió 
alhora de tirar sal a la via. 
  
La responsabilitat patrimonial de l’administració es troba recollida a l’article 106.2 de 
la Constitució Espanyola que estableix que els particulars, en els termes establerts 
per la llei, tindran dret a ser indemnitzats per qualsevol lesió que pateixin en qualsevol 
dels seus béns i drets, llevat dels casos de força major, sempre que la lesió sigui 
conseqüència del funcionament dels serveis públics;  així mateix, la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic estableix en el seu article 32.1 en els 
mateixos termes que els particulars tenen dret a ser indemnitzats per les 
administracions públiques corresponents de tota lesió que pateixin en qualsevol dels 
seus béns i drets, sempre que la lesió sigui conseqüència del funcionament normal o 
anormal dels serveis públics, excepte en els casos de força major o de danys que el 
particular tingui el deure jurídic de suportar d’acord amb la Llei. Així mateix, en l’article 
34 del mateix text legal estableix els supòsits indemnitzatoris i el seu càlcul tot 
excloent els danys que es derivin de fets o circumstàncies que no s’haguessin pogut 
preveure o evitar segons l’estat dels coneixements de la ciència o de la tècnica 
existents en el moment de la seva producció. 
 
El procediment a seguir per efectuar aquesta reclamació és el previst a la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 
 
Dels anteriors fonaments legals de la responsabilitat patrimonial de l’administració, 
així com de la doctrina i jurisprudència aplicable, per tal que es doni aquesta 
responsabilitat patrimonial de l’administració és requisit necessari que hi concorrin els 
elements següents: a) un fet imputable a l’administració, essent suficient amb 
acreditar que s’ha produït en el desenvolupament d’una activitat quina titularitat 
correspon a un ens públic; b) un dany antijurídic produït, entès com a detriment 
patrimonial injustificat i que per tant el que el pateix no tingui el deure jurídic de 
suportar. El perjudici patrimonial ha de ser real, avaluable econòmicament, efectiu i 
individualitzat en relació a una persona o grup de persones; c) relació de causalitat 
directa i eficaç, entre el fet que s’imputa a l’administració i el dany produït; i d) 
absència de força major, com a causa aliena a l’organització i diferent del cas fortuït.  
 
D’acord amb allò exposat, per poder determinar si existeix o no responsabilitat de 
l’administració s’ha d’analitzar si s’acrediten els requisits indicats, i en conseqüència 
queda provada la relació de causalitat entre l’actuació administrativa i els danys 
soferts. 
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En relació amb el fet imputable a l’administració, en el cas present, consta el número 
d’arxiu de trànsit (núm. 000090/18/ARTGIRONA) dels Mossos d’Esquadra que situa 
el vehicle amb matrícula XXX-CYT circulant per la carretera GIV-5223, titularitat de la 
Diputació de Girona, el dia 11 de gener de 2018, al voltant de les 09:06 hores, el qual 
va patir un accident al PK 1+000. 
 
Pel que fa als danys al·legats, en l'atestat no consta expressament l’existència dels 
mateixos si bé es desprenen dels documents aportats. Amb la reclamació 
s’acompanya informe de valoració pericial de data 21 de març de 2018 en el que es 
declara un import de valor venal i de mercat de 2.037 euros i un valor de les restes de 
90,15 euros. 
 
Per altra banda, no considero que hi hagi relació de causalitat, directa i eficaç, entre el 
funcionament de l'administració i els danys reclamats pels motius següents: 
 
1. En primer lloc, perquè de l’informe del Servei de Xarxa Viària Local, de 15 d’abril de 
2019, es constata que el gestor de la carretera tenia la via en bon estat, n’efectuava 
un acurat manteniment i una vigilància adequada. 
 
Respecte a les manifestacions en relació amb el mal funcionament dels serveis 
públics al·legada pel reclamant, cal assenyalar que, segons s’acredita en l’informe del 
servei afectat, en el punt anterior a l’accident i a l’inici de la carretera, sentit Beget, 
existeixen senyals verticals de perill de gel P34. 
En conseqüència, la senyalització vertical d’advertència de perill és suficient i 
adequada. 
  
Així mateix, també cal tenir en compte que ens trobem davant una via situada per 
sobre dels 1.000 metres d’altitud amb un sistema d’actuació específic tal i com 
s’especifica en l’informe del Servei de Xarxa Viària Local. 
 
En efecte, en aplicació del sistema d’actuació específic, en concret, davant la 
inexistència d’avisos de perill per part del Servei Meteorològic de Catalunya (SMP) o 
del Centre d’Emergències de Catalunya (CECAT) en relació a l’activació del 
corresponent Pla de Protecció Civil (en les dates consultades no consta cap activació 
ni en fase d’avís o pre-alerta del Pla NEUCAT), l’empresa externa encarregada del 
manteniment de la viabilitat hivernal va tirar sal el dia anterior a la tarda, a menys de 
24 hores de l’hora de l’accident, en aplicació i seguiment de les indicacions bàsiques 
de l’operatiu de la viabilitat hivernal de la xarxa viària local de Girona de l’hivern 2017-
2018. 
 
Per això, entenc que es va dur a terme un correcte funcionament del servei públic 
atenent a les circumstàncies i mitjans existents. 
 

2. En segon lloc, i d’acord amb allò indicat en el punt anterior, perquè cal tenir en 
compte les circumstàncies de la conducció, això és, adequar la conducció a l’estat de 
la via i a les diverses circumstàncies del moment que es puguin suscitar de manera 
que es pugui aturar el vehicle davant qualsevol obstacle que es pugui presentar. 
Segons l’atestat era de dia, amb bon temps, dia clar, i segons informe del Servei de 
Xarxa Viària Local, es considera que, d’acord amb les característiques de la via 
(amplada de plataforma, tram recte, estat del ferm, senyalització horitzontal i vertical) 
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respectant les normes de circulació, la carretera presentava una situació de risc 
inherent al de circular per una carretera de muntanya en època hivernal. Per tant, en 
compliment de l’article 19 del Text articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de 
vehicles a motor i seguretat vial, avui article 21 del Text refós (RDL 6/2015) és 
responsabilitat del conductor prendre en consideració aquelles circumstàncies i 
adequar la velocitat del seu vehicle, de manera que el pogués aturar dins dels límits 
del seu camp de visió i davant de qualsevol obstacle que es pogués presentar. 
 
En efecte, es dona la circumstància que la conductora del vehicle accidentat és 
resident a la zona fet que acredita el coneixement de la situació meteorològica i l’estat 
de la via així com que no consta que s’haguessin produït accidents amb anterioritat a 
l’hora del sinistre. 
 
Així mateix, de l’atestat incorporat a l’expedient consta que el tram de la via és recte 
amb un pendent descendent i que el vehicle accidentat va xocar amb la biona 
metàl·lica situada al marge dret superant la mateixa per acabar bolcant dins del riu 
situat al marge de la carretera fet que demostra la velocitat inadequada de la 
reclamant. 
 
Davant d’aquest conjunt de circumstàncies doncs, el necessari nexe causal directe i 
eficaç entre l’actuació de l’administració i el dany sofert no es considera que s’hagi 
constituït en aquest supòsit.  
 
En els termes exposats, la Sentència de la Sala contenciosa administrativa del 
Tribunal Suprem de data 22 de març de 2011: 
 
‘TERCER .- Motius, tots dos, que hem de desestimar, ja que l'existència de plaques 
de gel a la calçada, havent precedit l'actuació dels serveis de conservació tirant sal en 
el tram de la mateixa en què va ocórrer l'accident, no desvirtua la conclusió la Sala 
d'instància sobre la causa d'aquest, que atribueix de manera principal a la velocitat 
inadequada del vehicle; ni tampoc és demostrativa que incorri en error quan no té per 
acreditat el nexe causal entre aquell i el funcionament del servei públic concernit. 
Aquests motius només traslladen l'opinió subjectiva de la part -parcial per tant- que 
l'accident es va deure també, amb entitat bastant com per tenir-ho en compte, a un 
defectuós funcionament d'aquest servei públic de conservació de la carretera. Però ho 
fan sense denunciar formalment una arbitrària, il·lògica o irracional valoració de la 
prova per la Sala d'instància; i sense portar a col·lació algun element de judici, com 
podria ser un informe pericial, que acrediti que aquella existència de plaques de gel 
és en si mateixa i per si sola demostrativa d'una incorrecta actuació d'aquell servei de 
conservació quan va procedir a escampar sal a la calçada. En principi, una regla 
d'experiència ens indica que l'existència de plaques de gel en aquelles circumstàncies 
climatològiques és una possibilitat que tot conductor ha de preveure. I ens indica 
també que no és un fet notori, no necessitat de prova, que l'usual i normal 
procediment d'escampar sal sobre la calçada sigui o hagi de ser tan eficaç que 
impedeixi totalment la formació d'aquestes plaques. Per fi, i donada la raó de decidir 
de la Sala d'instància, no és ociós recordar que constitueix jurisprudència consolidada 
la qual afirma que la prova de la relació de causalitat correspon a qui formula la 
reclamació, o com diu la sentència de 18 d'octubre de 2005, la càrrega de la prova del 
nexe causal correspon al que reclama la indemnització a conseqüència de la 
responsabilitat de l'Administració pel que no havent-se produït aquesta prova no 
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existeix responsabilitat administrativa. En aquest mateix sentit es poden veure també 
les sentències de 7 de setembre de 2005, 19 de juny de 2007 o 9 de desembre de 
2008, entre moltes.’ 
 
En els mateixos termes la Sentència de la Sala contenciosa administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó de 26 de febrer de 2016: 
 
‘No és igualment discutible que la morta tenia el seu domicili a les rodalies, de manera 
que havia de conèixer les circumstàncies d'aquesta via o almenys de la zona, i que en 
aquestes dates hi havia avisos de neu ( testifical de la Sra Esmeralda). en un altre 
ordre de coses, com es va indicar més amunt, s'ha de recordar que l'explotació de les 
carreteres comprèn les operacions de conservació i manteniment d'aquestes, tal com 
es recollia expressament en l'art. 58.2 del anterior Rgto. Gral de Carreteres de 8 de 
febrer de 1977 i s'ha d'inferir a partir dels arts. 1, 16 b), 48.1, 110.2 b) i 110.3 d) entre 
altres preceptes del vigent RD1812 / 1994, de 2 de setembre que aprova el 
Reglament General de Carreteres, deure que reiteren els arts. 57.1 del RDLeg. 
339/90, de 2 de març, de Seguretat Vial i 139.1 del Reglament General de Circulació 
aprovat per RD 13/1992, de 17 de gener i en el present cas no ha aflorat, en cap cas 
un deficient manteniment o una deficient conservació hivernal de la via. El pla de 
manteniment hivernal ha estat respectat prou sense que la part demandant hagi 
acreditat algun tipus de deficiència o incompliment. Per tant no ha aconseguit la 
defensa de la recurrent cap prova sobre la possible incidència d'altres causes de 
l'accident que no fos l'existència d'una placa de gel o aigua neu a la calçada. També 
la manca de senyalització vertical de tal fet. Però això és insuficient. Es tracta d'una 
zona d'obaga habitual i propensa al gel. A la zona són habituals les gelades, no sent 
llavors un fet absolutament sorprenent. Però per contra, sí que s'ha acreditat que la 
morta no circulava a una velocitat adequada a les concretes i molt desfavorables 
circumstàncies climatològiques. Que l'existència de plaques de gel o neu era molt 
freqüent en aquesta carretera (en aquesta província en veritat) i la conductora residia 
en aquesta zona, després es tracta d'un perill perfectament conegut per la 
conductora. Més encara, Sra Llum va adequar la seva conducció reduint la velocitat, 
Dª Rafaela no ho va fer. L'extrema violència del xoc, a la vista de l'estat dels vehicles 
és demostrativa o suggereix una velocitat certament important. D'altra banda no es 
pot desconèixer que la pròpia companyia d'assegurances de la recurrent va assumir 
la responsabilitat derivada de l'accident de cara a indemnitzar a la Sra Llum dels 
danys soferts.’ 
 
En els mateixos termes la Sentència de la Sala contenciosa administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia del País Basc de 25 de juny de 2008: 
  
‘En relació amb aquest debat i per ratificar la conclusió desestimatòria del recurs, 
convé fer cita de la STS, Sala Tercera, Secció 6, ª de 10 d'octubre de 2.007, 
recaiguda en el recurs 851/04, en la que conclou la inexistència de responsabilitat 
patrimonial de l'Administració per accident d'un vehicle per l'existència de plaques de 
gel a la carretera, sentència en la qual, després de remetre a les pautes que regeixen 
la responsabilitat patrimonial de les administracions, es va concloure en que no 
s'havia acreditat la insuficient o deficient estat del sistema de drenatge de la carretera, 
ni provat un mal estat de conservació, remarcant que no resultava acceptable que 
l'Administració pogués considerar asseguradora universal de qualsevol contratemps 
ocorregut en les vies públiques en un supòsit en el qual no havia tingut participació 
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directa, indirecta, mediata o immediata, exclusivament o concloent, i això per 
concloure que no concorrien els requisits definidors de la responsabilitat patrimonial 
de l'Administració.’ 
 
III. CONCLUSIÓ 

 
En virtut de les dades existents en l’expedient considero que en aquest supòsit no 
han resultat acreditats els requisits legals necessaris que determinen el naixement de 
responsabilitat patrimonial i, en conseqüència, cal eximir a la Diputació de Girona del 
deure d’indemnitzar el reclamant. 
 
D’acord amb els anteriors antecedents i fonaments de dret, proposo que es desestimi 
la reclamació presentada.” 
 
D’acord amb el que disposa l’article 91 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques; i de conformitat 
amb tot l’anterior, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de Xarxa Viària, 
per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial instada per Marta 
Alsina Conesa, en representació de ABC, relativa a danys soferts en accident de 
circulació a la carretera GIV-5223, circulant amb el vehicle amb matrícula XXX-CYT, 
en data 11 de gener de 2018. 
 

Segon. Notificar aquesta resolució als interessats. 
 
 
30. JG992/000010/2019-PDDXV; Proposta Diputat Delegat Xarxa Viaria; Xarxa 

Viària (013): Resolució d'expedient de responsabilitat patrimonial  instat 
per MR (exp. 2018/9175) 

 
Per resolució de Presidència, de 23 de gener de 2019, es va incoar expedient de 
responsabilitat patrimonial núm. 2018/9175, derivat de la reclamació instada per MR,  
i es designava instructor i secretari de l’expedient. 
 
Finalitzat el període d’instrucció i el posterior tràmit d’audiència, en data 15 d’abril de 
2019 s’ha formulat la proposta de resolució que seguidament es transcriu: 
 
“Que formula l’instructor de l’expedient de responsabilitat patrimonial al marge indicat, 
instat per Pere Ferrer Ferrer, actuant en representació del senyor Michael Reiff.  
 
I. ANTECEDENTS 
 
1. L’expedient de responsabilitat patrimonial núm. 2018/9175 s’ha incoat i instruït a 
instàncies de la reclamació de la representació del senyor MR (RGE núm.: 1-2018-
021049-2 de 23 de novembre de 2018), que sol·licita una indemnització econòmica 
de 1.427,65 euros pels danys materials soferts el dia 27 de novembre de 2017, com a 
conseqüència, segons manifesta el reclamant, de la topada del vehicle amb matrícula 
XXX-GFD amb un porc senglar que va irrompre a la carretera GIP-6531, al PK 1+500. 
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2. Mitjançant Decret de data 23 de gener de 2019 es va admetre a tràmit la 
reclamació, es va incoar procediment general en matèria de responsabilitat 
patrimonial de les administracions públiques i es va emplaçar a la companyia 
asseguradora de la Diputació de Girona. 
 
3. Per provisió de data 18 de febrer de 2019 es va obrir un període de prova, es va 
admetre la prova documental aportada amb la reclamació inicial i es va sol·licitar 
informe del servei afectat. 
 
4. Per provisió de data 20 de març de 2019 es disposa incorporar a l’expedient 
l’informe del servei afectat, lliurat en data 19 de març de 2019, així com traslladar-los 
als interessats i posar de manifest l’expedient instruït i concedir un termini de deu dies 
per formular al·legacions. 
 
5. L’interessat, MR, no presenta escrit d’al·legacions.  
 

II. FONAMENTS JURÍDICS 
 
L’interessat, MR, reclama que se l’indemnitzi pels danys materials soferts com a 
conseqüència de la topada del vehicle que conduïa el seu assegurat, amb matrícula 
XXX-GFD, el dia 27 de novembre de 2017 a la carretera GIP-6531, al PK 1+500, al 
terme municipal de Begur. 
 
La reclamació fonamenta la responsabilitat de l’administració en la manca de 
tancament i absència de senyalització de perill d’animals salvatges de la via. 
  
La responsabilitat patrimonial de l’administració es troba recollida a l’article 106.2 de 
la Constitució Espanyola que estableix que els particulars, en els termes establerts 
per la llei, tindran dret a ser indemnitzats per qualsevol lesió que pateixin en qualsevol 
dels seus béns i drets, llevat dels casos de força major, sempre que la lesió sigui 
conseqüència del funcionament dels serveis públics;  així mateix, la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic estableix en el seu article 32.1 en els 
mateixos termes que els particulars tenen dret a ser indemnitzats per les 
administracions públiques corresponents de tota lesió que pateixin en qualsevol dels 
seus béns i drets, sempre que la lesió sigui conseqüència del funcionament normal o 
anormal dels serveis públics, excepte en els casos de força major o de danys que el 
particular tingui el deure jurídic de suportar d’acord amb la Llei. Així mateix, en l’article 
34 del mateix text legal estableix els supòsits indemnitzatoris i el seu càlcul tot 
excloent els danys que es derivin de fets o circumstàncies que no s’haguessin pogut 
preveure o evitar segons l’estat dels coneixements de la ciència o de la tècnica 
existents en el moment de la seva producció. 
 
El procediment a seguir per efectuar aquesta reclamació és el previst a la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 
 
Dels anteriors fonaments legals de la responsabilitat patrimonial de l’administració, 
així com de la doctrina i jurisprudència aplicable, per tal que es doni aquesta 
responsabilitat patrimonial de l’administració és requisit necessari que hi concorrin els 
elements següents: a) un fet imputable a l’administració, essent suficient amb 
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acreditar que s’ha produït en el desenvolupament d’una activitat quina titularitat 
correspon a un ens públic; b) un dany antijurídic produït, entès com a detriment 
patrimonial injustificat i que per tant el que el pateix no tingui el deure jurídic de 
suportar. El perjudici patrimonial ha de ser real, avaluable econòmicament, efectiu i 
individualitzat en relació a una persona o grup de persones; c) relació de causalitat 
directa i eficaç, entre el fet que s’imputa a l’administració i el dany produït; i d) 
absència de força major, com a causa aliena a l’organització i diferent del cas fortuït.  
 
D’acord amb allò exposat, per poder determinar si existeix o no responsabilitat de 
l’administració s’ha d’analitzar si s’acrediten els requisits indicats, i en conseqüència 
queda provada la relació de causalitat entre l’actuació administrativa i els danys 
soferts. 
 
En relació amb el fet imputable a l’administració, en el cas present, consta el número 
d’arxiu de trànsit (núm. 003472/17/ARTGIRONA) dels Mossos d’Esquadra que situa 
el vehicle amb matrícula XXX-GFD circulant per la carretera GIP-6531, titularitat de la 
Diputació de Girona, el dia 27 de novembre de 2017, al voltant de les 19:00 hores, el 
qual va patir un accident al PK 1+500. 
 
Pel que fa als danys al·legats, en l'atestat no consta expressament l’existència dels 
mateixos si bé es desprenen dels documents aportats. Amb la reclamació 
s’acompanya informe de valoració pericial de data 21 de desembre de 2017 per 
import de 1.427,65 euros així com factura de reparació per import total de 1.427,65 
euros (factura número 403 de data 27 de febrer de 2018) a nom del reclamant. 
 
 
Per altra banda, no considero que hi hagi relació de causalitat, directa i eficaç, entre el 
funcionament de l'administració i els danys reclamats pels motius següents: 
 
1. En primer lloc, perquè de l’informe del Servei de Xarxa Viària Local, de 19 de març 
de 2019, es constata que el gestor de la carretera tenia la via en bon estat, 
n’efectuava un acurat manteniment i una vigilància adequada. 
 
Respecte a les manifestacions en relació amb el mal funcionament dels serveis 
públics al·legada pel  reclamant, cal assenyalar que, segons s’acredita en l’informe 
del servei afectat, en el punt quilomètric 0+690, existeix un senyal S7 (velocitat 
màxima aconsellable) amb un valor de 60 km/h durant 1,5 km i un senyal P14a 
(cobres perilloses a la dreta) i en el punt 1+050 existeix un senyal P24 (perill animals 
salvatges) amb un valor de tram de 4 km. 
En conseqüència, la senyalització vertical d’advertència de perill és suficient i 
adequada. 
  
Així mateix, també cal tenir en compte que la irrupció d'un animal a la via té dos 
components clars: la imprevisibilitat i el risc socialment admès. La absoluta 
imprevisibilitat que un animal salvatge creui la via, i per tant, que malgrat haver-hi 
senyalització d'advertència, no s'eviti la topada. I el fet que la irrupció d'animals 
salvatges a la via és un risc associat a la conducció, socialment admès i conegut i que 
per tant entra dins l'esfera de responsabilitat del propi conductor. 
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Com afirma l’informe del Servei de Xarxa Viària Local i l’atestat de la policia es tracta 
d’una via degudament senyalitzada. 
 

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

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

4. En quart lloc, perquè cal tenir en compte el que la pròpia legislació de carreteres 
disposa (art. 51 del Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de carreteres) respecte els immobles adjacents a la carretera: la seva 
conservació és obligació dels propietaris. Malgrat fins els 30 metres des de l’aresta 
exterior de l’esplanació siguin zones l’ús del qual queda afectat per les restriccions de 
la Llei de carreteres, la seva titularitat és privada, i aquesta obligació de conservació 
no desapareix. 
 
5. I per últim, perquè cal tenir en compte la impossibilitat de l’administració que 
gestiona la carretera de controlar la fauna salvatge a les carreteres convencionals 
(per bé que no és de la seva competència), atès que com recull l’informe del Servei, 
d’acord amb el Text Refós de la Llei de carreteres, no hi ha la obligació de tancament 
del perímetre de la via. 
  

mailto:secretaria@ddgi.cat
http://www.ddgi.cat/


 
  
 
 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 133 

Davant d’aquest conjunt de circumstàncies doncs, el necessari nexe causal directe i 
eficaç entre l’actuació de l’administració i el dany sofert no es considera que s’hagi 
constituït en aquest supòsit.  
 
En els termes exposats, la Sentència del Jutjat núm. 2 del contenciós administratiu 
dels de Barcelona, de 2 de juny de 2015: 
 
“No obstant això, pel que fa a la responsabilitat del titular de la carretera, aquesta 
arriba quan a la zona, després d'haver produït amb anterioritat altres accidents com a 
conseqüència de col·lisions amb animals salvatges, resulta obligada la senyalització 
vertical. I en el cas que ens ocupa aquesta senyalització existia, a la vista de l'informe 
que obra en el foli 91 i següents de l'expedient administratiu. 
 
A més a més, la carretera en la qual es va produir l'accident és una carretera 
convencional (no es tracta d'una autopista ni d’una autovia) per la qual cosa no hi ha 
obligació que es trobi tancada, ja que d'acord amb l'Annex I de la LT, únicament les 
autopistes i autovies han d'estar tancades, ja que una de les condicions de les 
primeres és que no tinguin accés a la mateixa les propietats confrontants i de les 
segones que el tinguin limitat, del que s'infereix que els dos tipus de vies deuen estar 
tancades, però no així les carreteres convencionals. 
 
A tot això s'ha d'afegir que el conductor del vehicle va haver de d'adequar la seva 
conducció al fet que la carretera transita per una zona boscosa situada a l'àrea 
privada de caça B-10.342, de la qual és titular la Societat de Caçadors de Carvall, i 
que existia el senyal que indicava perill per la presència d'animals salvatges. Per 
aquest motiu el conductor hauria de saber que en ella poden aparèixer animals 
salvatges en qualsevol moment i en qualsevol punt de la carretera a causa de la 
proximitat del bosc, el que obligava a que conduís de manera que pogués evitar la 
col·lisió amb algun exemplar que irrompés en la calçada.” 
 
I la Sentència de l’Audiència Nacional de 13 d’abril de 2005 [JUR2006\217067], en el 
seu Fonament Jurídic cinquè, afirma: “A l'Administració, com a titular i gestora del 
domini públic viari, li incumbeix el deure de mantenir les carreteres en adequat estat 
de seguretat en el trànsit rodat, però tal deure no es pot dur a l'extrem d'haver de 
assegurar qualsevol incidència que pogués produir-se en les mateixes, incloses 
aquelles de tot punt imprevisibles i inevitables com ocorre en el present cas. És cert 
que aquest Tribunal ha considerat en algunes de les seves resolucions que la brusca 
irrupció d'un animal salvatge en una via ràpida, com són les autovies i les autopistes, 
carreteres destinades al trànsit de vehicles en particulars condicions de rapidesa i 
seguretat, constitueix una circumstància obertament pertorbadora, per la qual sobtat i 
desacostumat, d'aquelles condicions normals previsibles en general per als usuaris 
d'una via que gaudeix de protecció perimetral per mitjà de tanques, i que de produir 
aquesta circumstància pot suposar un incompliment dels deures de l'Administració 
com a titular del domini públic viari i ser determinant d'una responsabilitat patrimonial. 
Però no és aquest el cas d'actuacions, en el qual ens trobem davant d'una carretera 
nacional que no té la consideració de via ràpida, ni gaudeix per tant de protecció 
perimetral que pogués impedir la presència sobtada d'animals a la calçada, 
circumstància, d'altra banda, previsible per als usuaris, quan a més en aquests casos 
ni encara extremant les precaucions podria mai una Administració diligent assegurar 
que aquesta circumstància no anés a produir-se, de manera que no  pot imputar-se 
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responsabilitat ja que el dany no té ni pot tenir la consideració de antijurídic ni és 
conseqüència del funcionament del servei públic, sense que obsti a l'anterior 
conclusió el fet que no hi hagués senyalització específica de perill per animals solts, ja 
que ni aquesta circumstància ha resultat acreditada excepte per les manifestacions de 
l'actor -res d'això es diu en l'atestat ni en els informes que consten en l'expedient-, ni 
seria suficient en sí mateixa per fundar la responsabilitat patrimonial de l'Estat ja que 
segons el mateix relat del recurrent l'aparició de l'animal va ser sobtada, durant la nit i 
quan circulava a molt escassa velocitat -50 km. per hora, en escrit de conclusions, no 
donant-li temps si més no a frenar, de manera que la senyalització exigida, que es diu 
absent, en res hagués alterat el resultat produït.” 
 
III. CONCLUSIÓ 

 
En virtut de les dades existents en l’expedient considero que en aquest supòsit no 
han resultat acreditats els requisits legals necessaris que determinen el naixement de 
responsabilitat patrimonial i, en conseqüència, cal eximir a la Diputació de Girona del 
deure d’indemnitzar el reclamant. 
 
D’acord amb els anteriors antecedents i fonaments de dret, proposo que es desestimi 
la reclamació presentada.” 
 
D’acord amb el que disposa l’article 91 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques; i de conformitat 
amb tot l’anterior, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de Xarxa Viària, 
per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial instada per MR, 
relativa a danys soferts en accident de circulació a la carretera GIP-6531, circulant 
amb el vehicle amb matrícula 6263-GFD, en data 27 de novembre de 2017. 
 

Segon. Notificar aquesta resolució als interessats. 
 
 
31. JG992/000012/2019-PDDXV; Proposta Diputat Delegat Xarxa Viaria; Xarxa 

Viària (013): Aprovació del text del conveni entre la Diputació de Girona i 
l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro per a la construcció rotonda en els 
accessos sector Vilar d'Aro i s'Agaró, entrel PK 2+050 i 2+300 de la ctra. 
GIV-6621 (exp. 2019/2190) 

 
La Diputació de Girona és titular i gestiona la carretera de la xarxa viària local GIV-
6621, de Castell d’Aro de Sant Pol, que té el seu inici a la carretera GI-662; PK 2,98 
(Castell d’Aro) i el seu final a la carretera C-253; PK 41,96. Entre els punts quilomètric 
2+050 i 2+300 té varis accessos: un accés que connecta els actuals carrers Cerdanya 
i camí del Pla de l’Estany, amb la carretera GIV-6621 i un accés al sector residencial 
“Vilar d’Aro”. Aquests accessos no disposen de carril central d’espera. 
L'Ajuntament de Castell-Platja d’Aro ha aprovat definitivament el projecte denominat 
“projecte constructiu de rotonda a la carretera GIV-6621, entre el PK 2+050 i 2+300 al 
terme municipal de Castell-Platja d’Aro” redactat per l’enginyer de Camins, Canals i 
Ports, Santiago Piñol Sanjaume. 
La solució d'una rotonda és adequada atès que s’ubica en zona urbana, que en el 
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tram de la carretera estan permesos els girs a esquerra amb espera en els carrils de 
circulació i que els accessos a les zones residencials tenen un trànsit molt elevat 
sobretot en temporades estivals. La construcció de la rotonda permet assegurar que 
els moviments  d'entrada a les zones residencials es produeixen amb seguretat dels 
usuaris de la pròpia carretera i dels accessos a les zones residencials.  
L'Ajuntament de Castell-Platja d’Aro manifesta que ambdues urbanitzacions estan 
totalment recepcionades i, en conseqüència, que els vials dels accessos des de la 
carretera són de l'Ajuntament. 
És voluntat, per tant, d'ambdues administracions realitzar la transformació dels 
accessos actuals a una rotonda, de forma coordinada i conjunta, d'acord amb el que 
disposa l'article 43 del reglament general de carreteres (Decret 293/2003, de 18 de 
novembre). 
Per tot això, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de Xarxa Viària, per 
unanimitat, acorda: 
Primer. Aprovar el text del Conveni, que es transcriu tot seguit, entre la Diputació de 
Girona i l'Ajuntament de Castell-Platja d’Aro per a la construcció d’una rotonda en els 
accessos als sector Vilar d’Aro i S’Agaró, entre el PK 2+050 i 2+300 de la carretera 
GIV-6621, de Castell d’Aro a Sant Pol: 
“I. ENTITATS QUE INTERVENEN. 
Diputació de Girona, representada pel seu president, Miquel Noguer i Planas, assistit 
pel secretari general, Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de les facultats conferides per 
acord de la Junta de Govern de ........... 
Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, representat pel seu alcalde president, Joan Giraut 
i Cos, assistit pel secretari de la corporació, Tomàs Soler i Navarro, en virtut de les 
facultats conferides per acord de -------------------- 
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ. 
1. Els articles 107.4 i 108.3 de la Llei 26/2010, de règim jurídic i procediment de les 

administracions públiques de Catalunya, així com l'article 303 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals faculten a les administracions públiques de Catalunya per 
a subscriure convenis en l'àmbit de les seves competències respectives i per a la 
consecució de finalitats d'interès comú.  

2. La Diputació de Girona és titular i gestiona la carretera de la xarxa viària local 
GIV-6621, de Castell d’Aro de Sant Pol, que té el seu inici a la carretera GI-662; 
PK 2,98 (Castell d’Aro) i el seu final a la carretera C-253; PK 41,96. Entre els 
seus punts quilomètric 2+050 i 2+300 té varis accessos: un accés que connecta 
els actuals carrers Cerdanya i camí del Pla de l’Estany, amb la carretera GIV-6621 
i un accés al sector residencial “Vilar d’Aro”. Aquests accessos no disposen de 
carril central d’espera. 

3. L'Ajuntament de Castell-Platja d’Aro ha aprovat definitivament el projecte 
denominat “projecte constructiu de rotonda a la carretera GIV-6621, entre el PK 
2+050 i 2+300 al terme municipal de Castell-Platja d’Aro” redactat per l’enginyer 
de camins, canals i ports, Santiago Piñol Sanjaume. 

4. La solució d'una rotonda és adequada atès que s’ubica en zona urbana, que en el 
tram de la carretera estan permesos els girs a esquerra amb espera en els carrils 
de circulació i que els accessos a les zones residencials tenen un trànsit molt 
elevat sobretot en temporades estivals. La construcció de la rotonda permet 
assegurar que els moviments d'entrada a les zones residencials es produeixen 
amb seguretat dels usuaris de la pròpia carretera i dels accessos a les zones 
residencials.  

mailto:secretaria@ddgi.cat
http://www.ddgi.cat/


 
  
 
 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 136 

5. L'Ajuntament de Castell-Platja d’Aro manifesta que ambdues urbanitzacions estan 
totalment recepcionades i, en conseqüència, que els vials dels accessos des de 
la carretera són de l'Ajuntament. 

6. És voluntat, per tant, d'ambdues administracions realitzar la transformació dels 
accessos actuals a una rotonda, de forma coordinada i conjunta, d'acord amb el 
que disposa l'article 43 del reglament general de carreteres (Decret 293/2003, de 
18 de novembre). 

En virtut de tot això, formalitzen aquest conveni amb subjecció als següents 
PACTES 

1.  La Diputació de Girona dona conformitat al projecte denominat “projecte 
constructiu de rotonda a la carretera GIV-6621, entre el PK 2+050 i 2+300 al 
terme municipal de Castell-Platja d’Aro”. El pressupost d’execució per contracte 
previst en el projecte és de 463.734,40 euros. 
Tota l'obra se situarà en terrenys de domini públic, tant de la carretera local com 
de vialitat municipal, d’acord amb el projecte. 

2.  La Diputació de Girona executarà les obres segons el projecte que s’ha indicat 
3.  El finançament de les obres es farà de forma compartida, corresponent a 

l'Ajuntament de Castell-Platja d’Aro 263.734,40 euros i a la Diputació de Girona 
200.000,00 euros. Les parts acorden expressament que les variacions, en menys 
o en més, que es pugui produir en el procés de licitació, execució i liquidació del 
contracte d’obres reduirà o augmentarà l’aportació econòmica atribuïda a 
l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, en cap cas variarà l’aportació de la Diputació 
de Girona. 
L’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro presentarà certificat de l’acord de Ple que 
doni la autoritzi la despesa pels conceptes indicats. 
Dins el termini d’un mes des de que la Diputació de Girona li ho comuniqui 
abonarà proporcionalment l’import líquid corresponent a les unitats indicades de 
forma successiva a mesura que es vagin certificant fins a la liquidació de les 
obres. 

4.  La Diputació de Girona  licitarà i posteriorment executarà les obres projectades. 
L'execució es farà de forma coordinada entre l'adjudicatari i l'Ajuntament de 
Castell-Platja d’Aro amb la finalitat de no interrompre el trànsit ni tampoc el 
transcurs normal de les obres. 

5.  L’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro cedeix a la Diputació de Girona, lliure de 
càrregues, la titularitat del terreny actualment destinat a vialitat, necessaris per a 
la construcció de la rotonda. 

 L’obtenció de la resta de terrenys necessaris per a dur a terme les obres es durà 
a terme a través del servei d’expropiacions de la Diputació de Girona si bé 
l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro n’assumeix el cost per a la seva adquisició. 
La Diputació de Girona accepta la transmissió del terreny per a incorporar-lo a la 
carretera GIV-6621. 
Aquesta cessió resta condicionada a l’execució de les obres de construcció de la 
rotonda previstes en el pacte primer i, per tant, únicament serà efectiva a partir 
del dia de l’acta de comprovació del replanteig d'aquestes.  
Si per qualsevol motiu les obres no es portessin a terme, els terrenys cedits 
revertiran automàticament a l'Ajuntament de Castell-Platja d’Aro. 

6.  L'Ajuntament de Castell d’Aro preveu en el seu planejament urbanístic general les 
determinacions que resultin del projecte previst en el pacte primer, d’acord amb 
l’article 14.2 del text refós de la Llei de carreteres (Decret legislatiu 2/2009, de 25 
d’agost). 
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7.  La conservació i manteniment de l'enllumenat i l'enjardinament de la rotonda, així 
com de la resta de serveis municipals existents en l'àmbit de l'actuació l'assumeix 
l'Ajuntament de Castell-Platja d’Aro com a serveis propis. La conservació dels 
elements funcionals de la carretera correspondrà a la Diputació de Girona. 

8.  Aquest conveni serà vàlid i eficaç des de l'última signatura d'aquest. El seu 
termini de vigència serà fins a la liquidació del corresponent contracte d'obres. 

9.  Aquest conveni es podrà resoldre per mutu acord de les parts o bé per 
l'incompliment de qualsevol d’elles de les obligacions acordades en aquest. 

10. Les qüestions litigioses que poguessin sorgir en relació al compliment d’aquest 
conveni es resoldran per la jurisdicció contenciosa administrativa.” 

Segon. Donar conformitat al projecte denominat “projecte constructiu de rotonda a la 
carretera GIV-6621, entre el PK 2+050 i 2+300 al terme municipal de Castell-Platja 
d’Aro” amb un pressupost d’execució per contracte previst de 463.734,40 euros. 
Tercer. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura del Conveni 
i per a tots els actes complementaris que siguin necessaris per al seu 
desenvolupament.  
Quart. Traslladar aquest acord a l'Ajuntament de Castell-Platja d’Aro i Intervenció de 
Fons de la Diputació de Girona pel seu coneixement i efectes procedents. 
Cinquè. Publicar íntegrament el conveni, un cop signat, al Butlletí Oficial de la 
Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
32. Proposicions urgents 
 
No hi ha cap intervenció. 
 
 
33. Precs i preguntes 
 
No n’hi ha. 
 
 
No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 10.50 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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