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EXCMA. DIPUTACIÓ DE GIRONA 
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN NÚM.: 993 

 
 
 
 

Número: 993   
Caràcter: Ordinària 
Data: 4 de juny de 2019 
Hora d’inici: 10.07 h 
Lloc: saló de comissions de la Diputació de Girona 
Expedient: 2019/5381 
 
Hi assisteixen 
 
Sr. Josep Fermí Santamaria i Molero President accidental 
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. Josep Antoni Frias i Molina Diputat 
Sr. Albert Gómez i Casas Diputat 
Sr. Carlos Álvarez i González Diputat 
Sr. Miquel Àngel Villacampa Ester Secretari general accidental 
Sra. Núria Josa i Arbonès Interventora  
 
Han excusat la seva absència 
Sr. Miquel Noguer i Planas President 
 
 
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 
 
 
Ordre del dia 
 
1. Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 21 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 
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Assumptes procedents dels presidents de les comissions informatives 
 
3. JG993/000130/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa 

CENTEB; Centre de la Imatge (020): Aprovació subvenció nominativa a 
l'Associació Olot Fotografia (exp. 2019/169) 

4. JG993/000151/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa 
CENTEB; Comunicació Cultural (021): Concedir una subvenció nominativa a 
l'Ajuntament de Figueres per a l'edició del volum núm. 13 de la col·lecció 
Juncària (exp. 2019/5217) 

5. JG993/000152/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa 
CENTEB; Comunicació Cultural (021): Concedir subvencions convocatòria 
publicacions d'interès local editades per ajuntaments, any 2019 (exp. 2019/98) 

6. JG993/000144/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa 
CENTEB; Comunicació Cultural (021): Acceptar les al·legacions presentades pel 
Sr. Rafael Camps Fernández sobre la subvenció concedida per a l'edició del 
llibre "Albirant les alberes" i aprovar el seu pagament, i revocar la subvenció 
concedida a la Sra. Dolors Garcia (exp. 2018/762) 

7. JG993/000142/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa 
CENTEB; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa de 
Pascual Arts Music, SLU, de Figueres, per al finançament del Festival Strenes 
2019 (exp. 2019/5073) 

8. JG993/000141/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa 
CENTEB; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a 
l'entitat Escenaris Especials, de Banyoles, per al finançament del projecte de 
teatre Escenaris Especials (exp. 2019/5074) 

9. JG993/000132/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa 
CENTEB; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa a l'Ajuntament de 
Torroella de Montgrí per al finançament de la VIII Fira Internacional de Màgia 
FIMAG (exp. 2019/5075) 

10. JG993/000098/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa 
CENTEB; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa a la fundació Xarxa 
d'Espectacle Infantil i Juvenil de Catalunya per al finançament de la programació 
estable espectacles familiars poblacions de Girona (exp. 2019/3681) 

11. JG993/000136/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa 
CENTEB; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a la 
GIO Productions, SL, de Tortellà, per al finançament de la Temporada de 
concerts de la GiOrquestra (exp. 2019/4872) 

12. JG993/000143/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa 
CENTEB; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a la 
Fundació Pau Casals, de Sant Salvador_El Vendrell, per al finançament de les 
activitats culturals a les comarques gironines (exp. 2019/5228) 

13. JG993/000140/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa 
CENTEB; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a 
l'Associació Soniquete, de Girona, per al finançament de Rumbesca 2019 (exp. 
2019/5017) 

14. JG993/000145/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa 
CENTEB; Monuments (018): Aprovació conveni econòmic per al finançament 
del projecte d'actuació de la vil·la romana de Vilauba (exp. 2019/4222) 

15. JG993/000030/2019-PPCIPEAH; Proposta President Comissió Informativa 
PEAH; Arxiu General (007): Convocatòria de subvencions per al foment de 
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projectes de millora de la gestió de documents i arxius dels ajuntaments i 
entitats municipals descentralitzades de les comarques gironines, any 2019 
(exp. 2019/4555) 

16. JG993/000032/2019-PPCIPEAH; Proposta President Comissió Informativa 
PEAH; Intervenció (010): Aprovar un conveni de col·laboració interadministrativa 
entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Bunyola per al subministrament de 
documentació per a l'exercici del control intern a les entitats locals (exp. 
2019/5285) 

17. JG993/000034/2019-PPCIPEAH; Proposta President Comissió Informativa 
PEAH; Intervenció (010): Aprovar un conveni de col·laboració interadministrativa 
entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament d'Aitona (Lleida) per al 
subministrament de documentació per a l'exercici del control intern a les entitats 
locals (exp. 2019/5356) 

18. JG993/000035/2019-PPCIPEAH; Proposta President Comissió Informativa 
PEAH; Intervenció (010): Aprovar un conveni de col·laboració interadministrativa 
entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament dels Alamús (Lleida) per al 
subministrament de documentació per a l'exercici del control intern a les entitats 
locals (exp. 2019 / 5363) 

19. JG993/000029/2019-PPCIPEAH; Proposta President Comissió Informativa 
PEAH; Intervenció (010): Aprovar un conveni de col·laboració interadministrativa 
entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Torelló (Barcelona) per al 
subministrament de documentació per a l'exercici del control intern a les entitats 
locals (exp. 2019/5134) 

20. JG993/000027/2019-PPCIPEAH; Proposta President Comissió Informativa 
PEAH; Intervenció (010): Aprovar un conveni de col·laboració interadministrativa 
entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de la Roca del Vallès (Barcelona)  per 
al subministrament de documentació per a l'exercici del control intern a les 
entitats locals (exp. 2019/5142) 

21. JG993/000033/2019-PPCIPEAH; Proposta President Comissió Informativa 
PEAH; Intervenció (010): Aprovar un conveni de col·laboració interadministrativa 
entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Palau d'Anglesola (Lleida) per al 
subministrament de documentació per a l'exercici del control intern a les entitats 
locals (exp. 2019 / 5350) 

22. JG993/000031/2019-PPCIPEAH; Proposta President Comissió Informativa 
PEAH; Secretaria General (005): Informar sobre la sol·licitud d'exempció de la 
creació de la plaça de Secretaria, Intervenció i Tresoreria de la Mancomunitat de 
Municipis de la Vall de Camprodon (exp. 2019/5385) 

23. JG993/000027/2019-PPCITS; Proposta President Comissió Informativa TS; 
Medi Ambient (014): Aprovació d'un conveni de col·laboració amb la Federació 
d'ADF de Les Gavarres per al servei de prevenció d'incendis forestals als 
massissos de l'Ardenya-Cadiretes, les Gavarres i el Montgrí durant la campanya 
2019 (exp. 2019/4138) 

24. JG993/000028/2019-PPCITS; Proposta President Comissió Informativa TS; 
Medi Ambient (014): Aprovació d'un conveni de col·laboració amb l'Associació 
d'Agrupacions de Defensa Forestal de l'Alt Empordà per al servei de prevenció 
d'incendis forestals als massissos de l'Albera i del Cap de Creus durant la 
campanya 2019 (exp. 2019/5040) 

25. JG993/000029/2019-PPCITS; Proposta President Comissió Informativa TS; 
Medi Ambient (014): Aprovació d'una addenda amb CTFC per al foment de la 
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biomassa i la recerca en espais agrícoles i forestal de les comarques gironines 
(exp. 2018/6966) 

 
Assumptes procedents dels delegats de les diferents àrees 
 
26. JG993/000008/2019-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i Diplab; 

Promoció Econòmica (015): Aprovació de la convocatòria per participar als 
premis Projecta't: Formació, Mentoria i Tutorització per a Emprenedors de la 
demarcació de Girona. Any 2019 (exp. 2019/4681) 

27. JG993/000009/2019-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i Diplab; 
Promoció Econòmica (015): Aprovació de la convocatòria de subvencions per 
fomentar l'actualització dels censos d'empreses als polígons d'activitat 
econòmica de la demarcació de Girona. Anualitat 2019 (exp. 2019/5159) 

 
28. Proposicions urgents 
 
29. Precs i preguntes 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 4 

de juny de 2019 
 
S'aprova per unanimitat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 4 de juny 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. JG993/000130/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió 

Informativa CENTEB; Centre de la Imatge (020): Aprovació subvenció 
nominativa a l'Associació Olot Fotografia (exp. 2019/169) 

 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2019 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de l’Associació Olot - Fotografia, 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 
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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 d’INSPAI, Centre de la Imatge, la Junta de 
Govern, per unanimitat, acorda:  
 
PRIMER. Concedir la subvenció a l’Associació Olot Fotografia, per al finançament de 
la Biennal Olot-Fotografia Beques, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d’expedient 

Nom del Beneficiari NIF del beneficiari 

2019/169 Associació Olot Fotografia G17560517 

Objecte de la subvenció 

Biennal Olot-Fotografia  

Cost total de 
l’objecte 

subvencionat 

Cost de les 
despeses 

subvencionables 

Import de la 
subvenció 

Percentatge 
de 

finançament 

Import a 
justificar 

2.500,00 € 2.500,00 € 1.000,00 € 40,00 % 2.500,00 € 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 1.000,00 € amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 502/3322/48102 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. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció. Es considera que l’Associació Olot Fotografia, 
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 Olot Fotografia, 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; 
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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 1.000,00 € que representa un percentatge de finançament del 40 %, 
quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com s’estableix en el punt vuitè 
d’aquest acord.  
 
VUITÈ. Règim de justificació. L’Associació Olot Fotografia ha de justificar la subvenció 
concedida, per l’import de 2.500,00 € 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 Bienal Olot-Fotografia 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 
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 31 d’octubre 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 Olot Fotografia 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 
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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 Olot Fotografia, 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. 

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

 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
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 Olot Fotografia. 
 
CATORZÈ. Traslladar aquest acord a la Intervenció General,  a la Tresoreria de la 
Diputació de Girona i a Cooperació Cultural de la Diputació de Girona. 
 
 
4. JG993/000151/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió 

Informativa CENTEB; Comunicació Cultural (021): Concedir una subvenció 
nominativa a l'Ajuntament de Figueres per a l'edició del volum núm. 13 de 
la col·lecció Juncària (exp. 2019/5217) 

 
L’Ajuntament de Figueres, en data 14 de maig de 2019, ha sol·licitat una subvenció 
nominativa per a l’edició del volum núm. 13 de la Col·lecció Juncària, i s’ha instruït 
l’expedient 2019/5217. 
La Col·lecció Juncària publica estudis de recerca sobre persones, fets o períodes 
històrics relacionats amb la ciutat de Figueres en l’àmbit social, de les ciències, les 
lletres, les arts o qualsevol altra branca del coneixement. 
A la Col·lecció Juncària també s’hi publiquen els treballs guanyadors de la Beca de 
Recerca Ciutat de Figueres, que convoca anualment l’Ajuntament. Les obres que 
conformen la Col·lecció són inèdites, fruit de la investigació personal dels autors. 
El volum número 13 d’aquesta Col·lecció, té el títol provisional “L’Erato de Figueres. 
Un segle i mig d’associacionime social i cultural de la ciutat”, i és una obra dels 
historiadors Anna Costal, Marciano Cárdaba, Alfons Gumbau, Erika Serna, Anna 
Teixidor i Albert Testart. Es tracta d’un treball de recerca centrat en l’estudi de l’entitat 
social i cultural figuerenca Erato, d’interès per a la ciutat en l’àmbit de la història local 
atesa la seva trajectòria de més d’un segle i mig d’existència dedicada principalment a 
la música, el cant i el ball. 
 
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 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 es 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 

2019/5217 AJUNTAMENT DE FIGUERES P1707200J 

Objecte de la subvenció 

Edició volum núm. 13 Col·lecció Juncària 

Subvenció 

Import concedit Pressupost i import a justificar % de finançament 

6.000,00 € 12.085,45 € 49,65 % 

 
Segon: Autoritzar la despesa de 6.000,00 € i disposar-la amb càrrec de l’aplicació 
pressupostària 503/3340/46202 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 l’edició del volum núm. 13 de la Col·lecció 
Juncària 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 gener i finalitza el 
15 de novembre 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 
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 Figueres 
accepta la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per 
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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.  L’Ajuntament de Figueres 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 12.085,45 €, corresponent 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  del compte justificatiu normalitzat, 
disponible a l’apartat «Documentació» del web de la Diputació de Girona 
(www.ddgi.cat). 
 
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la 
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.  
En cas que el cost justificat sigui inferior al que consta en el pressupost acceptat, la 
subvenció es minorarà proporcionalment , aplicant sobre la quantitat concedida el 
percentatge de desviació. 
El centre gestor revisarà la documentació justificativa i, si hi detecta errors o 
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que dins el termini de 15 dies hàbils els 
esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que, 
si no ho fes, es consideraria incomplerta l’obligació de justificació, amb les 
conseqüències que s’estableixen als articles 22 i 33 de l’Ordenança general de 
subvencions. 
Setè: Pagament. No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la 
presentació del compte justificatiu corresponent. El pagament de la subvenció es farà 
mitjançant una transferència bancària. 
Vuitè: Obligació de difusió i publicitat. El beneficiari haurà de fer constar 
expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, 
publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció, encara que 
l’activitat ja hagi estat realitzada. 
Es farà constar el logotip de la Diputació de Girona a la pàgina de crèdits de les 
publicacions subvencionades, així com en el material de difusió relatiu a la seva 
presentació. 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions pugui 
correspondre, s’aplicaran les següents regles: 
a) Si encara és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan 
concedent ha de requerir el beneficiari que adopti les mesures de difusió establertes 
en un termini no superior a 15 dies, amb advertència expressa que aquest 
incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. 
b) Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures no 
és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan concedent 
pot establir mesures alternatives, sempre que aquestes permetin fer la difusió del 
finançament públic rebut. En el requeriment que l’òrgan concedent dirigeixi al 
beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 15 dies per a l’adopció de l’obligació, 
amb l’advertència que aquest incompliment pot comportar la revocació de la 
subvenció. 
Novè: Altres obligacions del beneficiari. L’Ajuntament de Figueres té les obligacions 
següents: 

a)Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció en els termes de la seva 
sol·licitud. 
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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) 6 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. 
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 
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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 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 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. 
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 l’Ajuntament de Figueres. 
 
 
5. JG993/000152/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió 

Informativa CENTEB; Comunicació Cultural (021): Concedir subvencions 
convocatòria publicacions d'interès local editades per ajuntaments, any 
2019 (exp. 2019/98) 
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Vistes les bases específiques reguladores de subvencions per a publicacions 
d’interès local editades per ajuntaments, 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 de la Diputació de Girona, en 
data 22 de gener de 2019, publicada al BOPG núm. 33, de 15 de febrer 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, Educació, 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 NIF Beneficiari Publicació 
Puntuació 
obtinguda 

Import de la 
subvenció 

% de 
finançament 

Import a 
justificar 

2019/1792 P1711400J Ajuntament de Molló La tria de mulats d'Espinavell 45 2.745,30 € 31,32 8.764,44 € 

2019/1873 P1707200J Ajuntament de Figueres El país dels cuiners. De ca la Teta al Bulli 35 2.235,90 € 21,29 10.500,00 € 

2019/2235 P1708900D Ajuntament d’Hostalric 
La crisi a l'edat mitjana. Actes del VI Seminari 
d'Estudis Medievals d'Hostalric 35 721,45 € 37,27 1.936,00 € 

2019/2265 P1723400F Ajuntament de Viladrau Bruixes de Viladrau 40 2.490,60 € 20,84 11.948,88 € 

2019/2266 P1721500E Ajuntament de Tossa de Mar Tot caminant amb el Pelegrí. Tossa el vot d'un poble 35 1.544,80 € 37,27 4.145,44 € 

2019/2375 P1719500I 
Ajuntament de St. Aniol de 
Finestres El progrés de Sant Aniol de Finestres 40 2.490,60 € 34,33 7.255,04 € 

2019/2377 P1719100H 
Ajuntament de Sta. Coloma de 
Farners 10 anys de Sant Jordi 35 559,12 € 37,27 1.500,40 € 

2019/2379 P1710200E Ajuntament de Lloret de Mar El Lloret festiu i la sardana 35 2.235,90 € 24,43 9.152,00 € 

2019/2459 P1719700E 
Ajuntament de Sant Joan les 
Fonts 

El comerç i la industria a Sant Joan les Fonts, 1771-
2019 35 2.235,90 € 11,25 19.874,00 € 

2019/2500 P1704900H Ajuntament de Cassà de la Selva En l'espai llegim el temps 35 1.937,78 € 37,27 5.200,00 € 

2019/2523 P1720200C Ajuntament de Serinyà 
L'orgull de tot un poble: Cent anys de la construcció 
de l'ajuntament 50 2.500,00 € 50,00 5.000,00 € 

2019/2648 P1717400D 
Ajuntament de Sant Hilari 
Sacalm Llibre de Festa Major 2019 30 1.981,20 € 18,87 10.500,00 € 

2019/2985 P1707900E Ajuntament de Fortià 
El futbol a Fortià, una història intermitent 
(1909/2018) 50 3.000,00 € 46,81 6.409,48 € 

2019/2986 P1715100B Ajuntament de Quart 
Artistes a Cel Obert - Museu de la Terrissa de Quart 
- ceràmica i artistes 25 224,45 € 10,49 2.140,00 € 

2019/2988 P1715700I Ajuntament de Riudarenes Sant Ponç a Riudarenes 35 818,15 € 37,27 2.195,50 € 

2019/3061 P1716400E Ajuntament de Salt Sobresalt 30 1.981,20 € 9,48 20.890,59 € 

2019/3098 P1705600C Ajuntament de Cistella Cistella 1816-1930 45 1.137,01 € 45,76 2.485,00 € 
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2019/3099 P1706400G 
Ajuntament de Cruïlles, Monells 
i St. Sadurní de l'Heura La Concòrdia 1919-2019 45 1.624,92 € 45,75 3.551,35 € 

2019/3153 P1700800D Ajuntament d’Anglès Sant Amanç d'Anglès, 100 anys d'història 40 2.490,60 € 38,18 6.522,88 € 

2019/3161 P1702200E Ajuntament de Besalú De Besalú, grans dones. Guerra 35 2.235,90 € 37,27 6.000,00 € 

2019/3162 P1715600A Ajuntament de Ripoll Ripoll 1979 40 1.920,67 € 41,51 4.627,00 € 

2019/3163 P1704200C Ajuntament de Campllong Campllong. Crònica del segle XX 40 2.490,60 € 17,79 14.000,00 € 

2019/3206 P1700068H ADET l’Escala Cinclaus i la capella de Santa Reparada 35 1.990,70 € 37,27 5.342,02 € 

2019/3232 P1705300J 
Ajuntament de Castell-Platja 
d'Aro 

Abans que tot canviés...Les activitats tradicionals a 
la Vall d'Aro abans de l'arribada de turisme de 
masses 35 2.235,90 € 31,26 7.152,12 € 

2019/3246 P1722900F Ajuntament de Vilablareix Records de Vilablareix II 30 1.981,20 € 29,35 6.750,00 € 

2019/3254 P1722700J Ajuntament de Vidreres Les entitats de Vidreres 30 1.388,06 € 33,02 4.203,68 € 

2019/3265 P1707600A Ajuntament de Fontcoberta Ernest Costa, parlat i escrit 40 1.487,22 € 41,51 3.582,80 € 

2019/3274 P1724800F Ajuntament de Vilobí d'Onyar 
Vilobí d'Onyar a través del capbreu de Ramon 
Malarç (1337-1338) 30 1.102,46 € 33,02 3.338,76 € 

2019/3411 P1704000G Ajuntament de Campdevànol 
"Pirineu. 85 anys" Vivències personals d'una escola 
al servei d'un poble 30 960,88 € 33,02 2.910,00 € 

2019/3486 P1715000D Ajuntament de Puigcerdà La mirada de les escultures de gel i altres narracions 30 538,21 € 33,02 1.629,96 € 

2019/3487 P1723700I Ajuntament de Vilajuïga "Conjur de flors" 40 734,33 € 41,51 1.769,04 € 

2019/3488 P1706100C 
Ajuntament de Cornellà del 
Terri Ermedàs. Excavació d'una bòbila romana 30 1.271,27 € 33,02 3.850,00 € 

2019/3489 P1700900B Ajuntament d’Arbúcies Col·loquis del flabiol 30 825,50 € 33,02 2.500,00 € 

2019/3490 P1706800H Ajuntament de l'Escala  
Quaranta anys de democràcia municipal. L'Escala 
1979-2019 40 2.490,60 € 17,84 13.963,00 € 

2019/3492 P1715400F Ajuntament de Ribes de Freser 100 anys de tren a Ribes de Freser 45 1.372,65 € 45,76 3.000,00 € 

 
Segon. Disposar la despesa total, de 59.981,03 €, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 503/3340/46201 del pressupost corporatiu de 2019. 
 
Tercer. Anul·lar el saldo sobrant d’import 18,97 € de l’aplicació pressupostària 
503/3340/46201 “Programa d’edicions d’interès local a ajuntaments C.Cultural”. 
 
Quart. Desestimar les sol·licituds que es relacionen pels motius que s’indiquen: 
 

Cinquè. Informar als beneficiaris que, una vegada comunicada la concessió de la 
subvenció, si en el termini d’un mes no manifesten el contrari, s’entendrà que 
accepten la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades que hi 
siguin d’aplicació. 
 
Sisè. Notificar aquest acord als beneficiaris de les subvencions i als peticionaris de les 
sol·licituds dels quals ha estat desestimada. 
 

EXP. NIF BENEFICIARI PUBLICACIÓ MOTIU 

2019/3231 P1711200D Ajuntament de Mieres Roca de migdia. Revista de Mieres Incompliment de l’article 1 de les bases reguladores, que n’exclouen les revistes. 
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6. JG993/000144/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió 

Informativa CENTEB; Comunicació Cultural (021): Acceptar les 
al·legacions presentades pel Sr. Rafael Camps Fernández sobre la 
subvenció concedida per a l'edició del llibre "Albirant les alberes" i 
aprovar el seu pagament, i revocar la subvenció concedida a la Sra. Dolors 
Garcia (exp. 2018/762) 

 
Per resolució del President de la Diputació de Girona de data 9 d’abril de 2019 es va 
iniciar l’expedient de revocació de les subvencions concedides a la Sra. Dolors Garcia 
Cadarso i al Sr. Rafael Camps Fernández dins de la convocatòria de subvencions per 
al Foment de produccions editorials, any 2018, per no haver justificat la totalitat de 
l’import de les despeses de la publicació subvencionada o justificar-la de manera 
incorrecta en el termini que finalitzava el 15 de novembre de 2018. 
 

EXP. NIF SOL.LICITANT PUBLICACIÓ 
Subvenció. 
concedida 

Subvenció 
justificada. Motiu 

2018/4373 40454296X 
Dolors Garcia 
Cadarso 

La il·lusió del 
pallasso 350,00 €  0,0 € 

No presentació del 
compte justificatiu 

2018/5170 40448002H  

Rafael 
Camps 
Fernández 

Albirant les 
Alberes (Títol 
provisional) 1.000,00 €  1.000,00 € 

Presentació de 
factures amb data 
posterior al termini  

d’execució de la 
publicació. 

Incompliment Art. .3 
de les Bases 
Reguladores 

 
En data 10 d’abril de 2019 es va notificar als afectats aquesta resolució i se’ls va 
concedir un termini de quinze dies perquè presentessin les al·legacions que 
considerin oportunes. 
 
Transcorregut aquest termini, ha presentat al·legacions el Sr. Rafael Camps 
Fernández. 
 
Vist el que determina la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en 
relació amb l’obligació de justificació de les subvencions i el reglament que la 
desenvolupa. 
 
Vist l’article 33 de l’Ordenança General de subvencions de la Diputació de Girona, 
que estableix: “El centre gestor notificarà al beneficiari la proposta de revocació de les 
subvenció, i li concedirà un termini de quinze dies per tal que hi pugui presentar les 
al·legacions que consideri oportunes. Un cop transcorregut el termini i resoltes les 
al·legacions, si s’escau, l’òrgan competent revocarà la subvenció, tot arxivant-ne 
l’expedient sense cap tràmit ulterior”. 
 
La cap del Servei de Biblioteques, instructora de la convocatòria de subvencions per 
al Foment de produccions editorials en l’anualitat de 2018, ha emès un informe, el 
qual es transcriu parcialment a continuació, en què proposa estimar les al·legacions 
presentades pel Sr. Rafael Camps Fernández: 
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“....En data 25 d’abril de 2019, el Sr. Rafael Camps Fernández ha presentat a la 
Diputació un escrit d’al·legacions en què exposa el següent: “Per un error en la 
factura de l’empresa impressora, aquesta va haver de repetir la factura emesa en 
concepte d’impressió i distribució. I al rectificar-la es va posar una data posterior a la 
primera i malauradament, posterior al 15 de novembre de 2018, el que feia entrar en 
incompliment amb el punt 3 de les bases reguladores. Malgrat aquest error, el llibre 
objecte de la subvenció va complir amb el següent: 

-Es va realitzar en els terminis regulats per les bases 
-Es va imprimir dins els terminis marcats per les bases 
-La publicació final acabada es va presentar a la Diputació dins els terminis 

marcats per les Bases. 
-S’ha imprès amb la indicació que ha rebut l’ajut de la Diputació i el logotip 

corresponent. 
-Existeixen factures en relació a la publicació per valor de la subvenció atorgada 

amb data anterior al 15 de novembre de 2018”. 
 

Juntament amb aquest escrit d’al·legacions, el Sr. Rafael Camps Fernández aporta 
una factura en relació amb aquesta publicació per import de 1.262 €, referida a la part 
fotogràfica del llibre, emesa amb data 8 de novembre de 2018. 
 
La cap del Servei de Biblioteques, instructora de la convocatòria de subvencions per 
al Foment de produccions editorials en l’anualitat de 2018, fa constar que el llibre 
objecte de subvenció ha estat editat, i que la publicació compleix els requisits 
establerts en les bases específiques reguladores. Malgrat que en el moment de 
justificar la subvenció el beneficiari va presentar una factura amb data posterior al 
termini previst per a l’execució de l’activitat, la nova factura per import de 1.262 € 
aportada en el període de presentació d’al·legacions acredita que, efectivament, es 
van efectuar despeses corresponents a l’edició del llibre subvencionat per un mínim 
de 1.000 € (l’import a justificar), dins els terminis previstos en les bases específiques 
reguladores. 
 
Per tot això exposat, es considera procedent estimar les al·legacions presentades pel 
Sr. Rafael Camps Fernández”. 
 
Per tot això que s’exposa, la Junta de Govern, a proposta del president de la 
Comissió Informativa de l’Àrea de Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports i 
Benestar, per unanimitat, acorda: 
 
PRIMER. Acceptar l’al·legació i la documentació presentades pel Sr. Rafael Camps 
Fernández on s’acredita que la publicació subvencionada s’ha editat complint els 
requisits exigits a les bases reguladores i que el beneficiari ha efectuat despeses 
corresponents a l’edició del llibre per un import mínim de 1.000 € (l’import a justificar), 
dins els terminis previstos en les bases, i aprovar la subvenció concedida pel 
concepte i l’import següent: 
 

EXP. NIF SOL.LICITANT PUBLICACIÓ 
Subvenció. 
concedida 

Subvenció 
justificada. Motiu 

2018/5170 40448002H  
Rafael Camps 
Fernández 

Albirant les 
Alberes (Títol 
provisional) 1.000,00 €  1.000,00 € 

Presentació de 
factures amb data 
posterior al termini  
d’execució de la 
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publicació. 
Incompliment Art. .3 
de les Bases 
Reguladores 

 
SEGON. Revocar l’import de la subvenció concedida i no justificada a la Sra. Dolors 
Garcia Cadarso per no haver justificat la totalitat de l’import de les despeses de la 
subvenció concedida per a l’edició de la publicació dins el termini establert. 
 

EXP. NIF SOL.LICITANT PUBLICACIÓ 
Subvenció. 
concedida 

Subvenció 
justificada. Motiu 

2018/4373 40454296X 
Dolors Garcia 
Cadarso 

La il·lusió del 
pallasso 350,00 €  0,0 € 

No presentació del 
compte justificatiu 

 
TERCER. Notificar el present acord als interessats. 
 
 
7. JG993/000142/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió 

Informativa CENTEB; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una 
subvenció nominativa de Pascual Arts Music, SLU, de Figueres, per al 
finançament del Festival Strenes 2019 (exp. 2019/5073) 

 
L’entitat Pascual Arts Music, SLU, de Figueres, ha sol·licitat una subvenció 
nominativa per al finançament del Festival Strenes, que tindrà lloc a Girona l’any 
2019, i s’ha instruït l'expedient corresponent (2019/5073).  
 
Enguany, el Festival Strenes, tot un referent, celebra la seva edició més ambiciosa. El 
festival on tot comença presenta més de 40 actuacions amb la intenció de superar els 
més de 30.000 espectadors de l’edició anterior. 
 
Strenes s’ha convertit en el festival on els artistes tenen el primer contacte amb el 
públic per mostrar-li tot allò que porten treballant durant molt de temps. 
 
En aquesta setena edició, es donarà també el tret de sortida amb el ja icònic concert 
al terrat de l’Oficina de Turisme i s’ha ampliat la secció internacional del festival amb 
artistes destacats. Es continuen els concerts de la Festa Major d’Strenes, amb una 
programació més popular i amb la celebració de la Fira del Voluntariat, i els concerts 
a les escales de la Catedral, que serviran de clausura del Festival. Es continua posant 
en valor el talent musical gironí i amb l’apadrinament de la Fundació Valvi 4 grups 
optaran al guardó del festival de Talent Gironí de l’any. I enguany s’ha creat un nou 
escenari ubicat a la Pujada de Sant Domènec per a artistes de petit format amb 
l’aposta clara per convertir els espais històrics de Girona en espais escènics singulars 
del festival. 
 
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. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada 
nominativament a favor de l’entitat Pascual Arts Music, SLU, de conformitat amb allò 
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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’enitat Pascual Arts Music, SLU, per al 
finançament del Festival Strenes, que tindrà lloc a Girona, 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 

2019/5073 Pascual Arts 
Music, 
SLU_Figueres 

B1788789
4 

Festival 
Strenes 
2019 

Des de l’1 
de gener al 
14 de juny 
del 2019 

Cost total 
de l'objecte 
subvencion
at 

Cost de les 
despeses 
subvencionable
s 

Import de 
la 
subvenció 
 

Percentatg
e de 
finançamen
t 

Import a 
justificar 
 

501.000,00
€ 

501.000,00€  40.000,00 
€ 

7,98 %  501.000,00
€ 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de QUARANTA MIL EUROS, 
(40.000,00€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/47005 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 al 14 de 
juny de 2019. 
 
S’acceptaran les factures emeses amb anterioritat al període d’execució, sempre i 
quan estiguin directament relacionades amb l’objecte de la subvenció. 
 
QUART. Compatibilitat.  
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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’entitat Pascual Arts Music; SLU, 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 40.000,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 7,98 %, quan s’hagi presentat el compte justificatiu 
tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.  
 
SETÈ. Règim de justificació.  
L’entitat Pascual Arts Music, SLU, ha de justificar la subvenció concedida, per l’import 
de 501.000,00€ corresponents a l’import de les despeses que consten en el 
pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al 
Registre General de la Diputació de la documentació següent: 
 
a) El compte justificatiu normalitzat (www.ddgi.cat).  
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 
factura;  
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de 
les activitats. 
f) Justificant de l’acord de col·laboració de la Fundació amb Apropa Cultura, pel 
foment de la inclusió social i cultural. 
g)Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o 
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en compliment 
de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència (www.ddgi.cat a 
l’apartat de documentació). 
h) Un informe de revisió del compte justificatiu subscrit per un auditor de comptes 
inscrit com exercent en el “Registre Oficial de Auditores de Cuentas” dependent del 
“Instituto de Auditoria de Cuentas”, que ha de garantir, mitjançant un examen 
independent, que el beneficiari de l’ajut ha realitzat l’acció subvencionada i ha 
complert els requisits perquè se’n pugui fer el pagament. L’informe exposarà de forma 
clara, objectiva i ponderada els fets comprovats i les conclusions obtingudes.  
 
En el supòsit que el beneficiari no estigui obligat a auditar els comptes anuals, la 
designació de l’auditor la farà aquest beneficiari. 
 
En cas que el beneficiari estigui obligat a auditar els comptes anuals per un auditor 
sotmès a la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’auditoria de comptes, la revisió de la 
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memòria d’actuació, així com la revisió del compte justificatiu la portarà a terme el 
mateix auditor.  
 
L’actuació dels auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de 
comptes justificatius de subvencions es farà de conformitat amb el que s’estableix a 
l’Ordre  EHA/1434/2007, de 17 de maig, per la qual s’aprova la norma d’actuació dels 
auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de comptes justificatius 
de subvencions en l’àmbit del sector públic estatal, que preveu l’article 74 del 
Reglament de la Llei 38/2008, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat 
per RD 887/2006 de 21 de juliol. 
 
Les despeses d’elaboració de l’informe d’auditor es consideraran despeses 
subvencionables fins a un import màxim de 1.000,00 euros. 
 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment 
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el 
percentatge de desviació. 
 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat 
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva. 
 
És inadmissible cap canvi de destinació.  
 
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 31 de juliol 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’entitat Pascual Arts Music, SLU, 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. 
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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’entitat Pascual Arts Music, SLU, 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) Participar amb el programa d’inclusió social Apropa Cultura. 
i) 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.  
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L’entitat Pascual Arts Music, SLU, 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. (Les entitats no públiques a les quals 
s’atorgui una subvenció superior a 10.000,00 €, en el moment de presentar el 
compte justificatiu, estan obligades a adjuntar-hi la informació relativa a les 
retribucions dels seus òrgans de direcció o d’administració, a l’efecte que la 
Diputació de Girona les faci públiques en compliment de les obligacions 
establertes en la legislació sobre transparència). 
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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. 
 
SETZÈ. Notificar aquest acord a l’entitat Pascual Arts Music, SLU. 
 
 
8. JG993/000141/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió 

Informativa CENTEB; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una 
subvenció nominativa a l'entitat Escenaris Especials, de Banyoles, per al 
finançament del projecte de teatre Escenaris Especials (exp. 2019/5074) 

 
Escenaris Especials, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament del 
projecte Escenaris Especials_Programa de teatre, que tindrà lloc a diversos municipis 
de Girona l’any 2019, i s’ha instruït l'expedient corresponent (2019/5074).  
 
LOVE és un projecte que implica la creació d’un espectacle teatral protagonitzat per 
persones en risc d’exclusió social. Actors i actrius amb diversitat funcional, una 
malaltia mental, autisme, adults en procés de superació d’una drogoaddicció i nens 
amb deficiències neuromotores ens parlaran de l’amor des de la seva perspectiva. 
 
Escenaris Especials és una entitat que treballa perquè a l’escenari s’hi vegi reflectida 
la diversitat real que existeix a la nostra societat. 
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El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla 
Estratègic de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació 
Cultural tindrà una línia de cooperació econòmica amb temes educatius. L’objectiu 
d’aquesta línia és posicionar l’educació com a element clau del desenvolupament 
humà i especialment l’educació artística com a base del creixement cultural de la 
ciutadania. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada 
nominativament a favor de l’entitat Escenaris Especials, 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 Escenaris Especials, per al finançament del 
projecte Escenaris Especials_Programa de teatre, que tindrà lloc a diversos municipis 
de Girona, l’any 2019, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del 
benefici
ari 

NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució 
de l’activitat 

2019/5074 Escenar
is 
Especia
ls 

G55291751 Projecte_Escen
aris 
especials_Progr
ama de teatre 

Des de l’1 
de 
setembre 
de 2018 al 
31 de juliol 
de 2019 

Cost total 
de l'objecte 
subvencion
at 

Cost de 
les 
despes
es 
subvenc
ionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

13.508,76 
€ 

13.508,
76 € 

8.000,00 € 59,22 %  13.508,76 
€ 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de  VUIT MIL EUROS, 
(8.000,00€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48143 del pressupost 
de la Diputació de Girona de 2019. 
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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 setembre de 2018 
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 Escenaris Especials, 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 8.000,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 59,22 %, quan s’hagi presentat el compte 
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.  
 
SETÈ. Règim de justificació.  
Escenaris Especials ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 13.508,76 
€ 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. 
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És inadmissible cap canvi de destinació.  
 
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 15 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 Escenaris Especials, 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. 

 
DESÈ. Obligacions del beneficiari.  
Escenaris Especials, té les obligacions següents: 
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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.  
 
Escenaris Especials, 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.  
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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. 
 
SETZÈ. Notificar aquest acord a Escenaris Especials, amb seu a Banyoles. 
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9. JG993/000132/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió 
Informativa CENTEB; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa a 
l'Ajunt. de Torroella de Montgrí per al finançament de la VIII Fira 
Internacional de Màgia FIMAG (exp. 2019/5075) 

 
L’Ajuntament de Torroella de Montgrí, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al 
finançament de la VIII Fira Internacional de Màgia FIMAG, que tindrà lloc a Torroella 
de Montgrí l’any 2019, i s’ha instruït l'expedient corresponent (2019/5075).  
 
La Fira Internacional de Màgia, FIMAG, que es realitza a Torroella de Montgrí, de 
forma ininterrompuda des de l’any 2012, s’ha convertit al llarg de les seves set 
anteriors edicions en un punt de trobada de la màgia de Catalunya i del sud 
d’Europa. Per a l’Ajuntament de Torroella de Montgrí és una fira d’interès estratègic. 
És, ara mateix, la única fira de màgia que es porta a terme a les comarques 
gironines. 
 
La 8a edició se celebrarà entre els dies 5 de maig i 9 de juny de 2019 amb l’aposta 
de donar continuïtat al projecte i alhora fer un pas més fer per convertir-la en una 
Fira estratègica pel sector de la màgia i les arts afins a Catalunya i al sud d’Europa. 
 
FIMAG 2019 vol originar un punt de trobada entre el públic a partir de la màgia 
professional. L’objectiu comú i més ambiciós de FIMAG és enfortir i incrementar el 
coneixement entre el públic de la màgia i les arts afins; i també incrementar i crear 
interès per a generar nous públics interessats en aquesta disciplina fins a aquest 
moment considerada en certa manera residual entre les arts escèniques. 
 
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. 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 Torroella de Montgrí, 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. 
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Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural la Junta de Govern, 
per unanimitat, acorda:  
 
PRIMER. Concedir la subvenció a l’Ajuntament de Torroella de Montgrí, per al 
finançament de la VIII Fira Internacional de Màgia FIMAG, que tindrà lloc a Torroella 
de Montgrí, 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 

2019/5075 Ajuntament de 
Torroella de 
Montgrí 

P1721200B VIII Fira 
Internacional 
de Màgia 
FIMAG, que 
tindrà lloc a 
Torroella de 
Montgrí 

Des de l’1 de 
gener fins al 
15 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 
 

132.073,00€ 58.000,00€  13.000,00 € 22,41 %  58.000,00€ 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de  TRETZE MIL EUROS, 
(13.000,00€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/46212 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 dels caixets i accions de comunicació 
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 
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 Torroella de Montgrí, 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 13.000,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 22,41 %, quan s’hagi presentat el compte 
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.  
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SETÈ. Règim de justificació.  
L’Ajuntament de Torroella de Montgrí ha de justificar la subvenció concedida, per 
l’import de 58.000,00€ corresponents a l’import de les despeses de caixets i 
accions de comunicació 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 16 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 Torroella de Montgrí, 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. 
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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 Torroella de Montgrí, 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 Torroella de Montgrí, i els tercers relacionats amb l’objecte de la 
subvenció o la seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control 
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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 
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 
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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 Torroella de Montgrí. 
 
 
10. JG993/000098/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió 

Informativa CENTEB; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa a la 
fundació Xarxa d'Espectacle Infantil i Juvenil de Catalunya per al 
finançament de la programació estable espectacles familiars poblacions 
de Girona (exp. 2019/3681) 

 
La Fundació Xarxa d’Espectacle Infantil i Juvenil de Catalunya, ha sol·licitat una 
subvenció nominativa per al finançament de la programació estable espectacles 
familiars poblacions de Girona, l’any 2019, i s’ha instruït l'expedient corresponent 
(2019/3681).  
 
L’any 1972, gent compromesa amb la cultura catalana i el seu futur, va començar a 
fer programacions estables de teatre per a nens i nenes arreu del país amb el nom de 
Moviment Rialles de Catalunya, delegació funcional d’Òmnium Cultural. El 1995, una 
cinquantena d’aquests grups de voluntaris van constituir la Fundació Xarxa.  
 
L ’any 2019 compta amb 80 grups locals repartits a 29 comarques que integren 
l’entitat i segueixen treballant amb el mateix objectiu: mantenir el compromís amb la 
llengua, la societat i la cultura a través de les arts escèniques destinades al públic 
infantil i familiar. 
 
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. 
 

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


 
  
 
 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 35 

Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada 
nominativament a favor de la Fundació Xarxa d’Espectacle Infantil i Juvenil de 
Catalunya, 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 la Fundació Xarxa d’Espectacle Infantil i Juvenil de 
Catalunya, per al finançament de la programació estable espectacles familiars 
poblacions de Girona, 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 

2019/3681 Fundació Xarxa 
d’Espectacle 
Infantil i Juvenil de 
Catalunya 

G60953940 programació 
estable 
espectacles 
familiars 
poblacions de 
Girona 

Des de l’1 de 
gener fins al 
16 de 
novembre de 
2019 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

74.500,00€ 74.500,00€ 5.000,00 € 6,71 %  74.500,00€ 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de CINC MIL EUROS, 
(5.000,00€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48146 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 16 de 
novembre 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 
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subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar 
el cost total de l'activitat subvencionada. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.  
Es considera que la Fundació Xarxa d’Espectacle Infantil i Juvenil de Catalunya, 
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 6,71 %, quan s’hagi presentat el compte justificatiu 
tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.  
 
SETÈ. Règim de justificació.  
La Fundació Xarxa d’Espectacle Infantil i Juvenil de Catalunya ha de justificar la 
subvenció concedida, per l’import de 74.500,00€ 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. 
 
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 29 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 la Fundació Xarxa d’Espectacle Infantil i Juvenil de Catalunya, 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 
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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. 

 
DESÈ. Obligacions del beneficiari.  
La Fundació Xarxa d’Espectacle Infantil i Juvenil de Catalunya, 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;  
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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.  
 
La Fundació Xarxa d’Espectacle Infantil i Juvenil de Catalunya, 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. 
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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. 
 
SETZÈ. Notificar aquest acord a la Fundació Xarxa d’Espectacle Infantil i Juvenil de 
Catalunya. 
 
 
11. JG993/000136/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió 

Informativa CENTEB; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una 
subvenció nominativa a la GIO Productions, SL, de Tortellà, per al 
finançament de la Temporada de concerts de la GiOrquestra (exp. 
2019/4872) 

 

Gio Productions, S.L., ha sol·licitat una subvenció nominativa per al 
finançament de la Temporada Concerts GIOrquestra , que tindrà lloc a 
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diversos municipis de la província de Girona, l’any 2019, i s’ha instruït 
l'expedient corresponent (2019/4872).  
 
La GIOrquestra, simfònica de les comarques gironines, és un projecte sorgit 
de la iniciativa privada dels germans Marcel i Jaume Sabater. En els seus 
primers anys ha consolidat el seu projecte de residència a l’Auditori de Girona, 
amb una programació pròpia, al costat de solistes de primer nivell nacional i 
internacional. Va néixer amb la missió d’acostar la música a cada vegada més 
gent i de tenir un compromís ferm per ajudar a millorar la societat a través d’un 
projecte pedagògic i social molt important.  
 
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 les accions de 
promoció de la música. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada 
nominativament a favor de Gio Productions, S.L., 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 Gio Productions, S.L. per al finançament de 
la Temporada Concerts GIOrquestra, que tindrà lloc a diversos municipis de la 
província de Girona, 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 
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2019/4872 Gio Productions, 
S.L. 

B55288351 Temporada 
de Concerts 
GIOrquestra 

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 
 

175.000,00€ 175.000,00 € 40.000,00 € 22,85 %  175.000,00 € 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de  QUARANTA MIL 
EUROS, (40.000,00€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
500/3340/47018 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.  
D’acord a l’art. 21.4 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona, es requerirà per part de l’ens beneficiari l’acceptació expressa de la 
subvenció. 
 
SISÈ. Quantia, finançament i pagament.  
De conformitat amb allò que disposa l’article 34.4 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, tan bon punt s’hagi produït l’acceptació expressa d’aquest acord, 
de conformitat amb el punt cinquè, es procedirà al pagament de  VINT-I-VUIT 
MIL EUROS (28.000,00€), en concepte de bestreta, que correspon al 70% de 
l’import de la subvenció, com a finançament necessari per poder dur a terme 
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les actuacions inherents a la subvenció. El pagament es farà sense necessitat 
de constitució de fiança o garantia. 
 
Quan Gio Productions, S.L., hagi presentat telemàticament al Registre General 
de la Diputació la justificació econòmica de l’anualitat en curs, de conformitat 
amb el que s’estableix en el punt setè d’aquest acord, es farà efectiva la 
quantitat de  SETZE MIL CINC-CENTS EUROS, (16.500,00€), corresponents 
al 30% restant. 
 
El beneficiari resta obligat a presentar en el termini atorgat a l’efecte en el 
Registre General de la Diputació la justificació econòmica, de conformitat amb 
el que s’estableix en el punt setè d’aquest acord. 
 
SETÈ. Règim de justificació.  
Gio Produtions, S.L. ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 
175.000,00€ corresponents a l’import de les despeses que consten en el 
pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica 
al Registre General de la Diputació de la documentació següent: 
 
a) El compte justificatiu normalitzat (www.ddgi.cat).  
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de 
la factura;  
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió 
pública de les activitats. 
f)Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció 
o d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en 
compliment de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència 
(www.ddgi.cat a l’apartat de documentació). 
g) Un informe de revisió del compte justificatiu subscrit per un auditor de 
comptes inscrit com exercent en el “Registre Oficial de Auditores de Cuentas” 
dependent del “Instituto de Auditoria de Cuentas”, que ha de garantir, 
mitjançant un examen independent, que el beneficiari de l’ajut ha realitzat 
l’acció subvencionada i ha complert els requisits perquè se’n pugui fer el 
pagament. L’informe exposarà de forma clara, objectiva i ponderada els fets 
comprovats i les conclusions obtingudes.  
 
En el supòsit que el beneficiari no estigui obligat a auditar els comptes anuals, 
la designació de l’auditor la farà aquest beneficiari. 
 
En cas que el beneficiari estigui obligat a auditar els comptes anuals per un 
auditor sotmès a la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’auditoria de comptes, la 
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revisió de la memòria d’actuació, així com la revisió del compte justificatiu la 
portarà a terme el mateix auditor.  
 
L’actuació dels auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de 
comptes justificatius de subvencions es farà de conformitat amb el que 
s’estableix a l’Ordre  EHA/1434/2007, de 17 de maig, per la qual s’aprova la 
norma d’actuació dels auditors de comptes en la realització dels treballs de 
revisió de comptes justificatius de subvencions en l’àmbit del sector públic 
estatal, que preveu l’article 74 del Reglament de la LLei 38/2008, de 17 de 
novembre, general de subvencions, aprovat per RD 887/2006 de 21 de juliol. 
 
Les despeses d’elaboració de l’informe d’auditor es consideraran despeses 
subvencionables fins a un import màxim de 1.000,00 euros. 
 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment 
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida 
el percentatge de desviació. 
 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit 
exposat en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva. 
 
És inadmissible cap canvi de destinació.  
 
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 31 d’octubre 
de 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 Gio Productions, S.L. 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 
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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. 

 
DESÈ. Obligacions del beneficiari.  
Gio Productions, S.L. 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; 
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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.  
 
Gio Productions, S.L. 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. 

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


 
  
 
 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 46 

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

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

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

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

 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions 
previstes en funció del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions 
comeses. 
 
CATORZÈ. 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 Gio Productions, S.L. 
 
 
12. JG993/000143/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió 

Informativa CENTEB; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una 
subvenció nominativa a la Fundació Pau Casals, de Sant Salvador_El 
Vendrell, per al finançament de les activitats culturals a les comarques 
gironines (exp. 2019/5228) 

 
La Fundació Pau Casals ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament de 
les Activitats culturals a les comarques gironines per a l’any 2019, i s’ha instruït 
l'expedient corresponent (2019/5228).  
 
La Fundació Pau Casals, creada l’any 1972 per Pau Casals i Marta Casals, conserva 
el fons documental, artístic i patrimonial del mestre Pau casals, gestiona el museu 
Vil·la Casals i la beca Pau Casals per a joves talents en la interpretació del cello. Des 
de la Fundació es vol promoure el llegat musical, cultural i cívic de Pau Casals a les 
comarques de Girona, especialment entre la població escolar. 
 
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 a projectes educatius. 
L’objectiu d’aquesta línia és donar suport a les principals iniciatives que permetin una 
educació cultural global i integral de l’alumnat de les comarques gironines i 
posicionar l’educació com a element clau del desenvolupament humà i especialment 
l’educació artística com a base del creixement cultural de la ciutadania. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada 
nominativament a favor de la Fundació Pau Casals, 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 la Fundació Pau Casals, per al finançament de les 
Activitats culturals a les comarques gironines per a l’any 2019, que es detalla a 
continuació:  
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Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del 
beneficiari 

NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució 
de l’activitat 

2019/5228 Fundació Pau 
Casals 

G43027499 Activitats 
culturals a 
les 
comarques 
gironines 

Des de l’1 
de 
novembre 
de 2018 fins 
al 31 
d’octubre 
de 2019 

Cost total de 
l'objecte 
subvenciona
t 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge 
de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

25.000,00€ 25.000,00€ 20.000,00 € 80,00 %  25.000,00€ 

 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de VINT MIL EUROS, 
(20.000,00€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48129 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 novembre de 
2018 fins al 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, 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 la Fundació Pau Casals, 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 20.000,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 80,00 %, quan s’hagi presentat el compte 
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.  
 
SETÈ. Règim de justificació.  
La Fundació Pau Casals ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 
25.000,00€ corresponents a l’import de les despeses que consten en el pressupost de 
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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. 
f)Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o 
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en compliment 
de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència (www.ddgi.cat a 
l’apartat de documentació). 
 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment 
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el 
percentatge de desviació. 
 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat 
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva. 
 
És inadmissible cap canvi de destinació.  
 
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 15 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 la Fundació Pau Casals, presenti la documentació justificativa es 
procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en 
aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes 
que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la 
indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, 
amb les conseqüències que es determinen al punt següent. 
 
VUITÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat.  
La Junta de Govern de la Diputació de Girona té la facultat de revisar la subvenció 
concedida i de modificar la resolució de concessió en el cas d’alteració de les 
condicions que s’han tingut en compte per a la concessió de la subvenció. En relació 
amb la possibilitat de modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al 
que disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la 
normativa concordant. Es procedirà a exigir el reintegrament de la subvenció 
concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona. 
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NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat. 
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació 
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte 
de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada. 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 
 

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

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

 
DESÈ. Obligacions del beneficiari.  
La Fundació Pau Casals, 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.  
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La Fundació Pau Casals 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. (Les entitats no públiques a les quals 
s’atorgui una subvenció superior a 10.000,00 €, en el moment de presentar el 
compte justificatiu, estan obligades a adjuntar-hi la informació relativa a les 
retribucions dels seus òrgans de direcció o d’administració, a l’efecte que la 
Diputació de Girona les faci públiques en compliment de les obligacions 
establertes en la legislació sobre transparència). 
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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. 
 
SETZÈ. Notificar aquest acord a la Fundació Pau Casals. 
 
 
13. JG993/000140/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió 

Informativa CENTEB; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una 
subvenció nominativa a l'Associació Soniquete, de Girona, per al 
finançament de Rumbesca 2019 (exp. 2019/5017) 

 
L’Associació Soniquete, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament del 
Festival Rumbesca, que tindrà lloc a Girona, Salt i Sant Gregori, l’any 2019, i s’ha 
instruït l'expedient corresponent (2019/5017).  
 
El festival Rumbesca és l’aparador nacional de la rumba catalana i s’inscriu en el 
projecte euroregional de la Candidatura de la Rumba Catalana a la UNESCO. 
L’objectiu comú és posar en valor la rumba catalana entesa com un patrimoni 
musical universal i un motor de transformació socioeducativa. 
 
El 2019 Rumbesca es recolza sobre l’èxit de l’edició anterior i marcarà un punt 
d’inflexió en termes de volum d’activitat, d’àmbit geogràfic i d’impacte mediàtic. El 
festival tindrà lloc a municipis com l’Hospitalet de Llobregat, a Girona, Quart, Sant 
Gregori i Salt. 
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El festival Rumbesca 2019 incorpora els valors següents: 
 

oTransformació social: millorar la cohesió social visibilitzant positivament la 
comunitat gitana catalana a l’Espai Català Transfronterer i a l’UE. 
 
oInculturació: promoure la recerca i el coneixement d’aquesta tradició musical 
autòctona generant recursos educatius actualitzats i atractius per al seu ús a 
l’etapa educativa obligatòria. 

 
oProjecció: posicionar el territori i la cultura que anomenem l’Espai Català 
Transfronterer des d’una perspectiva de patrimonial immaterial, de turisme 
cultural i d’indústria musical creativa. La rumba catalana és la música popular 
moderna que millor identifica i posiciona el territori i la cultura catalana al món; 
és part essencial de la dieta mediterrània musical. 

 
Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada 
nominativament a favor de l’Associació Soniquete, 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’Associació Soniquete, per al finançament del 
Festiva Rumbesca, que tindrà lloc a Girona, Salt i Sant Gregori, 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 

2019/5017 Associació 
Soniquete 

G17790916 Festival 
Rumbesca 

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

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge 
de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

37.653,00€ 37.653,00€ 10.000,00 € 26,56 %  37.653,00€ 
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SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de  DEU MIL EUROS, 
(10.000,00€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48147 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 
juny 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’Associació Soniquete, 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 10.000,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 26,56 %, quan s’hagi presentat el compte 
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.  
 
SETÈ. Règim de justificació.  
L’Associació Soniquete ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 
37.653,00€ 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 15 de juliol 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 Soniquete, 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. 

 

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


 
  
 
 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 56 

DESÈ. Obligacions del beneficiari.  
L’Associació Soniquete, 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’Associació Soniquete, 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’Associació Soniquete. 
 
 
14. JG993/000145/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió 

Informativa CENTEB; Monuments (018): Aprovació conveni econòmic per 
al finançament del projecte d'actuació de la vil·la romana de Vilauba (exp. 
2019/4222) 

 
La vil·la romana de Vilauba, propietat dels municipis de Banyoles, Camós, Porqueres 
i del Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles, és un dels monuments més 
emblemàtics de la comarca del Pla de l’Estany, la qual té una gran importància 
històrica i cultural, a part d’uns valors propis inqüestionables que s’han de preservar. 
En concret, des de l’any 1978 s’han dut a terme diverses campanyes arqueològiques 
que han permès constatar el valor patrimonial del jaciment. Tanmateix, l’amplitud de 
l’àrea excavada i la troballa de diverses etapes constructives de l’edifici, fa necessari 
continuar uns treballs de consolidació i restauració que permetin mantenir-lo en 
condicions òptimes, alhora que facin més entenedora i comprensible la seva visita. En 
conseqüència, per portar endavant la tasca de recuperació del monument i la seva 
obertura als visitants cal la col·laboració entre institucions i entitats. 
 
En el marc d’aquesta col·laboració la Diputació de Girona, els municipis de Banyoles, 
Camós, Porqueres i del Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles, han acordat la 
renovació d’un conveni per al finançament del projecte d’actuació a la vil·la romana de 
Vilauba. 
 
Vist l’informe del cap de Monuments, la Junta de Govern, a proposta del diputat 
delegat de Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, 
acorda: 
 
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració econòmica entre la Diputació de Girona, 
els ajuntaments de Banyoles, Porqueres i Camós, i el Centre d'Estudis Comarcals de 
Banyoles, per al finançament del projecte d'actuació a la vil·la romana de Vilalba, el 
text del qual es transcriu literalment tot seguit:  
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ECONÒMICA ENTRE LA DIPUTACIÓ DE 
GIRONA, ELS AJUNTAMENTS DE BANYOLES, PORQUERES, CAMÓS, I EL 
CENTRE D’ESTUDIS COMARCALS DE BANYOLES PER AL FINANÇAMENT DEL 
PROJECTE D’ACTUACIÓ A LA VIL·LA ROMANA DE VILAUBA.  
 
Entitats que hi intervenen.  
 
D’una part, el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer i Planas, facultat 
per a aquest acte per acord de la Junta de Govern ...... i assistit pel secretari general 
de la corporació, Jordi Batllori i Nouvilas, que actua com a fedatari públic.  
 
D’una altra, l’Il·lm. Alcalde-President de l’Ajuntament de Banyoles, Sr. Miquel Noguer i 
Planas.  
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D’una altra, l’Il·lm. Alcalde-President de l’Ajuntament de l’Ajuntament de Camós, Sr. 
Josep Jordi i Torrentà.  
 
D’una altra, l’Il·lm. Alcalde-President de l’Ajuntament de Porqueres, Sr. Francesc 
Castañer i Campolier.  
 
I de l’altra, el president del Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles, Sr. Joan Antón 
Abellan i Manonelles.  
 
Antecedents i motivació.  
1. Que el Jaciment Arqueològic de Vilauba és propietat indivisa dels municipis de 
Banyoles, Camós, Porqueres i del Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles, amb la 
següent proporció: Ajuntament de Banyoles 70%. Ajuntament de Camós 10%. 
Ajuntament de Porqueres 10%. Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles 10%.  
2. Que tant els copropietaris del jaciment, com els directors de les excavacions de la 
vil·la romana de Vilauba han demostrat en les diverses edicions de les campanyes 
que la tasca duta a terme mereix la seva continuació i consolidació.  
3. Que des de l’any 1978 s’han dut a terme els treballs de camp a la vil·la romana de 
Vilauba, que formen part d’un únic projecte de recerca en què s’hi poden distingir 
diverses etapes fins arribar als treballs de consolidació i restauració realitzats durant 
els anys 2004 i 2005, que permeten mantenir el jaciment en unes condicions òptimes i 
que fan molt més entenedora i comprensible la seva visita.  
4. Que els directors de l’esmentada excavació, senyors Pere Castanyer i Masoliver, i 
Joaquim Tremoleda i Trilla, han redactat el Projecte d’actuació arqueològica a la vil·la 
romana de Vilauba que respon a motivacions de caràcter científic que faran possible 
millorar el coneixement arqueològic actual d’aquesta vil·la i, de l’altra, motivacions de 
caràcter museològic, que fan referència a la millora en la presentació al públic 
d’aquest jaciment, amb coordinació amb el Museu Arqueològic Comarcal de 
Banyoles, actual gestor del jaciment. En conseqüència, els propietaris pretenen 
executar les obres del citat projecte, que compta amb un pressupost total de 
115.785,15 €.  
5. Que l’any 2016 el Servei de monuments de la Diputació de Girona va redactar el 
“projecte d’adequació de la vil·la romana de Vilauba”, encarregat per l’Ajuntament de 
Banyoles i a petició dels propietaris, així com el plec de condicions tècniques i l’estudi 
de seguretat i salut. Aquest projecte, pensat per executar amb diferents fases, ha de 
servir com a referent i guia d’actuació en el marc d’aquest conveni per les diferents 
actuacions que si duguin a terme.  
6. Que la Diputació de Girona, en funció de les seves competències per a la prestació 
d’assistència econòmica, jurídica i tècnica, està interessada a cooperar en el 
finançament de les obres esmentades.  
7. Que els anys 2007, 2010 i 2013 i 2016 les institucions abans esmentades, van 
signar tres convenis per tres anys (2007, 2008 i 2009), (2010, 2011 i 2012), (2013, 
2014 i 2015), (2016, 2017 i 2018) de col·laboració per a unes intervencions 
arqueològiques a la vil·la romana de Vilauba, que van consistir en els treballs 
d’excavació arqueològica per descobrir la totalitat de la planta de la vil·la, i les obres 
d’adequació general del jaciment per garantir la consolidació i protecció de totes les 
estructures descobertes per facilitar la seva comprensió, i que va comptar amb un 
pressupost global de 115.785,18 € en cadascun dels convenis.  
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8. Que totes les institucions que signen aquest conveni, les quals es reconeixen 
mútuament capacitat, tenen especial interès a continuar el suport a l’equip i al 
projecte d’actuació esmentats.  
En virtut de tot això, formalitzen aquest conveni amb subjecció als següents.  
 
Pactes.  
 
Primer. Objecte. L’objectiu d’aquest conveni és regular i renovar la col·laboració entre 
la Diputació de Girona, els ajuntaments de Banyoles, Camós i Porqueres i el Centre 
d’Estudis comarcals de Banyoles per continuar les actuacions al jaciment arqueològic 
de la vil·la romana de Vilauba, d’acord amb el Projecte d’actuació a la vil·la romana 
de Vilauba 2019-2021, redactat pels senyors Pere Castanyer Masoliver i Joaquim 
Tremoleda i Trilla, coordinadors de les excavacions arqueològiques de Vilauba, 
durant la vigència del conveni. També és objecte d’aquest conveni regular les 
aportacions econòmiques i subvencions que duran a terme les parts, així com regular 
les condicions de l’atorgament i les obligacions del beneficiari i de les parts.  
 
Segon. Obligacions de l’Ajuntament de Banyoles. L’Ajuntament de Banyoles es 
compromet a dur a terme el Projecte d’actuació a la vil·la romana de Vilauba durant la 
vigència del conveni. De fet, assumeix la seva supervisió i gestió de l’execució, 
mentre que la Diputació i la resta d’entitats signants queden desvinculades de 
qualsevol relació contractual amb l’empresa o personal encarregat de realitzar les 
actuacions projectades.  
 
Tercer. Finançament del projecte. Les institucions que signen aquest conveni faran 
les aportacions que es detallen en el quadre següent en concepte de subvencions. És 
a dir, es preveu un cofinançament per part de totes les parts, que pot procedir 
d’aportacions del mateix Ajuntament o de l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, 
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració 
o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La 
suma de les subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona i la resta 
d’entitats signants en cap cas no poden superar el cost total de l’activitat 
subvencionada. Això sí, s’hauran de comunicar sempre al conjunt d’entitats signants, 
tal com es detalla en el punt 9 c d’aquest conveni: 

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

Institució 2019 2020 2021 Percentatge 

Diputació de Girona 19.297,53 19.297,53 19.297,53 50% (57.892,58 €) 

Ajuntament de Banyoles 13.508,27 13.508,27 13.508,27 
35% de la resta del 
projecte (40.524,80) 

Centre d’Estudis 
Comarcals de Banyoles  

1.929,75 1.929,75 1.929,75 
5% de la resta del 
projecte (5.789,26 €) 

Ajuntament de Camós 1.929,75 1.929,75 1.929,75 
5% de la resta del 
projecte (5.789,26 €) 

Ajuntament de Porqueres 1.929,75 1.929,75 1.929,75 
5% de la resta del 
projecte (5.789,26 €) 

TOTAL 38.595,06 38.595,06 38.595,06 115.785,15 € 
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Institució Aplicació 2019 2020 2021 

Diputació de Girona 505/3360/76201 19.297,53 19.297,53 19.297,53 

Ajuntament de Banyoles 40.33600.62250 13.508,27 13.508,27 13.508,27 

Centre d’Estudis 
Comarcals de Banyoles  

 1.929,75 1.929,75 1.929,75 

Ajuntament de Camós 336.481 1.929,75 1.929,75 1.929,75 

Ajuntament de Porqueres 07.334.48003 1.929,75 1.929,75 1.929,75 

 

Quart. Despeses subvencionables i període d’execució. El pressupost de les 
despeses previstes per dur a terme el Projecte d’actuació a la vil·la romana de 
Vilauba és de 115.785,15 €, segons el detall de depeses que figura a l’expedient 
d’aprovació d’aquest conveni. Es consideren despeses subvencionables les despeses 
corrents que es detallen en l’esmentat pressupost. De qualsevol desviació que s’hagin 
produït, respecte al pressupost original, se’n deixarà constància en una memòria 
justificativa final. El període d’execució de l’actuació subvencionada comença en la 
data de la signatura del conveni i finalitza el 31 d’octubre del 2021. Es consideren 
despeses efectuades les que s’hagin meritat durant el termini d’execució, encara que 
no hagin estat pagades efectivament abans d’acabar el període de la justificació. 
S’autoritza el beneficiari a concertar l’execució total o parcial de les activitats 
subvencionades amb persones o entitats amb qui estigui vinculat. En aquest cas, 
seran subvencionables només els costos en què aquestes persones o entitats hagin 
concorregut, els quals s’hauran de justificar en els mateixos termes que el beneficiari.  
 
Cinquè. Acceptació de la subvenció. Es considera que amb la signatura d’aquest 
conveni l’Ajuntament de Banyoles accepta la subvenció i les condicions generals i 
específiques fixades.  
 
Sisè. Termini i règim de justificació. Pel que fa a la subvenció de la Diputació de 
Girona: Es preveu una justificació parcial en l’exercici 2019, una segona en l’exercici 
2020, i una de total en l’exercici 2021. Les dates límit de justificació són les següents: 
Justificació parcial 1: 30 de novembre de 2019. Justificació parcial 2: 30 de novembre 
de 2020. Justificació final: 30 de novembre de 2021. En cas que no es pogués 
justificar la subvenció dins d’aquestes dates es podrà sol·licitar una pròrroga, abans 
que acabi el termini fixat, per un termini màxim de 15 dies. El beneficiari ha de 
justificar la realització efectiva de l’objecte de la subvenció, corresponent a l’import de 
les despeses que consten en el pressupost annex, mitjançant la presentació en el 
Registre General de la Diputació del compte justificatiu normalitzat, disponible a 
l’apartat «Documentació» del web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), 
acompanyat de la documentació següent:  
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a) Memòria justificativa del compliment de l’activitat.  
b) Relació classificada de les despeses de l’activitat, amb la identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 
factura (cal incloure com a annex les factures de despesa signades pel tècnic director 
de l’obra).  
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats, amb la 
identificació de l’import i la procedència. d) Documentació acreditativa que l’activitat 
subvencionada s’ha efectuat amb la col·laboració de la Diputació de Girona, tal com 
estableix el punt dissetè d’aquest conveni.  
e) Un exemplar de tota la producció gràfica o audiovisual utilitzada en la difusió 
pública del Projecte.  
La documentació dels apartats c, d i e només s’haurà de presentar en el moment de 
la justificació final. Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu, 
la subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment. En cas que el cost 
justificat sigui inferior al que consta en el pressupost acceptat, la subvenció es 
minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el percentatge de 
desviació. Es reduirà l’import de la subvenció quan la totalitat dels ingressos obtinguts 
per al finançament del projecte superin la despesa efectiva. El centre gestor revisarà 
la documentació justificativa i, si hi detecta errors o deficiències, haurà de requerir el 
beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils els esmeni, o bé que presenti les 
al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que, si no ho fes, es consideraria 
incomplerta l’obligació de justificació, amb les conseqüències que s’estableixen als 
articles 22 i 33 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. No 
justificar la inversió dintre del termini i amb les condicions assenyalades motivarà 
l’anul·lació d’ofici de la subvenció pendent.  
 
Setè. Compatibilitat. La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, 
ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol 
administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d’organismes 
internacionals. La suma de les subvencions en cap cas no pot superar el cost total de 
l’activitat subvencionada.  
 
Vuitè. Pagament. No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la 
presentació dels comptes justificatius corresponent. El pagament de les subvencions 
es farà mitjançant una transferència bancària a favor de l’Ajuntament de Banyoles. Es 
tramitarà el pagament de la subvenció previ informe favorable del cap del centre 
gestor. En concret, l’aportació de la Diputació, que representa un percentatge de 
finançament del 50 % de la intervenció, es repartirà de forma igualitària en tres 
anualitats (2019, 2020 i 2021). Així mateix, els ajuntaments de Camós, Porqueres i el 
Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles, transferiran els imports pactats en aquest 
conveni a l’Ajuntament de Banyoles d’igual forma que la Diputació de Girona, a fi que 
pugui supervisar i gestionar l’execució del projecte.  
 
Novè. Altres obligacions del beneficiari. El beneficiari té les obligacions següents: a) 
Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció. b) Prestar col·laboració i facilitar la 
documentació i la informació que li sigui requerida en relació amb l’activitat per a la 
qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control 
de la Diputació de Girona, la Sindicatura de Comptes i altres òrgans competents, 
d’acord amb la normativa aplicable. c) Notificar a la resta de signants els ajuts 
obtinguts o demanats a altres administracions o entitats públiques o privades, 
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nacionals o internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud. d) 
Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control. e) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació 
aplicable. f) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin 
aplicables.  
 
Desè. Subcontractació. Es permet que l’Ajuntament de Banyoles subcontracti les 
actuacions objecte de subvenció, però en cas que ho faci, les obligacions 
econòmiques que se’n derivin hauran d’anar al seu càrrec.  
 
Onzè. Modificació de les subvencions. El beneficiari no podrà sol·licitar un canvi de 
l’objecte o destí de la subvenció atorgada, ni demanar la modificació del pressupost o 
del percentatge de finançament. En relació amb la modificació o anul·lació de les 
subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona, l’ordenança que tingui aprovada l’Ajuntament de Banyoles i la 
normativa concordant.  
 
Dotzè. Invalidesa, revocació i reintegrament. Si es dóna el cas, el beneficiari tindrà 
l’obligació de retornar l’import rebut i de pagar l’interès de demora corresponent, en 
els supòsits següents: a) Els que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions. b) En cas d’incompliment d'altres obligacions que 
preveuen aquestes bases. c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de 
subvencions.  
 
Tretzè. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al títol III de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. El beneficiari i els 
tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva justificació estan obligats a 
sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi la intervenció corresponent, 
d’acord amb el que estableix l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. La negativa a complir aquesta obligació es considera 
resistència, excusa o obstrucció als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions, sens perjudici de les sancions que, si 
escau, hi puguin correspondre.  
 
Catorzè. Principis ètics i regles de conducta. El beneficiari està obligat a adequar la 
seva activitat als principis ètics i les regles de conducta establerts a l’article 55 de la 
Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
L’incompliment dels principis i regles anteriors comportarà l’aplicació del règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses.  
 
Quinzè. Obligacions de la Diputació de Girona. Abonar l’import de la subvenció un 
cop hagi estat justificada.  
 
Setzè. Seguiment de la gestió i desenvolupament del projecte. En qualsevol moment, 
representants acreditats de la Diputació de Girona o dels altres signataris del conveni 
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podran comprovar la gestió i funcionament del Projecte. Es crearà una comissió de 
seguiment per vetllar pel correcte desenvolupament del Pla d’actuació a la vil·la 
romana de Vilauba, que estarà formada per un representant de cada institució, l’equip 
directiu redactor el projecte, i el personal tècnic que cada institució consideri 
convenient. Aquesta comissió es reunirà, com a mínim, una vegada l’any.  
 
Dissetè. Difusió, protocol i inauguració. El beneficiari, l’Ajuntament de Banyoles, haurà 
de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona i de la 
resta de signataris del conveni en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions 
que siguin objecte de subvenció, encara que l’activitat ja hagi estat realitzada. Si 
s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats que per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions, puguin 
correspondre, s’aplicaran les regles següents:  
a) Si encara és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan 
concedent ha de requerir el beneficiari que adopti les mesures de difusió establertes 
en un termini no superior a 15 dies, amb l’advertència expressa que aquest 
incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.  
b) Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures no 
és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan concedent 
pot establir mesures alternatives, sempre que aquestes permetin fer la difusió del 
finançament públic rebut.  
En el requeriment que l’òrgan concedent dirigeixi al beneficiari, s’ha de fixar un termini 
no superior a 15 dies per adoptar l’obligació, amb l’advertència que l’incompliment pot 
comportar la revocació de la subvenció. Alhora, en totes les publicacions i 
audiovisuals que s’editin en el context del Projecte, s’hi farà constar la col·laboració 
de la Diputació de Girona i dels altres signataris del conveni. Les parts signants es 
comprometen a fer constar explícitament la col·laboració de totes les institucions en 
totes les iniciatives i actuacions derivades del compliment d’aquest conveni mitjançant 
els corresponents anagrames. En els actes d’obertura i inaugurals hi serà convidat un 
representant de la Diputació, que serà designat pel president d’aquest organisme o 
per l’òrgan corporatiu que hi sigui competent. Així mateix, en tot acte de publicitat i de 
difusió en general, caldrà fer esment al patrocini de la Diputació de Girona com a 
membre col·laborador en el finançament de l’actuació. En el cas de la resta d’ens 
signants s’actuarà de la mateixa forma. L’administració beneficiària de la subvenció 
s’haurà de coordinar amb la Diputació de Girona i resta de signants en una reunió 
prèvia en la qual es tractaran les actuacions de caràcter protocol·lari, així com el dia, 
lloc i hora de l’acte inaugural. L’incompliment d’aquesta clàusula comportarà la pèrdua 
dels imports parcials que, en relació amb el total de l’aportació econòmica, 
estiguessin pendents de percebre; amb la reserva del dret a favor de la Diputació de 
poder exigir el reintegrament de les quantitats que, en relació amb l’aportació, 
s’haguessin pogut satisfer.  
 
Divuitè. Propietat intel·lectual. Els drets d’explotació dels resultats obtinguts en la 
intervenció corresponen a l’Ajuntament de Banyoles. La Diputació de Girona i resta de 
signants en podran fer ús per a la investigació, difusió i divulgació, sigui quin sigui en 
mitjà emprat. Tal com estableix la Llei de propietat intel·lectual (Reial decret 1/1996, 
de 12 d’abril), es respectaran els drets morals dels investigadors i, en qualsevol tipus 
de difusió dels resultats de les excavacions, aquests investigadors s’esmentaran 
expressament com a assessors i directors científics del treball.  
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Dinovè. Normes supletòries. En tot el que no prevegin  aquests pactes és aplicable 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 
qual s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions i la resta de normativa 
concordant. També s’aplicarà supletòriament el que estableix per als òrgans 
col·legiats la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.  
 
Vintè. Tractament de les divergències. Les institucions signatàries d’aquest conveni 
són entitats de dret públic, motiu pel  qual, si s’escau, les parts contractants sotmetran 
les divergències que poguessin plantejar-se pel que fa a la interpretació o compliment 
d’aquest conveni a la jurisdicció contenciosa administrativa.  
 
Vint-i-unè. Vigència del conveni. Aquest conveni entrarà en vigor en la data en què se 
signi, però els seus efectes es retrauran fins a l'1 de gener de 2019, i la seva vigència 
finalitzarà el 31 de desembre de 2021.  
 
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni en el 
lloc i data que s’assenyala. Per la Diputació de Girona, Miquel Noguer i Planas; Jordi 
Batllori i Nouvilas, Secretari general de la Diputació de Girona; Per l’Ajuntament de 
Banyoles, Miquel Noguer i Planas; Per l’Ajuntament de Camós Josep Jordi i Torrentà; 
Per l’Ajuntametn de Porqueres, Francesc Castañer i Campolier; Pel Centre d’Estudis 
Comarcals, Joan Antón Abellán i Manonelles. 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa plurianual derivada dels compromisos 
econòmics que hi figuren que suposa un total de CINQUANTA SET MIL VUIT-CENTS 
NORANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS (57.892,58 €), que 
representa un percentatge de finançament del 50% i es troba distribuïda de la manera 
següent: 
 
Any 2019Any 2020 Any 2021 
 
19.297,53 €19.297,53 € 19.297,53 € 
 
TERCER. Imputar la despesa prevista per a l’any 2019 prevista en DINOU MIL DOS-
CENTS NORANTA-SET EUROS I CINQUANTA-TRES CÈNTIMS (19.297,53 €) amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 505/3360/76201 (ajuts a ajuntaments per a 
inversions en monuments) del pressupost de la Diputació i condicionar la despesa 
futura a l’existència de crèdit adequat i suficient per a l’anualitat corresponent 
 
QUART. Lliurar els esmentats imports a l’Ajuntament de Banyoles, amb la presentació 
prèvia al Registre General de la Diputació del compte justificatiu i les certificacions 
d’obra, signades pel tècnic director de les obres, en la proporció que correspongui en 
funció de la seva respectiva aportació i mitjançant ingrés o transferència al compte 
que aquest li assenyali. 
 
CINQUÈ. Facultar àmpliament el president de la Diputació per a la signatura del 
conveni i la resolució dels compromisos que 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. 
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SISÈ. Notificar aquest acord als ajuntaments de Banyoles, Porqueres, Camós i al 
Centre d’Estudis Comarcals. 
 
SETÈ. Traslladar aquest acord a la Intervenció de la Diputació de Girona per al seu 
coneixement i efectes. 
 
 
15. JG993/000030/2019-PPCIPEAH; Proposta President Comissió Informativa 

PEAH; Arxiu General (007): Convocatòria de subvencions per al foment de 
projectes de millora de la gestió de documents i arxius dels ajuntaments i 
entitats municipals descentralitzades de les comarques gironines, any 
2019 (exp. 2019/4555) 

 
Antecedents 
 
El Pla Estratègic de Subvencions (2017-2019), aprovat pel Ple de la Diputació de 
Girona en sessió de 24 de gener de 2017, no tenia prevista aquesta línia de 
subvencions, però d’acord amb allò previst en l’exposició de motius del propi Pla 
Estratègic de Subvencions (2017-2019) es pot endegar aquesta nova línia en aquest 
any 2019. 
 
D’acord amb l’article 7 de la Llei 10/2001, d’arxius i documents, modificada pel la Llei 
20/2015, d’arxius i gestió de documents, respecte a les responsabilitats dels titulars 
de documents públics en el punt 1 diu: Totes les administracions i entitats titulars de 
documents públics han de disposar d’un únic sistema de gestió documental que 
garanteixi el tractament correcte en les fases activa, semiactiva i inactiva i que 
permeti complir les obligacions de transparència.  
 
La Llei 10/2001, en l’article 6, enumera els documents públics i diu Als efectes 
d’aquesta Llei, són documents públics els que produeixen o reben en l’exercici de les 
seves funcions, entre d’altres, Les administracions locals (lletra c). 
 
En el Capítol II, article 20 quan es parla del Sistema d’Arxius de Catalunya en el punt 
1 diu El Sistema d’Arxius de Catalunya és integrat (entre d’altres) pels arxius 
següents: c) Els arxius de les diputacions provincials i els dels ajuntaments de més de 
10.000 habitants i , com a tals han de complir els requisits que estableix l’article 21.1. 
 
Quant a l’obligació de tenir arxiu l’art. 31 diu:  Entitats obligades a tenir arxiu.  
 
Els ajuntaments dels municipis de més de deu mil habitants i les diputacions 
provincials han de tenir un arxiu propi que compleixi les condicions a què fa referència 
l’article 21.1. Els consells comarcals també n’han de tenir un de propi, integrat a 
l’arxiu comarcal. 

 
Tots els ajuntaments i les altres administracions locals poden crear i gestionar el propi 
arxiu, i integrar-lo, si compleix els requisits fixats per aquesta Llei, al Sistema d’Arxius 
de Catalunya. 

 
Els municipis de fins a deu mil habitants que no tinguin un arxiu propi integrat al 
Sistema d’Arxius de Catalunya no estan exempts de les obligacions que estableix 
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l’article 7. Si acorden el dipòsit de la documentació a l’arxiu comarcal, aquest 
assumeix les esmentades obligacions en relació amb la documentació dipositada. 

 
Correspon als consells comarcals, a les diputacions provincials i a qualsevol ens de 
caràcter regional que pugui existir en el futur prestar assistència als municipis i 
cooperar-hi per tal que els arxius municipals compleixin els requeriments exigits per a 
la integració al Sistema d’Arxius de Catalunya. 
 
La Diputació inicia aquesta línia de subvencions, per al foment de projectes de millora 
de la gestió de documents i arxius dels ajuntaments i entitats municipals 
descentralitzades de les comarques gironines, ateses les necessitats manifestades 
per alguns ajuntaments de les comarques gironines quant a les mancances que tenen 
en el tractament, instal·lació i recuperació dels seus documents, especialment en el 
cas dels ajuntaments de menys de 10.000 habitants (els de més de 10.000 habitants, 
els ajuntaments tenen l’obligació de tenir arxiu i un tècnic superior al capdavant) i per 
promoure bones pràctiques en la gestió dels documents, arxiu i garantir l’accés. 
 
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, especialment als 
de menor capacitat econòmica i de gestió i, també, el què disposa l’article 31.4 de la 
Llei 10/2001, d’arxius i documents on es diu que correspon, entre d’altres, a les 
diputacions provincials prestar assistència als municipis i cooperar-hi per tal que els 
arxius municipals compleixin els requeriments exigits per a la integració al Sistema 
d’Arxius de Catalunya. 

 
L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen a les bases 
específiques reguladores de subvencions per al foment de projectes de millora de la 
gestió de documents i arxius dels ajuntaments i entitats municipals descentralitzades 
de les comarques gironines, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona, en la sessió 
de 19 de març de 2019, i publicades inicialment al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona (BOPG) número 64 d’1 d’abril 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, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS),  i l’òrgan competent per 
aprovar-la és la Junta de Govern de la Diputació de Girona, d’acord amb el que 
estableixen les bases específiques reguladores. 
 
Atesos els antecedents exposats, 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 la convocatòria de subvencions del programa «per al foment de 
projectes de millora de la gestió de documents i arxius dels ajuntaments i entitats 
municipals descentralitzades de les comarques gironines - any 2019 en règim de 
competència competitiva, el text de la qual es transcriu literalment a continuació: 
 
“Convocatòria de subvencions del programa «per al foment de projectes de millora de 
la gestió de documents i arxius dels ajuntaments i entitats municipals descentralitzades 
de les comarques gironines - any 2019» 
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1. Objecte i finalitat 
Subvencions en règim de concurrència competitiva per als ajuntaments de les comarques 
gironines i entitats municipals descentralitzades inclosos en l’àmbit territorial de la Diputació de 
Girona, dins del programa de subvencions «per al foment de projectes de millora de la gestió 
de documents i arxius dels ajuntaments i entitats municipals descentralitzades de les 
comarques gironines - any 2019», destinades al finançament de projectes per millorar la gestió 
dels documents i arxius municipals i EMD, especialment aquells que incideixin en la 
conservació i organització de la documentació municipal; en la definició i implantació 
d’instruments de gestió documental en els projectes d’administració electrònica, i als projectes 
de recuperació de fons documentals relacionats amb el món de l’esport, d’acord amb les 
bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió del 19 de març 
de 2019 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) núm. 64, d’1 d’abril 
de 2019. 
Els criteris de valoració dels projectes es poden consultar a l’article 7 de dites bases. 
 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
L’import total destinat a la convocatòria és de 99.000 €. L’aplicació pressupostària què es 
carrega el crèdit pressupostari i l’import són els que es detallen a continuació.  

Any Aplicació pressupostària Import (en €) 

2019 202 9200 46200 99.000 € 

 Total 99.000 € 

 
Amb la finalitat d’atendre un major nombre de sol·licituds de subvenció o d’atorgar un major 
import en les subvencions, aquest crèdit podrà ser ampliat amb una quantitat addicional de 
com a màxim 30.000 € derivada d’una modificació de crèdit. L’efectivitat de la quantia 
addicional estarà condicionada a la corresponent declaració de disponibilitat de crèdit 
prèviament a la resolució de les subvencions i l’aprovació de l’augment de la convocatòria. 
 
3. Termini de presentació de sol·licituds 
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 http://www.ddgi.cat/web acompanyat de la documentació que preveu l’article 8 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 vàlid emès per una entitat certificadora 
reconeguda pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya. 
 
4. Import de les subvencions 
Se subvencionaran les actuacions per ordre de puntuació amb un màxim de 15.000 € per 
sol·licitud, fins a exhaurir el crèdit destinat a aquesta convocatòria.  
 
5. Àmbit temporal de les accions subvencionables 
5.1. Termini execució  
Se subvencionaran actuacions, activitats o inversions realitzades entre l’1 de gener de 2019 i 
el 31 de desembre de 2019. 
5.2. Termini per justificar les subvencions 
El termini per justificar les actuacions és el 31 de gener de 2020. La documentació justificativa 
està regulada a l’article 12 de les bases. 
 
6. Termini de resolució i notificació  
6.1. Termini de resolució 
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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. 
 
6.2. 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.  
 
7. 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 de la 
Junta de Govern de la Diputació de Girona, en el termini d’1 mes a comptar del dia següent al 
de la notificació.  
 
8. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Diputació 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. 
 
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 de l’exercici 2019, per un import 
màxim de 99.000 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 202 9200 46200 del 
pressupost de l’exercici 2019. 
 
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.” 
 
 
16. JG993/000032/2019-PPCIPEAH; Proposta President Comissió Informativa 

PEAH; Intervenció (010): Aprovar un conveni de col·laboració 
interadministrativa entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Bunyola 
per al subministrament de documentació per a l'exercici del control intern 
a les entitats locals (exp. 2019/5285) 

 
El Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control 
intern de les entitats del sector públic (RCIL), té per objecte el desenvolupament 
reglamentari que preveu l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i la seva 
finalitat és regular els procediments de control intern, la metodologia d’aplicació i els 
criteris d’actuació. 
 
Entenent que l’aplicació de les previsions que conté l’RCIL esdevé un àmbit complex, 
que requereix l’especialització adequada del personal local, amb la finalitat de donar 
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resposta als nous requeriments normatius, i atenent a la tipologia de municipis de la 
demarcació de Girona, amb 130 municipis amb una població inferior als 1.000 
habitants (59 %) i únicament 21 amb una població superior als 10.000 habitants (9 
%), la Diputació de Girona ofereix a les entitats locals gironines, prioritàriament a les 
de menor població i menys capacitat econòmica i de gestió, un servei d’assistència en 
control intern amb la finalitat de millorar l’exercici del control intern a les entitats locals 
de Girona. 
 
En el marc de desenvolupament del Servei d’Assistència en l’Exercici del Control 
Intern a les Entitats Locals, la Diputació de Girona, d’acord amb el preveu el seu Pla 
de Serveis, ha elaborat models de documentació i informes que permeten 
sistematitzar part de la funció interventora i del control financer, oferint als municipis 
de la seva província: 
 

L’inventari d’actuacions subjectes a fiscalització i intervenció limitada prèvia en 
règim de requisits bàsics. 

Les fitxes de fiscalització i intervenció limitada prèvia adaptades als extrems fixats 
a l’Acord del Consell de Ministres en relació amb l’exercici de la funció 
interventora en règim de requisits bàsics. 

Models d’informes resultants de l’exercici de la fiscalització i intervenció limitada 
prèvia en règim de requisits bàsics. 

Diversos models de documents d’aplicació per a l’exercici de la funció 
interventora. 

L’inventari d’actuacions sotmeses obligatòriament a control permanent, previstes 
a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica del sector 
públic local atribuïdes a l’òrgan interventor, d’acord amb l’article 32.1.d de 
l’RCIL. 

Models d’informes resultants de l’exercici del control permanent derivats de les 
actuacions previstes a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió 
econòmica del sector públic local atribuïdes a l’òrgan interventor. 

Diversos models de documents d’aplicació per a l’exercici del control financer. 
 

Aquesta documentació, que facilita el desenvolupament de les tasques derivades de 
la funció interventora i del control financer, és susceptible d’utilització l’Ajuntament de 
Bunyola, la qual cosa representa una significativa economia de recursos, i permet  
l’exercici del control intern dins el marc normatiu vigent. 
 
La Diputació de Girona lidera l’adaptació de la normativa sobre control intern al petit 
municipi i modelitza el seu sistema d’assistència, resultant els criteris empleats per a 
la seva adaptació aprofitables per l’Ajuntament de Bunyola. 
 
La pretensió de firmar el present conveni interadministratiu s’empara dels articles 47.1 
i 2.a) de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, segons 
estableix com a bàsic la mateixa norma, per a la utilització dels mitjans, serveis o 
recursos de les dues parts en l’exercici de les competències pròpies. 
 
Vist l’informe del Servei d’Assistència en l’Exercici del Control Intern a les Entitats 
Locals que es transcriu íntegrament, d’acord amb el següent tenor literal: 
 
“INFORME DEL CENTRE GESTOR INTERVENCIÓ 
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Assumpte: Conveni de col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Girona i 
l’Ajuntament de Bunyola (Illes Balears) per al subministrament de documentació per a 
l’exercici del control intern a les entitats locals 
 
ANTECEDENTS 
 
Que la Diputació de Girona va aprovar en data 21 de novembre de 2017, modificat en 
sessió plenària de 15 de maig de 2018, el Pla de Serveis de la Diputació de Girona 
d’Assistència en l’Exercici del Control Intern a les Entitats Locals, que té com a 
finalitat assessorar en el procés d’implantació del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, 
pel qual es regula el règim jurídic del control intern de les entitats del sector públic 
(RCIL), que té per objecte el desenvolupament del reglament previst a l’article 213 del 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, que pretén regular els procediments de control intern, 
la metodologia d’aplicació i els criteris d’actuació. 
 
Que en el marc de desenvolupament del Servei d’Assistència en l’Exercici del Control 
Intern a les Entitats Locals de la Intervenció de la Diputació de Girona, s’han generat 
models de documentació i informes que faciliten el desenvolupament de les tasques 
derivades de la funció interventora i del control financer. 
 
Que l’Ajuntament de Bunyola ha sol·licitat la col·laboració de la Diputació de Girona 
per poder desenvolupar l’exercici de la funció interventora i el control financer utilitzant 
els models de documentació i informes generats des del Servei d’Assistència en 
l’Exercici del Control Intern a les Entitats Locals. 
 
Es considera oportú establir un acord de col·laboració en matèria de control intern 
amb l’Ajuntament de Bunyola per detallar els compromisos de la Diputació de Girona i 
garantir el bon ús de la documentació transferida. 
 
S’INFORMA 
 
Que l’expedient incorpora una memòria justificativa del conveni on s’analitzen tots els 
preceptes establerts en l’article 50 de Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic. 
 
Que el text del conveni conté el contingut mínim establert a l’article 49 de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
Que l'aprovació del text del conveni de col·laboració correspon a la Junta de Govern 
de la Diputació de Girona, d’acord amb la Resolució de Presidència de 13 de juliol de 
2015 de delegació de competències a la Junta de Govern, donat compte al Ple de 15 
de juliol de 2015 i publicat al BOP núm. 142 de 24 de juliol de 2015, i de les 
delegacions mantingudes per resolució de Presidència de 6 d’agost de 2018, donat 
compte al Ple de 7 d’agost de 2018. 
 
D’acord amb això, s’informa favorablement l’aprovació del text del conveni de 
col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de 
Bunyola (Illes Balears) per al subministrament de documentació per a l’exercici del 
control intern a les entitats locals.” 
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D’acord amb els antecedents exposats, 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 la formalització d’un conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Girona i l’Ajuntament de Bunyola, del següent tenor literal:  
 
“Conveni de col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Girona i 
l’Ajuntament de Bunyola (Illes Balears) per al subministrament de 
documentació per a l’exercici del control intern a les entitats locals 
 

Parts que intervenen: 
 

Per una part, la Diputació de Girona, amb NIF P1700000A, representada pel seu 
president, el Sr. Miquel Noguer i Planas, assistit pel secretari general, el Sr. Jordi 
Batllori i Nouvilas, en virtut de les facultats conferides per acord de la Junta de Govern 
de data [data de la Junta de Govern]. 
 
I, per l’altra, l’Ajuntament de Bunyola, amb NIF P0701000B, representat per [càrrec], 
[nom i cognoms], assistit per [càrrec], [nom i cognoms]. 
 

Exposen: 
 
El Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control 
intern de les entitats del sector públic local (RCIL), té per objecte el desenvolupament 
reglamentari que preveu l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i la seva 
finalitat és regular els procediments de control intern, la metodologia d’aplicació i els 
criteris d’actuació. 
 
Entenent que l’aplicació de les previsions que conté l’RCIL esdevé un àmbit complex, 
que requereix l’especialització adequada del personal local, amb la finalitat de donar 
resposta als nous requeriments normatius, i atenent a la tipologia de municipis de la 
demarcació de Girona, la Diputació de Girona ofereix a les entitats locals gironines, 
prioritàriament a les de menor població i menys capacitat econòmica i de gestió, un 
servei d’assistència en control intern amb la finalitat de millorar l’exercici del control 
intern a les entitats locals de Girona. 
 
La Diputació de Girona, d’acord amb el que preveu el seu Pla de Serveis, ofereix als 
municipis de la seva província: 
 

L’inventari d’actuacions subjectes a fiscalització i intervenció limitada prèvia en 
règim de requisits bàsics. 

Les fitxes de fiscalització i intervenció limitada prèvia adaptades als extrems fixats 
a l’Acord del Consell de Ministres en relació amb l’exercici de la funció 
interventora en règim de requisits bàsics. 

Models d’informes resultants de l’exercici de la fiscalització i intervenció limitada 
prèvia en règim de requisits bàsics. 
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Diversos models de documents d’aplicació per a l’exercici de la funció 
interventora. 

L’inventari d’actuacions sotmeses obligatòriament a control permanent, previstes 
a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica del sector 
públic local atribuïdes a l’òrgan interventor, d’acord amb l’article 32.1.d de 
l’RCIL. 

Models d’informes resultants de l’exercici del control permanent derivats de les 
actuacions previstes a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió 
econòmica del sector públic local atribuïdes a l’òrgan interventor. 

Diversos models de documents d’aplicació per a l’exercici del control financer. 
 

Aquesta documentació, que facilita el desenvolupament de les tasques derivades de 
la funció interventora i del control financer, és susceptible d’utilització l’Ajuntament de 
Bunyola, la qual cosa representa una significativa economia de recursos, i permet  
l’exercici del control intern dins el marc normatiu vigent. 
 
Aquest conveni interadministratiu s’empara en l’article 47, apartats 1 i 2.a, de la Llei 
40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, que estableix  la possibilitat 
de subscriure convenis entre dues o més administracions públiques, en els quals es 
pot incloure la utilització de mitjans, serveis o recursos d’una altra Administració 
Pública, per a l’exercici de les competències pròpies o delegades. Atès que l’objecte 
del conveni és el subministrament de documentació per a l’exercici del control intern a 
les entitats locals, està inclòs en les competències pròpies de la Diputació. 
 
Les dues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar 
aquest conveni i, a tal efecte, 
 

Acorden: 
Primer.- Objecte 
 
Compartir coneixement i experiència en el procés d’implantació del Reial decret 
424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern de les 
entitats del sector públic local (RCIL), que té per objecte el desenvolupament 
reglamentari que preveu l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i la finalitat 
del qual és regular els procediments de control intern, la metodologia d’aplicació i els 
criteris d’actuació. 
 
Segon.- Durada 
 
La vigència d’aquest conveni és de 4 anys, prorrogables per 4 més per acord exprés 
d’ambdues parts, a partir de la data en què es signi. 
 
Tercer.- Compromisos de la Diputació de Girona 
 
Facilitar i mantenir actualitzat, en suport informàtic de text i full de càlcul, segons sigui 
procedent: 
 
a)Models de documentació per a l’aprovació i aplicació del model de control intern, 

així com per a la tramesa dels resultats del control intern de l’exercici, disponibles 
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prèviament per a les entitats locals adherides al Servei d’Assistència en l’Exercici 
del Control Intern a les Entitats Locals (SCI). 

 
b)Per a l’exercici de la funció interventora: 

L’inventari d’actuacions subjectes a fiscalització i intervenció limitada prèvia en 
règim de requisits bàsics. 

Les fitxes de fiscalització i intervenció limitada adaptades prèviament als 
extrems fixats per l’Acord del Consell de Ministres en relació amb l’exercici de 
la funció interventora en règim de requisits bàsics. 

Models d’informes resultants de l’exercici de la fiscalització i intervenció limitada 
prèvia en règim de requisits bàsics. 

Diversos models de documents d’aplicació per a l’exercici de la funció 
interventora, disponibles prèviament per a les entitats locals adherides a l’SCI. 

 
c)Per a l’exercici del control financer: 

L’inventari d’actuacions sotmeses obligatòriament a control permanent, previstes 
a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica del sector 
públic local atribuïdes a l’òrgan interventor, d’acord amb l’article 32.1.d de 
l’RCIL. 

Models d’informes resultants de l’exercici del control permanent derivats de les 
actuacions previstes a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió 
econòmica del sector públic local atribuïdes a l’òrgan interventor. 

Diversos models de documents d’aplicació per a l’exercici del control financer, 
disponibles prèviament per a les entitats locals adherides a l’SCI. 
 

La Diputació de Girona conservarà en tot moment la propietat intel·lectual del 
coneixement transferit. 
 
Quart.- Compromisos de l’Ajuntament de Bunyola 
 
Els compromisos de l’Ajuntament de Bunyola són els següents: 
 
a)Utilitzar la informació facilitada per la Diputació de Girona, únicament per al 

desenvolupament de les tasques de control intern del seu sector institucional, i no 
cedir-la a tercers per a cap finalitat, i específicament la comercial. 
 

b)Vetllar per tal que la utilització de la documentació transferida per la Diputació de 
Girona, quan s’inclogui en aplicacions informàtiques, conservi la referència d’autor 
i es reservi a la finalitat autoritzada. 

 
c)Remetre a la Diputació de Girona, si es considera oportú, una memòria anual  que 

inclogui propostes de millora i altres aportacions que puguin resultar de la seva 
implementació, amb la finalitat de millorar l’assistència i trobar solucions a les 
qüestions que vagin sorgint. 

 
Cinquè.- Comunicacions 
 
Les comunicacions i transferències d’informació entre ambdues administracions s’han 
de dur a terme, preferiblement, per mitjans telemàtics i amb mesures de seguretat 
suficients per evitar-ne la pèrdua o la còpia no autoritzada. 
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Sisè.- Responsables 
 
Serà responsable i participarà en el projecte per part de la Diputació de Girona la 
Intervenció General de la Diputació. 
 
Serà responsable i participarà en el projecte per part de l’Ajuntament de Bunyola la 
Intervenció de l’Ajuntament de Bunyola. 
 
Setè.- Causes d’extinció 
 
No obstant el que s’ha dit anteriorment, seran 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. 
 
Vuitè.- Eficàcia i publicitat 
 
El conveni obliga des del moment de la seva signatura. 
 
La Diputació de Girona ha de publicar el text íntegre del conveni al Butlletí Oficial de 
la Província de Girona, a la web del Registre de convenis de col·laboració i de 
cooperació de la Generalitat de Catalunya i una referència d’aquest al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Bunyola al butlletí oficial de la comunitat 
autònoma o de la província corresponent. 

  
Novè.- Naturalesa jurídica 
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa, i la jurisdicció contenciosa administrativa 
és la competent per resoldre sobre les qüestions litigioses que puguin sorgir entre les 
parts. 
 
Les parts accepten les clàusules d’aquest document i, com a prova de conformitat, el 
signen en el lloc i la data que s’indiquen a les signatures d’aquest document. 
 
Girona, Per la Diputació de Girona, [càrrec], [nom i cognoms], Bunyola, Per 
l’Ajuntament de Bunyola, [càrrec], [nom i cognoms]” 
 
SEGON. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura del conveni 
i dels documents necessaris per portar a terme aquest acord. 
 
TERCER. Traslladar el present acord a l’Ajuntament de Bunyola i al Servei 
d’Assistència en l’exercici del control intern als ens locals de la Diputació de Girona. 
 
 
17. JG993/000034/2019-PPCIPEAH; Proposta President Comissió Informativa 

PEAH; Intervenció (010): Aprovar un conveni de col·laboració 
interadministrativa entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament d'Aitona 
(Lleida) per al subministrament de documentació per a l'exercici del 
control intern a les entitats locals (exp. 2019/5356) 
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El Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control 
intern de les entitats del sector públic (RCIL), té per objecte el desenvolupament 
reglamentari que preveu l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i la seva 
finalitat és regular els procediments de control intern, la metodologia d’aplicació i els 
criteris d’actuació. 
 
Entenent que l’aplicació de les previsions que conté l’RCIL esdevé un àmbit complex, 
que requereix l’especialització adequada del personal local, amb la finalitat de donar 
resposta als nous requeriments normatius, i atenent a la tipologia de municipis de la 
demarcació de Girona, amb 130 municipis amb una població inferior als 1.000 
habitants (59 %) i únicament 21 amb una població superior als 10.000 habitants (9 
%), la Diputació de Girona ofereix a les entitats locals gironines, prioritàriament a les 
de menor població i menys capacitat econòmica i de gestió, un servei d’assistència en 
control intern amb la finalitat de millorar l’exercici del control intern a les entitats locals 
de Girona. 
 
En el marc de desenvolupament del Servei d’Assistència en l’Exercici del Control 
Intern a les Entitats Locals, la Diputació de Girona, d’acord amb el preveu el seu Pla 
de Serveis, ha elaborat models de documentació i informes que permeten 
sistematitzar part de la funció interventora i del control financer, oferint als municipis 
de la seva província: 
 

L’inventari d’actuacions subjectes a fiscalització i intervenció limitada prèvia en 
règim de requisits bàsics. 

Les fitxes de fiscalització i intervenció limitada prèvia adaptades als extrems fixats 
a l’Acord del Consell de Ministres en relació amb l’exercici de la funció 
interventora en règim de requisits bàsics. 

Models d’informes resultants de l’exercici de la fiscalització i intervenció limitada 
prèvia en règim de requisits bàsics. 

Diversos models de documents d’aplicació per a l’exercici de la funció 
interventora. 

L’inventari d’actuacions sotmeses obligatòriament a control permanent, previstes 
a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica del sector 
públic local atribuïdes a l’òrgan interventor, d’acord amb l’article 32.1.d de 
l’RCIL. 

Models d’informes resultants de l’exercici del control permanent derivats de les 
actuacions previstes a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió 
econòmica del sector públic local atribuïdes a l’òrgan interventor. 

Diversos models de documents d’aplicació per a l’exercici del control financer. 
 

Aquesta documentació, que facilita el desenvolupament de les tasques derivades de 
la funció interventora i del control financer, és susceptible d’utilització per l’Ajuntament 
d’Aitona, la qual cosa representa una significativa economia de recursos, i permet  
l’exercici del control intern dins el marc normatiu vigent. 
 
La Diputació de Girona lidera l’adaptació de la normativa sobre control intern al petit 
municipi i modelitza el seu sistema d’assistència, resultant els criteris empleats per a 
la seva adaptació aprofitables per l’Ajuntament d’Aitona. 
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La pretensió de firmar el present conveni interadministratiu s’empara dels articles 47.1 
i 2.a) de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, segons 
estableix com a bàsic la mateixa norma, per a la utilització dels mitjans, serveis o 
recursos de les dues parts en l’exercici de les competències pròpies. 
 
Vist l’informe del Servei d’Assistència en l’Exercici del Control Intern a les Entitats 
Locals que es transcriu íntegrament, d’acord amb el següent tenor literal: 
 
“INFORME DEL CENTRE GESTOR INTERVENCIÓ 
Assumpte: Conveni de col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Girona i 
l’Ajuntament d’Aitona (Lleida) per al subministrament de documentació per a l’exercici 
del control intern a les entitats locals 
 
ANTECEDENTS 
 
Que la Diputació de Girona va aprovar en data 21 de novembre de 2017, modificat en 
sessió plenària de 15 de maig de 2018, el Pla de Serveis de la Diputació de Girona 
d’Assistència en l’Exercici del Control Intern a les Entitats Locals, que té com a 
finalitat assessorar en el procés d’implantació del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, 
pel qual es regula el règim jurídic del control intern de les entitats del sector públic 
(RCIL), que té per objecte el desenvolupament del reglament previst a l’article 213 del 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, que pretén regular els procediments de control intern, 
la metodologia d’aplicació i els criteris d’actuació. 
 
Que en el marc de desenvolupament del Servei d’Assistència en l’Exercici del Control 
Intern a les Entitats Locals de la Intervenció de la Diputació de Girona, s’han generat 
models de documentació i informes que faciliten el desenvolupament de les tasques 
derivades de la funció interventora i del control financer. 
 
Que l’Ajuntament d’Aitona ha sol·licitat la col·laboració de la Diputació de Girona per 
poder desenvolupar l’exercici de la funció interventora i el control financer utilitzant els 
models de documentació i informes generats des del Servei d’Assistència en l’Exercici 
del Control Intern a les Entitats Locals. 
 
Es considera oportú establir un acord de col·laboració en matèria de control intern 
amb l’Ajuntament d’Aitona per detallar els compromisos de la Diputació de Girona i 
garantir el bon ús de la documentació transferida. 
 
S’INFORMA 
 
Que l’expedient incorpora una memòria justificativa del conveni on s’analitzen tots els 
preceptes establerts en l’article 50 de Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic. 
 
Que el text del conveni conté el contingut mínim establert a l’article 49 de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
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Que l'aprovació del text del conveni de col·laboració correspon a la Junta de Govern 
de la Diputació de Girona, d’acord amb la Resolució de Presidència de 13 de juliol de 
2015 de delegació de competències a la Junta de Govern, donat compte al Ple de 15 
de juliol de 2015 i publicat al BOP núm. 142 de 24 de juliol de 2015, i de les 
delegacions mantingudes per resolució de Presidència de 6 d’agost de 2018, donat 
compte al Ple de 7 d’agost de 2018. 
 
D’acord amb això, s’informa favorablement l’aprovació del text del conveni de 
col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament d’Aitona 
(Lleida) per al subministrament de documentació per a l’exercici del control intern a 
les entitats locals.” 
 
D’acord amb els antecedents exposats, 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 la formalització d’un conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Girona i l’Ajuntament d’Aitona i, del següent tenor literal:  
 

“Conveni de col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Girona 
i l’Ajuntament d’Aitona (Lleida) per al subministrament de documentació 
per a l’exercici del control intern a les entitats locals 
 

Parts que intervenen: 
 

Per una part, la Diputació de Girona, amb NIF P1700000A, representada pel seu 
president en funcions, el Sr. Miquel Noguer i Planas, assistit pel secretari general, el 
Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de les facultats conferides per acord de la Junta 
de Govern de data [data de la Junta de Govern]. 
 
I, per l’altra, l’Ajuntament d’Aitona, amb NIF P2504600D representat per l’alcaldessa, 
la Sra. Rosa Pujol Esteve, assistit pel secretari, el Sr. Cristian Cimadevilla Magrí. 
 

Exposen: 
 
El Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control 
intern de les entitats del sector públic local (RCIL), té per objecte el desenvolupament 
reglamentari que preveu l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i la seva 
finalitat és regular els procediments de control intern, la metodologia d’aplicació i els 
criteris d’actuació. 
 
Entenent que l’aplicació de les previsions que conté l’RCIL esdevé un àmbit complex, 
que requereix l’especialització adequada del personal local, amb la finalitat de donar 
resposta als nous requeriments normatius, i atenent a la tipologia de municipis de la 
demarcació de Girona, la Diputació de Girona ofereix a les entitats locals gironines, 
prioritàriament a les de menor població i menys capacitat econòmica i de gestió, un 
servei d’assistència en control intern amb la finalitat de millorar l’exercici del control 
intern a les entitats locals de Girona. 
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La Diputació de Girona, d’acord amb el que preveu el seu Pla de Serveis, ofereix als 
municipis de la seva província: 
 

L’inventari d’actuacions subjectes a fiscalització i intervenció limitada prèvia en 
règim de requisits bàsics. 

Les fitxes de fiscalització i intervenció limitada prèvia adaptades als extrems fixats 
a l’Acord del Consell de Ministres en relació amb l’exercici de la funció 
interventora en règim de requisits bàsics. 

Models d’informes resultants de l’exercici de la fiscalització i intervenció limitada 
prèvia en règim de requisits bàsics. 

Diversos models de documents d’aplicació per a l’exercici de la funció 
interventora. 

L’inventari d’actuacions sotmeses obligatòriament a control permanent, previstes 
a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica del sector 
públic local atribuïdes a l’òrgan interventor, d’acord amb l’article 32.1.d de 
l’RCIL. 

Models d’informes resultants de l’exercici del control permanent derivats de les 
actuacions previstes a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió 
econòmica del sector públic local atribuïdes a l’òrgan interventor. 

Diversos models de documents d’aplicació per a l’exercici del control financer. 
 

Aquesta documentació, que facilita el desenvolupament de les tasques derivades de 
la funció interventora i del control financer, és susceptible d’utilització per l’Ajuntament 
d’Aitona, la qual cosa representa una significativa economia de recursos, i permet  
l’exercici del control intern dins el marc normatiu vigent. 
 
Aquest conveni interadministratiu s’empara en l’article 47, apartats 1 i 2.a, de la Llei 
40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, que estableix  la possibilitat 
de subscriure convenis entre dues o més administracions públiques, en els quals es 
pot incloure la utilització de mitjans, serveis o recursos d’una altra Administració 
Pública, per a l’exercici de les competències pròpies o delegades. Atès que l’objecte 
del conveni és el subministrament de documentació per a l’exercici del control intern a 
les entitats locals, està inclòs en les competències pròpies de la Diputació. 
 
Les dues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar 
aquest conveni i, a tal efecte, 

Acorden: 
 
Primer.- Objecte 
 
Compartir coneixement i experiència en el procés d’implantació del Reial decret 
424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern de les 
entitats del sector públic local (RCIL), que té per objecte el desenvolupament 
reglamentari que preveu l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i la finalitat 
del qual és regular els procediments de control intern, la metodologia d’aplicació i els 
criteris d’actuació. 
 
Segon.- Durada 
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La vigència d’aquest conveni és de 4 anys, prorrogables per 4 més per acord exprés 
d’ambdues parts, a partir de la data en què es signi. 
 
Tercer.- Compromisos de la Diputació de Girona 
 
Facilitar i mantenir actualitzat, en suport informàtic de text i full de càlcul, segons sigui 
procedent: 
 
d)Models de documentació per a l’aprovació i aplicació del model de control intern, 

així com per a la tramesa dels resultats del control intern de l’exercici, disponibles 
prèviament per a les entitats locals adherides al Servei d’Assistència en l’Exercici 
del Control Intern a les Entitats Locals (SCI). 

 
e)Per a l’exercici de la funció interventora: 

L’inventari d’actuacions subjectes a fiscalització i intervenció limitada prèvia en 
règim de requisits bàsics. 

Les fitxes de fiscalització i intervenció limitada adaptades prèviament als 
extrems fixats per l’Acord del Consell de Ministres en relació amb l’exercici de 
la funció interventora en règim de requisits bàsics. 

Models d’informes resultants de l’exercici de la fiscalització i intervenció limitada 
prèvia en règim de requisits bàsics. 

Diversos models de documents d’aplicació per a l’exercici de la funció 
interventora, disponibles prèviament per a les entitats locals adherides a l’SCI. 

 
f)Per a l’exercici del control financer: 

L’inventari d’actuacions sotmeses obligatòriament a control permanent, previstes 
a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica del sector 
públic local atribuïdes a l’òrgan interventor, d’acord amb l’article 32.1.d de 
l’RCIL. 

Models d’informes resultants de l’exercici del control permanent derivats de les 
actuacions previstes a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió 
econòmica del sector públic local atribuïdes a l’òrgan interventor. 

Diversos models de documents d’aplicació per a l’exercici del control financer, 
disponibles prèviament per a les entitats locals adherides a l’SCI. 
 

La Diputació de Girona conservarà en tot moment la propietat intel·lectual del 
coneixement transferit. 
 
Quart.- Compromisos de l’Ajuntament d’Aitona 
 
Els compromisos de l’Ajuntament d’Aitona són els següents: 
 
a)Utilitzar la informació facilitada per la Diputació de Girona, únicament per al 

desenvolupament de les tasques de control intern del seu sector institucional, i no 
cedir-la a tercers per a cap finalitat, i específicament la comercial. 
 

b)Vetllar per tal que la utilització de la documentació transferida per la Diputació de 
Girona, quan s’inclogui en aplicacions informàtiques, conservi la referència d’autor 
i es reservi a la finalitat autoritzada. 
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c)Remetre a la Diputació de Girona, si es considera oportú, una memòria anual  que 
inclogui propostes de millora i altres aportacions que puguin resultar de la seva 
implementació, amb la finalitat de millorar l’assistència i trobar solucions a les 
qüestions que vagin sorgint. 

 
Cinquè.- Comunicacions 
 
Les comunicacions i transferències d’informació entre ambdues administracions s’han 
de dur a terme, preferiblement, per mitjans telemàtics i amb mesures de seguretat 
suficients per evitar-ne la pèrdua o la còpia no autoritzada. 
 
Sisè.- Responsables 
 
Serà responsable i participarà en el projecte per part de la Diputació de Girona la 
Intervenció General de la Diputació. 
 
Serà responsable i participarà en el projecte per part de l’Ajuntament d’Aitona la 
Intervenció de l’Ajuntament d’Aitona. 
 
Setè.- Causes d’extinció 
 
No obstant el que s’ha dit anteriorment, seran 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. 
 
Vuitè.- Eficàcia i publicitat 
 
El conveni obliga des del moment de la seva signatura. 
 
La Diputació de Girona ha de publicar el text íntegre del conveni al Butlletí Oficial de 
la Província de Girona, a la web del Registre de convenis de col·laboració i de 
cooperació de la Generalitat de Catalunya i una referència d’aquest al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Aitona al butlletí oficial de la comunitat 
autònoma o de la província corresponent. 

  
Novè.- Naturalesa jurídica 
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa, i la jurisdicció contenciosa administrativa 
és la competent per resoldre sobre les qüestions litigioses que puguin sorgir entre les 
parts. 
 
Les parts accepten les clàusules d’aquest document i, com a prova de conformitat, el 
signen en el lloc i la data que s’indiquen a les signatures d’aquest document. 
 
Girona, Per la Diputació de Girona, [càrrec], [nom i cognoms], Aitona, Per 
l’Ajuntament d’Aitona, [càrrec], [nom i cognoms]” 
 
SEGON. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura del conveni 
i dels documents necessaris per portar a terme aquest acord. 
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TERCER. Traslladar el present acord a l’Ajuntament d’Aitona i al Servei d’Assistència 
en l’exercici del control intern als ens locals de la Diputació de Girona. 
 
 
18. JG993/000035/2019-PPCIPEAH; Proposta President Comissió Informativa 

PEAH; Intervenció (010): Aprovar un conveni de col·laboració 
interadministrativa entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament dels Alamús 
(Lleida) per al subministrament de documentació per a l'exercici del 
control intern a les entitats locals (exp. 2019 / 5363) 

 
El Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control 
intern de les entitats del sector públic (RCIL), té per objecte el desenvolupament 
reglamentari que preveu l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i la seva 
finalitat és regular els procediments de control intern, la metodologia d’aplicació i els 
criteris d’actuació. 
 
Entenent que l’aplicació de les previsions que conté l’RCIL esdevé un àmbit complex, 
que requereix l’especialització adequada del personal local, amb la finalitat de donar 
resposta als nous requeriments normatius, i atenent a la tipologia de municipis de la 
demarcació de Girona, amb 130 municipis amb una població inferior als 1.000 
habitants (59 %) i únicament 21 amb una població superior als 10.000 habitants (9 
%), la Diputació de Girona ofereix a les entitats locals gironines, prioritàriament a les 
de menor població i menys capacitat econòmica i de gestió, un servei d’assistència en 
control intern amb la finalitat de millorar l’exercici del control intern a les entitats locals 
de Girona. 
 
En el marc de desenvolupament del Servei d’Assistència en l’Exercici del Control 
Intern a les Entitats Locals, la Diputació de Girona, d’acord amb el preveu el seu Pla 
de Serveis, ha elaborat models de documentació i informes que permeten 
sistematitzar part de la funció interventora i del control financer, oferint als municipis 
de la seva província: 
 

L’inventari d’actuacions subjectes a fiscalització i intervenció limitada prèvia en 
règim de requisits bàsics. 

Les fitxes de fiscalització i intervenció limitada prèvia adaptades als extrems fixats 
a l’Acord del Consell de Ministres en relació amb l’exercici de la funció 
interventora en règim de requisits bàsics. 

Models d’informes resultants de l’exercici de la fiscalització i intervenció limitada 
prèvia en règim de requisits bàsics. 

Diversos models de documents d’aplicació per a l’exercici de la funció 
interventora. 

L’inventari d’actuacions sotmeses obligatòriament a control permanent, previstes 
a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica del sector 
públic local atribuïdes a l’òrgan interventor, d’acord amb l’article 32.1.d de 
l’RCIL. 

Models d’informes resultants de l’exercici del control permanent derivats de les 
actuacions previstes a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió 
econòmica del sector públic local atribuïdes a l’òrgan interventor. 
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Diversos models de documents d’aplicació per a l’exercici del control financer. 
 

Aquesta documentació, que facilita el desenvolupament de les tasques derivades de 
la funció interventora i del control financer, és susceptible d’utilització per l’Ajuntament 
dels Alamús, la qual cosa representa una significativa economia de recursos, i permet  
l’exercici del control intern dins el marc normatiu vigent. 
 
La Diputació de Girona lidera l’adaptació de la normativa sobre control intern al petit 
municipi i modelitza el seu sistema d’assistència, resultant els criteris empleats per a 
la seva adaptació aprofitables per l’Ajuntament dels Alamús. 
 
La pretensió de firmar el present conveni interadministratiu s’empara dels articles 47.1 
i 2.a) de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, segons 
estableix com a bàsic la mateixa norma, per a la utilització dels mitjans, serveis o 
recursos de les dues parts en l’exercici de les competències pròpies. 
 
Vist l’informe del Servei d’Assistència en l’Exercici del Control Intern a les Entitats 
Locals que es transcriu íntegrament, d’acord amb el següent tenor literal: 
 
“INFORME DEL CENTRE GESTOR INTERVENCIÓ 
Assumpte: Conveni de col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Girona i 
l’Ajuntament dels Alamús (Lleida) per al subministrament de documentació per a 
l’exercici del control intern a les entitats locals 
 
ANTECEDENTS 
 
Que la Diputació de Girona va aprovar en data 21 de novembre de 2017, modificat en 
sessió plenària de 15 de maig de 2018, el Pla de Serveis de la Diputació de Girona 
d’Assistència en l’Exercici del Control Intern a les Entitats Locals, que té com a 
finalitat assessorar en el procés d’implantació del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, 
pel qual es regula el règim jurídic del control intern de les entitats del sector públic 
(RCIL), que té per objecte el desenvolupament del reglament previst a l’article 213 del 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, que pretén regular els procediments de control intern, 
la metodologia d’aplicació i els criteris d’actuació. 
 
Que en el marc de desenvolupament del Servei d’Assistència en l’Exercici del Control 
Intern a les Entitats Locals de la Intervenció de la Diputació de Girona, s’han generat 
models de documentació i informes que faciliten el desenvolupament de les tasques 
derivades de la funció interventora i del control financer. 
 
Que l’Ajuntament dels Alamús ha sol·licitat la col·laboració de la Diputació de Girona 
per poder desenvolupar l’exercici de la funció interventora i el control financer utilitzant 
els models de documentació i informes generats des del Servei d’Assistència en 
l’Exercici del Control Intern a les Entitats Locals. 
 
Es considera oportú establir un acord de col·laboració en matèria de control intern 
amb l’Ajuntament dels Alamús per detallar els compromisos de la Diputació de Girona 
i garantir el bon ús de la documentació transferida. 
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S’INFORMA 
Que l’expedient incorpora una memòria justificativa del conveni on s’analitzen tots els 
preceptes establerts en l’article 50 de Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic. 
 
Que el text del conveni conté el contingut mínim establert a l’article 49 de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
Que l'aprovació del text del conveni de col·laboració correspon a la Junta de Govern 
de la Diputació de Girona, d’acord amb la Resolució de Presidència de 13 de juliol de 
2015 de delegació de competències a la Junta de Govern, donat compte al Ple de 15 
de juliol de 2015 i publicat al BOP núm. 142 de 24 de juliol de 2015, i de les 
delegacions mantingudes per resolució de Presidència de 6 d’agost de 2018, donat 
compte al Ple de 7 d’agost de 2018. 
 
D’acord amb això, s’informa favorablement l’aprovació del text del conveni de 
col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament dels 
Alamús (Lleida) per al subministrament de documentació per a l’exercici del control 
intern a les entitats locals.” 
 
D’acord amb els antecedents exposats, 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 la formalització d’un conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Girona i l’Ajuntament dels Alamús i, del següent tenor literal:  
 

“Conveni de col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Girona 
i l’Ajuntament dels Alamús (Lleida) per al subministrament de 
documentació per a l’exercici del control intern a les entitats locals 
 

Parts que intervenen: 
 

Per una part, la Diputació de Girona, amb NIF P1700000A, representada pel seu 
president en funcions, el Sr. Miquel Noguer i Planas, assistit pel secretari general, el 
Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de les facultats conferides per acord de la Junta 
de Govern de data 4 de juny de 2019. 
 
I, per l’altra, l’Ajuntament dels Alamús, amb NIF P2500400C representat per l’alcalde, 
el Sr. Celestí Panavera Altisent, assistit per la secretària, la Sra. Yolanda Armenté 
Giné. 
 

Exposen: 
 
El Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control 
intern de les entitats del sector públic local (RCIL), té per objecte el desenvolupament 
reglamentari que preveu l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i la seva 
finalitat és regular els procediments de control intern, la metodologia d’aplicació i els 
criteris d’actuació. 
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Entenent que l’aplicació de les previsions que conté l’RCIL esdevé un àmbit complex, 
que requereix l’especialització adequada del personal local, amb la finalitat de donar 
resposta als nous requeriments normatius, i atenent a la tipologia de municipis de la 
demarcació de Girona, la Diputació de Girona ofereix a les entitats locals gironines, 
prioritàriament a les de menor població i menys capacitat econòmica i de gestió, un 
servei d’assistència en control intern amb la finalitat de millorar l’exercici del control 
intern a les entitats locals de Girona. 
 
La Diputació de Girona, d’acord amb el que preveu el seu Pla de Serveis, ofereix als 
municipis de la seva província: 
 

L’inventari d’actuacions subjectes a fiscalització i intervenció limitada prèvia en 
règim de requisits bàsics. 

Les fitxes de fiscalització i intervenció limitada prèvia adaptades als extrems fixats 
a l’Acord del Consell de Ministres en relació amb l’exercici de la funció 
interventora en règim de requisits bàsics. 

Models d’informes resultants de l’exercici de la fiscalització i intervenció limitada 
prèvia en règim de requisits bàsics. 

Diversos models de documents d’aplicació per a l’exercici de la funció 
interventora. 

L’inventari d’actuacions sotmeses obligatòriament a control permanent, previstes 
a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica del sector 
públic local atribuïdes a l’òrgan interventor, d’acord amb l’article 32.1.d de 
l’RCIL. 

Models d’informes resultants de l’exercici del control permanent derivats de les 
actuacions previstes a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió 
econòmica del sector públic local atribuïdes a l’òrgan interventor. 

Diversos models de documents d’aplicació per a l’exercici del control financer. 
 

Aquesta documentació, que facilita el desenvolupament de les tasques derivades de 
la funció interventora i del control financer, és susceptible d’utilització per l’Ajuntament 
dels Alamús, la qual cosa representa una significativa economia de recursos, i permet  
l’exercici del control intern dins el marc normatiu vigent. 
 
Aquest conveni interadministratiu s’empara en l’article 47, apartats 1 i 2.a, de la Llei 
40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, que estableix  la possibilitat 
de subscriure convenis entre dues o més administracions públiques, en els quals es 
pot incloure la utilització de mitjans, serveis o recursos d’una altra Administració 
Pública, per a l’exercici de les competències pròpies o delegades. Atès que l’objecte 
del conveni és el subministrament de documentació per a l’exercici del control intern a 
les entitats locals, està inclòs en les competències pròpies de la Diputació. 
 
Les dues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar 
aquest conveni i, a tal efecte, 

Acorden: 
 
Primer.- Objecte 
 

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


 
  
 
 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 86 

Compartir coneixement i experiència en el procés d’implantació del Reial decret 
424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern de les 
entitats del sector públic local (RCIL), que té per objecte el desenvolupament 
reglamentari que preveu l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i la finalitat 
del qual és regular els procediments de control intern, la metodologia d’aplicació i els 
criteris d’actuació. 
 
Segon.- Durada 
 
La vigència d’aquest conveni és de 4 anys, prorrogables per 4 més per acord exprés 
d’ambdues parts, a partir de la data en què es signi. 
 
Tercer.- Compromisos de la Diputació de Girona 
 
Facilitar i mantenir actualitzat, en suport informàtic de text i full de càlcul, segons sigui 
procedent: 
 
g)Models de documentació per a l’aprovació i aplicació del model de control intern, 

així com per a la tramesa dels resultats del control intern de l’exercici, disponibles 
prèviament per a les entitats locals adherides al Servei d’Assistència en l’Exercici 
del Control Intern a les Entitats Locals (SCI). 

 
h)Per a l’exercici de la funció interventora: 

L’inventari d’actuacions subjectes a fiscalització i intervenció limitada prèvia en 
règim de requisits bàsics. 

Les fitxes de fiscalització i intervenció limitada adaptades prèviament als 
extrems fixats per l’Acord del Consell de Ministres en relació amb l’exercici de 
la funció interventora en règim de requisits bàsics. 

Models d’informes resultants de l’exercici de la fiscalització i intervenció limitada 
prèvia en règim de requisits bàsics. 

Diversos models de documents d’aplicació per a l’exercici de la funció 
interventora, disponibles prèviament per a les entitats locals adherides a l’SCI. 

 
i)Per a l’exercici del control financer: 

L’inventari d’actuacions sotmeses obligatòriament a control permanent, previstes 
a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica del sector 
públic local atribuïdes a l’òrgan interventor, d’acord amb l’article 32.1.d de 
l’RCIL. 

Models d’informes resultants de l’exercici del control permanent derivats de les 
actuacions previstes a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió 
econòmica del sector públic local atribuïdes a l’òrgan interventor. 

Diversos models de documents d’aplicació per a l’exercici del control financer, 
disponibles prèviament per a les entitats locals adherides a l’SCI. 
 

La Diputació de Girona conservarà en tot moment la propietat intel·lectual del 
coneixement transferit. 
 
Quart.- Compromisos de l’Ajuntament dels Alamús 
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Els compromisos de l’Ajuntament dels Alamús són els següents: 
 
d)Utilitzar la informació facilitada per la Diputació de Girona, únicament per al 

desenvolupament de les tasques de control intern del seu sector institucional, i no 
cedir-la a tercers per a cap finalitat, i específicament la comercial. 
 

e)Vetllar per tal que la utilització de la documentació transferida per la Diputació de 
Girona, quan s’inclogui en aplicacions informàtiques, conservi la referència d’autor 
i es reservi a la finalitat autoritzada. 

 
f)Remetre a la Diputació de Girona, si es considera oportú, una memòria anual  que 

inclogui propostes de millora i altres aportacions que puguin resultar de la seva 
implementació, amb la finalitat de millorar l’assistència i trobar solucions a les 
qüestions que vagin sorgint. 

 
Cinquè.- Comunicacions 
 
Les comunicacions i transferències d’informació entre ambdues administracions s’han 
de dur a terme, preferiblement, per mitjans telemàtics i amb mesures de seguretat 
suficients per evitar-ne la pèrdua o la còpia no autoritzada. 
 
Sisè.- Responsables 
 
Serà responsable i participarà en el projecte per part de la Diputació de Girona la 
Intervenció General de la Diputació. 
 
Serà responsable i participarà en el projecte per part de l’Ajuntament dels Alamús la 
Intervenció de l’Ajuntament dels Alamús. 
 
Setè.- Causes d’extinció 
 
No obstant el que s’ha dit anteriorment, seran 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. 
 
Vuitè.- Eficàcia i publicitat 
 
El conveni obliga des del moment de la seva signatura. 
 
La Diputació de Girona ha de publicar el text íntegre del conveni al Butlletí Oficial de 
la Província de Girona, a la web del Registre de convenis de col·laboració i de 
cooperació de la Generalitat de Catalunya i una referència d’aquest al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament dels Alamús al butlletí oficial de la 
comunitat autònoma o de la província corresponent. 

  
Novè.- Naturalesa jurídica 
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Aquest conveni té naturalesa administrativa, i la jurisdicció contenciosa administrativa 
és la competent per resoldre sobre les qüestions litigioses que puguin sorgir entre les 
parts. 
 
Les parts accepten les clàusules d’aquest document i, com a prova de conformitat, el 
signen en el lloc i la data que s’indiquen a les signatures d’aquest document. 
 
Girona, Per la Diputació de Girona, [càrrec], [nom i cognoms], Els Alamús, Per 
l’Ajuntament dels Alamús, [càrrec], [nom i cognoms]” 
 
SEGON. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura del conveni 
i dels documents necessaris per portar a terme aquest acord. 
 
TERCER. Traslladar el present acord a l’Ajuntament dels Alamús i al Servei 
d’Assistència en l’exercici del control intern als ens locals de la Diputació de Girona. 
 
 
19. JG993/000029/2019-PPCIPEAH; Proposta President Comissió Informativa 

PEAH; Intervenció (010): Aprovar un conveni de col·laboració 
interadministrativa entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Torelló 
(Barcelona) per al subministrament de documentació per a l'exercici del 
control intern a les entitats locals (exp. 2019/5134) 

 
 

El Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control 
intern de les entitats del sector públic (RCIL), té per objecte el desenvolupament 
reglamentari que preveu l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i la seva 
finalitat és regular els procediments de control intern, la metodologia d’aplicació i els 
criteris d’actuació. 
 
Entenent que l’aplicació de les previsions que conté l’RCIL esdevé un àmbit complex, 
que requereix l’especialització adequada del personal local, amb la finalitat de donar 
resposta als nous requeriments normatius, i atenent a la tipologia de municipis de la 
demarcació de Girona, amb 130 municipis amb una població inferior als 1.000 
habitants (59 %) i únicament 21 amb una població superior als 10.000 habitants (9 
%), la Diputació de Girona ofereix a les entitats locals gironines, prioritàriament a les 
de menor població i menys capacitat econòmica i de gestió, un servei d’assistència en 
control intern amb la finalitat de millorar l’exercici del control intern a les entitats locals 
de Girona. 
 
En el marc de desenvolupament del Servei d’Assistència en l’Exercici del Control 
Intern a les Entitats Locals, la Diputació de Girona, d’acord amb el preveu el seu Pla 
de Serveis, ha elaborat models de documentació i informes que permeten 
sistematitzar part de la funció interventora i del control financer, oferint als municipis 
de la seva província: 
 

L’inventari d’actuacions subjectes a fiscalització i intervenció limitada prèvia en 
règim de requisits bàsics. 
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Les fitxes de fiscalització i intervenció limitada prèvia adaptades als extrems fixats 
a l’Acord del Consell de Ministres en relació amb l’exercici de la funció 
interventora en règim de requisits bàsics. 

Models d’informes resultants de l’exercici de la fiscalització i intervenció limitada 
prèvia en règim de requisits bàsics. 

Diversos models de documents d’aplicació per a l’exercici de la funció 
interventora. 

L’inventari d’actuacions sotmeses obligatòriament a control permanent, previstes 
a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica del sector 
públic local atribuïdes a l’òrgan interventor, d’acord amb l’article 32.1.d de 
l’RCIL. 

Models d’informes resultants de l’exercici del control permanent derivats de les 
actuacions previstes a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió 
econòmica del sector públic local atribuïdes a l’òrgan interventor. 

Diversos models de documents d’aplicació per a l’exercici del control financer. 
 

Aquesta documentació, que facilita el desenvolupament de les tasques derivades de 
la funció interventora i del control financer, és susceptible d’utilització per l’Ajuntament 
de Torelló, la qual cosa representa una significativa economia de recursos, i permet  
l’exercici del control intern dins el marc normatiu vigent. 
 
La Diputació de Girona lidera l’adaptació de la normativa sobre control intern al petit 
municipi i modelitza el seu sistema d’assistència, resultant els criteris empleats per a 
la seva adaptació aprofitables per l’Ajuntament de Torelló. 
 
La pretensió de firmar el present conveni interadministratiu s’empara dels articles 47.1 
i 2.a) de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, segons 
estableix com a bàsic la mateixa norma, per a la utilització dels mitjans, serveis o 
recursos de les dues parts en l’exercici de les competències pròpies. 
 
Vist l’informe del Servei d’Assistència en l’Exercici del Control Intern a les Entitats 
Locals que es transcriu íntegrament, d’acord amb el següent tenor literal: 
 
“INFORME DEL CENTRE GESTOR INTERVENCIÓ 
Assumpte: Conveni de col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Girona i 
l’Ajuntament de Torelló (Barcelona) per al subministrament de documentació per a 
l’exercici del control intern a les entitats locals 
 
ANTECEDENTS 
 
Que la Diputació de Girona va aprovar en data 21 de novembre de 2017, modificat en 
sessió plenària de 15 de maig de 2018, el Pla de Serveis de la Diputació de Girona 
d’Assistència en l’Exercici del Control Intern a les Entitats Locals, que té com a 
finalitat assessorar en el procés d’implantació del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, 
pel qual es regula el règim jurídic del control intern de les entitats del sector públic 
(RCIL), que té per objecte el desenvolupament del reglament previst a l’article 213 del 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, que pretén regular els procediments de control intern, 
la metodologia d’aplicació i els criteris d’actuació. 
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Que en el marc de desenvolupament del Servei d’Assistència en l’Exercici del Control 
Intern a les Entitats Locals de la Intervenció de la Diputació de Girona, s’han generat 
models de documentació i informes que faciliten el desenvolupament de les tasques 
derivades de la funció interventora i del control financer. 
 
Que l’Ajuntament de Torelló ha sol·licitat la col·laboració de la Diputació de Girona per 
poder desenvolupar l’exercici de la funció interventora i el control financer utilitzant els 
models de documentació i informes generats des del Servei d’Assistència en l’Exercici 
del Control Intern a les Entitats Locals. 
 
Es considera oportú establir un acord de col·laboració en matèria de control intern 
amb l’Ajuntament de Torelló per detallar els compromisos de la Diputació de Girona i 
garantir el bon ús de la documentació transferida. 
 
S’INFORMA 
 
Que l’expedient incorpora una memòria justificativa del conveni on s’analitzen tots els 
preceptes establerts en l’article 50 de Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic. 
 
Que el text del conveni conté el contingut mínim establert a l’article 49 de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
Que l'aprovació del text del conveni de col·laboració correspon a la Junta de Govern 
de la Diputació de Girona, d’acord amb la Resolució de Presidència de 13 de juliol de 
2015 de delegació de competències a la Junta de Govern, donat compte al Ple de 15 
de juliol de 2015 i publicat al BOP núm. 142 de 24 de juliol de 2015, i de les 
delegacions mantingudes per resolució de Presidència de 6 d’agost de 2018, donat 
compte al Ple de 7 d’agost de 2018. 
 
D’acord amb això, s’informa favorablement l’aprovació del text del conveni de 
col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Torelló 
(Barcelona) per al subministrament de documentació per a l’exercici del control intern 
a les entitats locals.” 
 
D’acord amb els antecedents exposats, 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 la formalització d’un conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Girona i l’Ajuntament de Torelló i, del següent tenor literal:  
 

“Conveni de col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Girona 
i l’Ajuntament de Torelló (Barcelona) per al subministrament de 
documentació per a l’exercici del control intern a les entitats locals 
 
 

Parts que intervenen: 
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Per una part, la Diputació de Girona, amb NIF P1700000A, representada pel seu 
president, el Sr. Miquel Noguer i Planas, assistit pel secretari general, el Sr. Jordi 
Batllori i Nouvilas, en virtut de les facultats conferides per acord de la Junta de Govern 
de data [data de la Junta de Govern]. 
 
I, per l’altra, l’Ajuntament de Torelló, amb NIF P0828500I, representat per [càrrec], 
[nom i cognoms], assistit per [càrrec], [nom i cognoms]. 
 

Exposen: 
 
El Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control 
intern de les entitats del sector públic local (RCIL), té per objecte el desenvolupament 
reglamentari que preveu l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i la seva 
finalitat és regular els procediments de control intern, la metodologia d’aplicació i els 
criteris d’actuació. 
 
Entenent que l’aplicació de les previsions que conté l’RCIL esdevé un àmbit complex, 
que requereix l’especialització adequada del personal local, amb la finalitat de donar 
resposta als nous requeriments normatius, i atenent a la tipologia de municipis de la 
demarcació de Girona, la Diputació de Girona ofereix a les entitats locals gironines, 
prioritàriament a les de menor població i menys capacitat econòmica i de gestió, un 
servei d’assistència en control intern amb la finalitat de millorar l’exercici del control 
intern a les entitats locals de Girona. 
 
La Diputació de Girona, d’acord amb el que preveu el seu Pla de Serveis, ofereix als 
municipis de la seva província: 
 

L’inventari d’actuacions subjectes a fiscalització i intervenció limitada prèvia en 
règim de requisits bàsics. 

Les fitxes de fiscalització i intervenció limitada prèvia adaptades als extrems fixats 
a l’Acord del Consell de Ministres en relació amb l’exercici de la funció 
interventora en règim de requisits bàsics. 

Models d’informes resultants de l’exercici de la fiscalització i intervenció limitada 
prèvia en règim de requisits bàsics. 

Diversos models de documents d’aplicació per a l’exercici de la funció 
interventora. 

L’inventari d’actuacions sotmeses obligatòriament a control permanent, previstes 
a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica del sector 
públic local atribuïdes a l’òrgan interventor, d’acord amb l’article 32.1.d de 
l’RCIL. 

Models d’informes resultants de l’exercici del control permanent derivats de les 
actuacions previstes a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió 
econòmica del sector públic local atribuïdes a l’òrgan interventor. 

Diversos models de documents d’aplicació per a l’exercici del control financer. 
 

Aquesta documentació, que facilita el desenvolupament de les tasques derivades de 
la funció interventora i del control financer, és susceptible d’utilització per l’Ajuntament 
de Torelló, la qual cosa representa una significativa economia de recursos, i permet  
l’exercici del control intern dins el marc normatiu vigent. 
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Aquest conveni interadministratiu s’empara en l’article 47, apartats 1 i 2.a, de la Llei 
40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, que estableix  la possibilitat 
de subscriure convenis entre dues o més administracions públiques, en els quals es 
pot incloure la utilització de mitjans, serveis o recursos d’una altra Administració 
Pública, per a l’exercici de les competències pròpies o delegades. Atès que l’objecte 
del conveni és el subministrament de documentació per a l’exercici del control intern a 
les entitats locals, està inclòs en les competències pròpies de la Diputació. 
 
Les dues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar 
aquest conveni i, a tal efecte, 
 

Acorden: 
 
Primer.- Objecte 
 
Compartir coneixement i experiència en el procés d’implantació del Reial decret 
424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern de les 
entitats del sector públic local (RCIL), que té per objecte el desenvolupament 
reglamentari que preveu l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i la finalitat 
del qual és regular els procediments de control intern, la metodologia d’aplicació i els 
criteris d’actuació. 
 
Segon.- Durada 
 
La vigència d’aquest conveni és de 4 anys, prorrogables per 4 més per acord exprés 
d’ambdues parts, a partir de la data en què es signi. 
 
Tercer.- Compromisos de la Diputació de Girona 
 
Facilitar i mantenir actualitzat, en suport informàtic de text i full de càlcul, segons sigui 
procedent: 
 
a)Models de documentació per a l’aprovació i aplicació del model de control intern, 

així com per a la tramesa dels resultats del control intern de l’exercici, disponibles 
prèviament per a les entitats locals adherides al Servei d’Assistència en l’Exercici 
del Control Intern a les Entitats Locals (SCI). 

 
b)Per a l’exercici de la funció interventora: 

L’inventari d’actuacions subjectes a fiscalització i intervenció limitada prèvia en 
règim de requisits bàsics. 

Les fitxes de fiscalització i intervenció limitada adaptades prèviament als 
extrems fixats per l’Acord del Consell de Ministres en relació amb l’exercici de 
la funció interventora en règim de requisits bàsics. 

Models d’informes resultants de l’exercici de la fiscalització i intervenció limitada 
prèvia en règim de requisits bàsics. 

Diversos models de documents d’aplicació per a l’exercici de la funció 
interventora, disponibles prèviament per a les entitats locals adherides a l’SCI. 
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c)Per a l’exercici del control financer: 

L’inventari d’actuacions sotmeses obligatòriament a control permanent, previstes 
a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica del sector 
públic local atribuïdes a l’òrgan interventor, d’acord amb l’article 32.1.d de 
l’RCIL. 

Models d’informes resultants de l’exercici del control permanent derivats de les 
actuacions previstes a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió 
econòmica del sector públic local atribuïdes a l’òrgan interventor. 

Diversos models de documents d’aplicació per a l’exercici del control financer, 
disponibles prèviament per a les entitats locals adherides a l’SCI. 
 

La Diputació de Girona conservarà en tot moment la propietat intel·lectual del 
coneixement transferit. 
 
Quart.- Compromisos de l’Ajuntament de Torelló 
 
Els compromisos de l’Ajuntament de Torelló són els següents: 
 
a)Utilitzar la informació facilitada per la Diputació de Girona, únicament per al 

desenvolupament de les tasques de control intern del seu sector institucional, i no 
cedir-la a tercers per a cap finalitat, i específicament la comercial. 
 

b)Vetllar per tal que la utilització de la documentació transferida per la Diputació de 
Girona, quan s’inclogui en aplicacions informàtiques, conservi la referència d’autor 
i es reservi a la finalitat autoritzada. 

 
c)Remetre a la Diputació de Girona, si es considera oportú, una memòria anual  que 

inclogui propostes de millora i altres aportacions que puguin resultar de la seva 
implementació, amb la finalitat de millorar l’assistència i trobar solucions a les 
qüestions que vagin sorgint. 

 
Cinquè.- Comunicacions 
 
Les comunicacions i transferències d’informació entre ambdues administracions s’han 
de dur a terme, preferiblement, per mitjans telemàtics i amb mesures de seguretat 
suficients per evitar-ne la pèrdua o la còpia no autoritzada. 
 
Sisè.- Responsables 
 
Serà responsable i participarà en el projecte per part de la Diputació de Girona la 
Intervenció General de la Diputació. 
 
Serà responsable i participarà en el projecte per part de l’Ajuntament de Torelló la 
Intervenció de l’Ajuntament de Torelló. 
 
Setè.- Causes d’extinció 
 
No obstant el que s’ha dit anteriorment, seran causes d’extinció anticipada de la 
vigència d’aquest conveni l’acord mutu de les institucions signants, la impossibilitat 
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sobrevinguda, legal o material de l’execució de les accions que en constitueixen 
l’objecte i l’incompliment greu o manifest de les clàusules. 
 
Vuitè.- Eficàcia i publicitat 
 
El conveni obliga des del moment de la seva signatura. 
 
La Diputació de Girona ha de publicar el text íntegre del conveni al Butlletí Oficial de 
la Província de Girona, a la web del Registre de convenis de col·laboració i de 
cooperació de la Generalitat de Catalunya i una referència d’aquest al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Torelló al butlletí oficial de la comunitat 
autònoma o de la província corresponent. 

  
Novè.- Naturalesa jurídica 
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa, i la jurisdicció contenciosa administrativa 
és la competent per resoldre sobre les qüestions litigioses que puguin sorgir entre les 
parts. 
 
Les parts accepten les clàusules d’aquest document i, com a prova de conformitat, el 
signen en el lloc i la data que s’indiquen a les signatures d’aquest document. 
 
Girona, Per la Diputació de Girona, [càrrec], [nom i cognoms], Torelló, Per 
l’Ajuntament de Torelló, [càrrec], [nom i cognoms]” 
 
SEGON. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura del conveni 
i dels documents necessaris per portar a terme aquest acord. 
 
TERCER. Traslladar el present acord a l’Ajuntament de Torelló i al Servei 
d’Assistència en l’exercici del control intern als ens locals de la Diputació de Girona. 
 
 
20. JG993/000027/2019-PPCIPEAH; Proposta President Comissió Informativa 

PEAH; Intervenció (010): Aprovar un conveni de col·laboració 
interadministrativa entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de la Roca 
del Vallès (Barcelona)  per al subministrament de documentació per a 
l'exercici del control intern a les entitats locals (exp. 2019/5142) 

 
El Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control 
intern de les entitats del sector públic (RCIL), té per objecte el desenvolupament 
reglamentari que preveu l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i la seva 
finalitat és regular els procediments de control intern, la metodologia d’aplicació i els 
criteris d’actuació. 
 
Entenent que l’aplicació de les previsions que conté l’RCIL esdevé un àmbit complex, 
que requereix l’especialització adequada del personal local, amb la finalitat de donar 
resposta als nous requeriments normatius, i atenent a la tipologia de municipis de la 
demarcació de Girona, amb 130 municipis amb una població inferior als 1.000 
habitants (59 %) i únicament 21 amb una població superior als 10.000 habitants (9 
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%), la Diputació de Girona ofereix a les entitats locals gironines, prioritàriament a les 
de menor població i menys capacitat econòmica i de gestió, un servei d’assistència en 
control intern amb la finalitat de millorar l’exercici del control intern a les entitats locals 
de Girona. 
 
En el marc de desenvolupament del Servei d’Assistència en l’Exercici del Control 
Intern a les Entitats Locals, la Diputació de Girona, d’acord amb el preveu el seu Pla 
de Serveis, ha elaborat models de documentació i informes que permeten 
sistematitzar part de la funció interventora i del control financer, oferint als municipis 
de la seva província: 
 

L’inventari d’actuacions subjectes a fiscalització i intervenció limitada prèvia en 
règim de requisits bàsics. 

Les fitxes de fiscalització i intervenció limitada prèvia adaptades als extrems fixats 
a l’Acord del Consell de Ministres en relació amb l’exercici de la funció 
interventora en règim de requisits bàsics. 

Models d’informes resultants de l’exercici de la fiscalització i intervenció limitada 
prèvia en règim de requisits bàsics. 

Diversos models de documents d’aplicació per a l’exercici de la funció 
interventora. 

L’inventari d’actuacions sotmeses obligatòriament a control permanent, previstes 
a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica del sector 
públic local atribuïdes a l’òrgan interventor, d’acord amb l’article 32.1.d de 
l’RCIL. 

Models d’informes resultants de l’exercici del control permanent derivats de les 
actuacions previstes a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió 
econòmica del sector públic local atribuïdes a l’òrgan interventor. 

Diversos models de documents d’aplicació per a l’exercici del control financer. 
 

Aquesta documentació, que facilita el desenvolupament de les tasques derivades de 
la funció interventora i del control financer, és susceptible d’utilització per l’Ajuntament 
de la Roca del Vallès, la qual cosa representa una significativa economia de recursos, 
i permet  l’exercici del control intern dins el marc normatiu vigent. 
 
La Diputació de Girona lidera l’adaptació de la normativa sobre control intern al petit 
municipi i modelitza el seu sistema d’assistència, resultant els criteris empleats per a 
la seva adaptació aprofitables per l’Ajuntament de la Roca del Vallès. 
 
La pretensió de firmar el present conveni interadministratiu s’empara dels articles 47.1 
i 2.a) de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, segons 
estableix com a bàsic la mateixa norma, per a la utilització dels mitjans, serveis o 
recursos de les dues parts en l’exercici de les competències pròpies. 
 
Vist l’informe del Servei d’Assistència en l’Exercici del Control Intern a les Entitats 
Locals que es transcriu íntegrament, d’acord amb el següent tenor literal: 
 
“INFORME DEL CENTRE GESTOR INTERVENCIÓ 
Assumpte: Conveni de col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Girona i 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès (Barcelona) per al subministrament de 
documentació per a l’exercici del control intern a les entitats locals 
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ANTECEDENTS 
Que la Diputació de Girona va aprovar en data 21 de novembre de 2017, modificat en 
sessió plenària de 15 de maig de 2018, el Pla de Serveis de la Diputació de Girona 
d’Assistència en l’Exercici del Control Intern a les Entitats Locals, que té com a 
finalitat assessorar en el procés d’implantació del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, 
pel qual es regula el règim jurídic del control intern de les entitats del sector públic 
(RCIL), que té per objecte el desenvolupament del reglament previst a l’article 213 del 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, que pretén regular els procediments de control intern, 
la metodologia d’aplicació i els criteris d’actuació. 
 
Que en el marc de desenvolupament del Servei d’Assistència en l’Exercici del Control 
Intern a les Entitats Locals de la Intervenció de la Diputació de Girona, s’han generat 
models de documentació i informes que faciliten el desenvolupament de les tasques 
derivades de la funció interventora i del control financer. 
 
Que l’Ajuntament de la Roca del Vallès ha sol·licitat la col·laboració de la Diputació de 
Girona per poder desenvolupar l’exercici de la funció interventora i el control financer 
utilitzant els models de documentació i informes generats des del Servei d’Assistència 
en l’Exercici del Control Intern a les Entitats Locals. 
 
Es considera oportú establir un acord de col·laboració en matèria de control intern 
amb l’Ajuntament de la Roca del Vallès per detallar els compromisos de la Diputació 
de Girona i garantir el bon ús de la documentació transferida. 
 
S’INFORMA 
Que l’expedient incorpora una memòria justificativa del conveni on s’analitzen tots els 
preceptes establerts en l’article 50 de Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic. 
 
Que el text del conveni conté el contingut mínim establert a l’article 49 de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
Que l'aprovació del text del conveni de col·laboració correspon a la Junta de Govern 
de la Diputació de Girona, d’acord amb la Resolució de Presidència de 13 de juliol de 
2015 de delegació de competències a la Junta de Govern, donat compte al Ple de 15 
de juliol de 2015 i publicat al BOP núm. 142 de 24 de juliol de 2015, i de les 
delegacions mantingudes per resolució de Presidència de 6 d’agost de 2018, donat 
compte al Ple de 7 d’agost de 2018. 
 
D’acord amb això, s’informa favorablement l’aprovació del text del conveni de 
col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de la Roca 
del Vallès (Barcelona) per al subministrament de documentació per a l’exercici del 
control intern a les entitats locals.” 
 
D’acord amb els antecedents exposats, la Junta de Govern, a proposta de la diputada 
presidenta de la Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Administració i 
Hisenda, per unanimitat, acorda: 
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PRIMER. Aprovar la formalització d’un conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Girona i l’Ajuntament de la Roca del Vallès, del següent tenor literal:  
 

“Conveni de col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Girona 
i l’Ajuntament de la Roca del Vallès (Barcelona) per al subministrament 
de documentació per a l’exercici del control intern a les entitats locals 
 

Parts que intervenen: 
 

Per una part, la Diputació de Girona, amb NIF P1700000A, representada pel seu 
president, el Sr. Miquel Noguer i Planas, assistit pel secretari general, el Sr. Jordi 
Batllori i Nouvilas, en virtut de les facultats conferides per acord de la Junta de Govern 
de data [data de la Junta de Govern]. 
 
I, per l’altra, l’Ajuntament de la Roca del Vallès, amb NIF P081800B, representat per 
[càrrec], [nom i cognoms], assistit per [càrrec], [nom i cognoms]. 
 

Exposen: 
 
El Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control 
intern de les entitats del sector públic local (RCIL), té per objecte el desenvolupament 
reglamentari que preveu l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i la seva 
finalitat és regular els procediments de control intern, la metodologia d’aplicació i els 
criteris d’actuació. 
 
Entenent que l’aplicació de les previsions que conté l’RCIL esdevé un àmbit complex, 
que requereix l’especialització adequada del personal local, amb la finalitat de donar 
resposta als nous requeriments normatius, i atenent a la tipologia de municipis de la 
demarcació de Girona, la Diputació de Girona ofereix a les entitats locals gironines, 
prioritàriament a les de menor població i menys capacitat econòmica i de gestió, un 
servei d’assistència en control intern amb la finalitat de millorar l’exercici del control 
intern a les entitats locals de Girona. 
 
La Diputació de Girona, d’acord amb el que preveu el seu Pla de Serveis, ofereix als 
municipis de la seva província: 
 

L’inventari d’actuacions subjectes a fiscalització i intervenció limitada prèvia en 
règim de requisits bàsics. 

Les fitxes de fiscalització i intervenció limitada prèvia adaptades als extrems fixats 
a l’Acord del Consell de Ministres en relació amb l’exercici de la funció 
interventora en règim de requisits bàsics. 

Models d’informes resultants de l’exercici de la fiscalització i intervenció limitada 
prèvia en règim de requisits bàsics. 

Diversos models de documents d’aplicació per a l’exercici de la funció 
interventora. 

L’inventari d’actuacions sotmeses obligatòriament a control permanent, previstes 
a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica del sector 
públic local atribuïdes a l’òrgan interventor, d’acord amb l’article 32.1.d de 
l’RCIL. 
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Models d’informes resultants de l’exercici del control permanent derivats de les 
actuacions previstes a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió 
econòmica del sector públic local atribuïdes a l’òrgan interventor. 

Diversos models de documents d’aplicació per a l’exercici del control financer. 
 

Aquesta documentació, que facilita el desenvolupament de les tasques derivades de 
la funció interventora i del control financer, és susceptible d’utilització per l’Ajuntament 
de la Roca del Vallès, la qual cosa representa una significativa economia de recursos, 
i permet  l’exercici del control intern dins el marc normatiu vigent. 
 
Aquest conveni interadministratiu s’empara en l’article 47, apartats 1 i 2.a, de la Llei 
40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, que estableix  la possibilitat 
de subscriure convenis entre dues o més administracions públiques, en els quals es 
pot incloure la utilització de mitjans, serveis o recursos d’una altra Administració 
Pública, per a l’exercici de les competències pròpies o delegades. Atès que l’objecte 
del conveni és el subministrament de documentació per a l’exercici del control intern a 
les entitats locals, està inclòs en les competències pròpies de la Diputació. 
 
Les dues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar 
aquest conveni i, a tal efecte, 
 

Acorden: 
 
Primer. Objecte 
Compartir coneixement i experiència en el procés d’implantació del Reial decret 
424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern de les 
entitats del sector públic local (RCIL), que té per objecte el desenvolupament 
reglamentari que preveu l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i la finalitat 
del qual és regular els procediments de control intern, la metodologia d’aplicació i els 
criteris d’actuació. 
 
Segon. Durada 
La vigència d’aquest conveni és de 4 anys, prorrogables per 4 més per acord exprés 
d’ambdues parts, a partir de la data en què es signi. 
 
Tercer. Compromisos de la Diputació de Girona 
 
Facilitar i mantenir actualitzat, en suport informàtic de text i full de càlcul, segons sigui 
procedent: 
 
a)Models de documentació per a l’aprovació i aplicació del model de control intern, 

així com per a la tramesa dels resultats del control intern de l’exercici, disponibles 
prèviament per a les entitats locals adherides al Servei d’Assistència en l’Exercici 
del Control Intern a les Entitats Locals (SCI). 

 
b)Per a l’exercici de la funció interventora: 

L’inventari d’actuacions subjectes a fiscalització i intervenció limitada prèvia en 
règim de requisits bàsics. 
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Les fitxes de fiscalització i intervenció limitada adaptades prèviament als 
extrems fixats per l’Acord del Consell de Ministres en relació amb l’exercici de 
la funció interventora en règim de requisits bàsics. 

Models d’informes resultants de l’exercici de la fiscalització i intervenció limitada 
prèvia en règim de requisits bàsics. 

Diversos models de documents d’aplicació per a l’exercici de la funció 
interventora, disponibles prèviament per a les entitats locals adherides a l’SCI. 

 
c)Per a l’exercici del control financer: 

L’inventari d’actuacions sotmeses obligatòriament a control permanent, previstes 
a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica del sector 
públic local atribuïdes a l’òrgan interventor, d’acord amb l’article 32.1.d de 
l’RCIL. 

Models d’informes resultants de l’exercici del control permanent derivats de les 
actuacions previstes a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió 
econòmica del sector públic local atribuïdes a l’òrgan interventor. 

Diversos models de documents d’aplicació per a l’exercici del control financer, 
disponibles prèviament per a les entitats locals adherides a l’SCI. 
 

La Diputació de Girona conservarà en tot moment la propietat intel·lectual del 
coneixement transferit. 
 
Quart. Compromisos de l’Ajuntament de la Roca del Vallès 
Els compromisos de l’Ajuntament de la Roca del Vallès són els següents: 
 
a)Utilitzar la informació facilitada per la Diputació de Girona, únicament per al 

desenvolupament de les tasques de control intern del seu sector institucional, i no 
cedir-la a tercers per a cap finalitat, i específicament la comercial. 
 

b)Vetllar per tal que la utilització de la documentació transferida per la Diputació de 
Girona, quan s’inclogui en aplicacions informàtiques, conservi la referència d’autor 
i es reservi a la finalitat autoritzada. 

 
c)Remetre a la Diputació de Girona, si es considera oportú, una memòria anual  que 

inclogui propostes de millora i altres aportacions que puguin resultar de la seva 
implementació, amb la finalitat de millorar l’assistència i trobar solucions a les 
qüestions que vagin sorgint. 

 
Cinquè. Comunicacions 
Les comunicacions i transferències d’informació entre ambdues administracions s’han 
de dur a terme, preferiblement, per mitjans telemàtics i amb mesures de seguretat 
suficients per evitar-ne la pèrdua o la còpia no autoritzada. 
 
Sisè. Responsables 
Serà responsable i participarà en el projecte per part de la Diputació de Girona la 
Intervenció General de la Diputació. 
 
Serà responsable i participarà en el projecte per part de l’Ajuntament de la Roca del 
Vallès la Intervenció de l’Ajuntament de la Roca del Vallès. 
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Setè. Causes d’extinció 
No obstant el que s’ha dit anteriorment, seran 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. 
 
Vuitè. Eficàcia i publicitat 
El conveni obliga des del moment de la seva signatura. 
 
La Diputació de Girona ha de publicar el text íntegre del conveni al Butlletí Oficial de 
la Província de Girona, a la web del Registre de convenis de col·laboració i de 
cooperació de la Generalitat de Catalunya i una referència d’aquest al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de la Roca del Vallès al butlletí oficial de la 
comunitat autònoma o de la província corresponent. 

  
Novè. Naturalesa jurídica 
Aquest conveni té naturalesa administrativa, i la jurisdicció contenciosa administrativa 
és la competent per resoldre sobre les qüestions litigioses que puguin sorgir entre les 
parts. 
 
Les parts accepten les clàusules d’aquest document i, com a prova de conformitat, el 
signen en el lloc i la data que s’indiquen a les signatures d’aquest document. 
 
Girona, Per la Diputació de Girona, [càrrec], [nom i cognoms], La Roca del Vallès, Per 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, [càrrec], [nom i cognoms]” 
 
SEGON. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura del conveni 
i dels documents necessaris per portar a terme aquest acord. 
 
TERCER. Traslladar el present acord a l’Ajuntament de la Roca del Vallès i al Servei 
d’Assistència en l’exercici del control intern als ens locals de la Diputació de Girona. 
 
 
21. JG993/000033/2019-PPCIPEAH; Proposta President Comissió Informativa 

PEAH; Intervenció (010): Aprovar un conveni de col·laboració 
interadministrativa entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Palau 
d'Anglesola (Lleida) per al subministrament de documentació per a 
l'exercici del control intern a les entitats locals (exp. 2019/5350) 

 
El Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control 
intern de les entitats del sector públic (RCIL), té per objecte el desenvolupament 
reglamentari que preveu l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i la seva 
finalitat és regular els procediments de control intern, la metodologia d’aplicació i els 
criteris d’actuació. 
 
Entenent que l’aplicació de les previsions que conté l’RCIL esdevé un àmbit complex, 
que requereix l’especialització adequada del personal local, amb la finalitat de donar 
resposta als nous requeriments normatius, i atenent a la tipologia de municipis de la 
demarcació de Girona, amb 130 municipis amb una població inferior als 1.000 
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habitants (59 %) i únicament 21 amb una població superior als 10.000 habitants (9 
%), la Diputació de Girona ofereix a les entitats locals gironines, prioritàriament a les 
de menor població i menys capacitat econòmica i de gestió, un servei d’assistència en 
control intern amb la finalitat de millorar l’exercici del control intern a les entitats locals 
de Girona. 
 
En el marc de desenvolupament del Servei d’Assistència en l’Exercici del Control 
Intern a les Entitats Locals, la Diputació de Girona, d’acord amb el preveu el seu Pla 
de Serveis, ha elaborat models de documentació i informes que permeten 
sistematitzar part de la funció interventora i del control financer, oferint als municipis 
de la seva província: 
 

L’inventari d’actuacions subjectes a fiscalització i intervenció limitada prèvia en 
règim de requisits bàsics. 

Les fitxes de fiscalització i intervenció limitada prèvia adaptades als extrems fixats 
a l’Acord del Consell de Ministres en relació amb l’exercici de la funció 
interventora en règim de requisits bàsics. 

Models d’informes resultants de l’exercici de la fiscalització i intervenció limitada 
prèvia en règim de requisits bàsics. 

Diversos models de documents d’aplicació per a l’exercici de la funció 
interventora. 

L’inventari d’actuacions sotmeses obligatòriament a control permanent, previstes 
a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica del sector 
públic local atribuïdes a l’òrgan interventor, d’acord amb l’article 32.1.d de 
l’RCIL. 

Models d’informes resultants de l’exercici del control permanent derivats de les 
actuacions previstes a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió 
econòmica del sector públic local atribuïdes a l’òrgan interventor. 

Diversos models de documents d’aplicació per a l’exercici del control financer. 
 

Aquesta documentació, que facilita el desenvolupament de les tasques derivades de 
la funció interventora i del control financer, és susceptible d’utilització per l’Ajuntament 
de Palau d’Anglesola, la qual cosa representa una significativa economia de recursos, 
i permet  l’exercici del control intern dins el marc normatiu vigent. 
 
La Diputació de Girona lidera l’adaptació de la normativa sobre control intern al petit 
municipi i modelitza el seu sistema d’assistència, resultant els criteris empleats per a 
la seva adaptació aprofitables per l’Ajuntament de Palau d’Anglesola. 
 
La pretensió de firmar el present conveni interadministratiu s’empara dels articles 47.1 
i 2.a) de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, segons 
estableix com a bàsic la mateixa norma, per a la utilització dels mitjans, serveis o 
recursos de les dues parts en l’exercici de les competències pròpies. 
 
Vist l’informe del Servei d’Assistència en l’Exercici del Control Intern a les Entitats 
Locals que es transcriu íntegrament, d’acord amb el següent tenor literal: 
 
“INFORME DEL CENTRE GESTOR INTERVENCIÓ 
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Assumpte: Conveni de col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Girona i 
l’Ajuntament de Palau d’Anglesola (Lleida) per al subministrament de documentació 
per a l’exercici del control intern a les entitats locals 
 
ANTECEDENTS 
 
Que la Diputació de Girona va aprovar en data 21 de novembre de 2017, modificat en 
sessió plenària de 15 de maig de 2018, el Pla de Serveis de la Diputació de Girona 
d’Assistència en l’Exercici del Control Intern a les Entitats Locals, que té com a 
finalitat assessorar en el procés d’implantació del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, 
pel qual es regula el règim jurídic del control intern de les entitats del sector públic 
(RCIL), que té per objecte el desenvolupament del reglament previst a l’article 213 del 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, que pretén regular els procediments de control intern, 
la metodologia d’aplicació i els criteris d’actuació. 
 
Que en el marc de desenvolupament del Servei d’Assistència en l’Exercici del Control 
Intern a les Entitats Locals de la Intervenció de la Diputació de Girona, s’han generat 
models de documentació i informes que faciliten el desenvolupament de les tasques 
derivades de la funció interventora i del control financer. 
 
Que l’Ajuntament de Palau d’Anglesola ha sol·licitat la col·laboració de la Diputació de 
Girona per poder desenvolupar l’exercici de la funció interventora i el control financer 
utilitzant els models de documentació i informes generats des del Servei d’Assistència 
en l’Exercici del Control Intern a les Entitats Locals. 
 
Es considera oportú establir un acord de col·laboració en matèria de control intern 
amb l’Ajuntament de Palau d’Anglesola per detallar els compromisos de la Diputació 
de Girona i garantir el bon ús de la documentació transferida. 
 
S’INFORMA 
 
Que l’expedient incorpora una memòria justificativa del conveni on s’analitzen tots els 
preceptes establerts en l’article 50 de Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic. 
 
Que el text del conveni conté el contingut mínim establert a l’article 49 de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
Que l'aprovació del text del conveni de col·laboració correspon a la Junta de Govern 
de la Diputació de Girona, d’acord amb la Resolució de Presidència de 13 de juliol de 
2015 de delegació de competències a la Junta de Govern, donat compte al Ple de 15 
de juliol de 2015 i publicat al BOP núm. 142 de 24 de juliol de 2015, i de les 
delegacions mantingudes per resolució de Presidència de 6 d’agost de 2018, donat 
compte al Ple de 7 d’agost de 2018. 
 
D’acord amb això, s’informa favorablement l’aprovació del text del conveni de 
col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Palau 
d’Anglesola (Lleida) per al subministrament de documentació per a l’exercici del 
control intern a les entitats locals.” 
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D’acord amb els antecedents exposats, 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 la formalització d’un conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Girona i l’Ajuntament de Palau d’Anglesola, del següent tenor literal:  
 

“Conveni de col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Girona 
i l’Ajuntament de Palau d’Anglesola (Lleida) per al subministrament de 
documentació per a l’exercici del control intern a les entitats locals 
 

Parts que intervenen: 
 

Per una part, la Diputació de Girona, amb NIF P1700000A, representada pel seu 
president en funcions, el Sr. Miquel Noguer i Planas, assistit pel secretari general, el 
Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de les facultats conferides per acord de la Junta 
de Govern de data [data de la Junta de Govern]. 
 
I, per l’altra, l’Ajuntament de Palau d’Anglesola, amb NIF P2519800C representat per 
l’alcaldessa, Sra. Montserrat Meseguer i Muñoz, assistit pel secretari, Alexandre 
Centelles i Pardo. 
 

Exposen: 
 
El Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control 
intern de les entitats del sector públic local (RCIL), té per objecte el desenvolupament 
reglamentari que preveu l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i la seva 
finalitat és regular els procediments de control intern, la metodologia d’aplicació i els 
criteris d’actuació. 
 
Entenent que l’aplicació de les previsions que conté l’RCIL esdevé un àmbit complex, 
que requereix l’especialització adequada del personal local, amb la finalitat de donar 
resposta als nous requeriments normatius, i atenent a la tipologia de municipis de la 
demarcació de Girona, la Diputació de Girona ofereix a les entitats locals gironines, 
prioritàriament a les de menor població i menys capacitat econòmica i de gestió, un 
servei d’assistència en control intern amb la finalitat de millorar l’exercici del control 
intern a les entitats locals de Girona. 
 
La Diputació de Girona, d’acord amb el que preveu el seu Pla de Serveis, ofereix als 
municipis de la seva província: 
 

L’inventari d’actuacions subjectes a fiscalització i intervenció limitada prèvia en 
règim de requisits bàsics. 

Les fitxes de fiscalització i intervenció limitada prèvia adaptades als extrems fixats 
a l’Acord del Consell de Ministres en relació amb l’exercici de la funció 
interventora en règim de requisits bàsics. 

Models d’informes resultants de l’exercici de la fiscalització i intervenció limitada 
prèvia en règim de requisits bàsics. 
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Diversos models de documents d’aplicació per a l’exercici de la funció 
interventora. 

L’inventari d’actuacions sotmeses obligatòriament a control permanent, previstes 
a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica del sector 
públic local atribuïdes a l’òrgan interventor, d’acord amb l’article 32.1.d de 
l’RCIL. 

Models d’informes resultants de l’exercici del control permanent derivats de les 
actuacions previstes a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió 
econòmica del sector públic local atribuïdes a l’òrgan interventor. 

Diversos models de documents d’aplicació per a l’exercici del control financer. 
 

Aquesta documentació, que facilita el desenvolupament de les tasques derivades de 
la funció interventora i del control financer, és susceptible d’utilització per l’Ajuntament 
de Palau d’Anglesola, la qual cosa representa una significativa economia de recursos, 
i permet  l’exercici del control intern dins el marc normatiu vigent. 
 
Aquest conveni interadministratiu s’empara en l’article 47, apartats 1 i 2.a, de la Llei 
40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, que estableix  la possibilitat 
de subscriure convenis entre dues o més administracions públiques, en els quals es 
pot incloure la utilització de mitjans, serveis o recursos d’una altra Administració 
Pública, per a l’exercici de les competències pròpies o delegades. Atès que l’objecte 
del conveni és el subministrament de documentació per a l’exercici del control intern a 
les entitats locals, està inclòs en les competències pròpies de la Diputació. 
 
Les dues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar 
aquest conveni i, a tal efecte, 
 

Acorden: 
Primer.- Objecte 
 
Compartir coneixement i experiència en el procés d’implantació del Reial decret 
424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern de les 
entitats del sector públic local (RCIL), que té per objecte el desenvolupament 
reglamentari que preveu l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i la finalitat 
del qual és regular els procediments de control intern, la metodologia d’aplicació i els 
criteris d’actuació. 
 
Segon.- Durada 
 
La vigència d’aquest conveni és de 4 anys, prorrogables per 4 més per acord exprés 
d’ambdues parts, a partir de la data en què es signi. 
 
Tercer.- Compromisos de la Diputació de Girona 
 
Facilitar i mantenir actualitzat, en suport informàtic de text i full de càlcul, segons sigui 
procedent: 
 
a)Models de documentació per a l’aprovació i aplicació del model de control intern, 

així com per a la tramesa dels resultats del control intern de l’exercici, disponibles 
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prèviament per a les entitats locals adherides al Servei d’Assistència en l’Exercici 
del Control Intern a les Entitats Locals (SCI). 

 
b)Per a l’exercici de la funció interventora: 

L’inventari d’actuacions subjectes a fiscalització i intervenció limitada prèvia en 
règim de requisits bàsics. 

Les fitxes de fiscalització i intervenció limitada adaptades prèviament als 
extrems fixats per l’Acord del Consell de Ministres en relació amb l’exercici de 
la funció interventora en règim de requisits bàsics. 

Models d’informes resultants de l’exercici de la fiscalització i intervenció limitada 
prèvia en règim de requisits bàsics. 

Diversos models de documents d’aplicació per a l’exercici de la funció 
interventora, disponibles prèviament per a les entitats locals adherides a l’SCI. 

 
c)Per a l’exercici del control financer: 

L’inventari d’actuacions sotmeses obligatòriament a control permanent, previstes 
a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica del sector 
públic local atribuïdes a l’òrgan interventor, d’acord amb l’article 32.1.d de 
l’RCIL. 

Models d’informes resultants de l’exercici del control permanent derivats de les 
actuacions previstes a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió 
econòmica del sector públic local atribuïdes a l’òrgan interventor. 

Diversos models de documents d’aplicació per a l’exercici del control financer, 
disponibles prèviament per a les entitats locals adherides a l’SCI. 
 

La Diputació de Girona conservarà en tot moment la propietat intel·lectual del 
coneixement transferit. 
 
Quart.- Compromisos de l’Ajuntament de Palau d’Anglesola 
 
Els compromisos de l’Ajuntament de Palau d’Anglesola són els següents: 
 
a)Utilitzar la informació facilitada per la Diputació de Girona, únicament per al 

desenvolupament de les tasques de control intern del seu sector institucional, i no 
cedir-la a tercers per a cap finalitat, i específicament la comercial. 
 

b)Vetllar per tal que la utilització de la documentació transferida per la Diputació de 
Girona, quan s’inclogui en aplicacions informàtiques, conservi la referència d’autor 
i es reservi a la finalitat autoritzada. 

 
c)Remetre a la Diputació de Girona, si es considera oportú, una memòria anual  que 

inclogui propostes de millora i altres aportacions que puguin resultar de la seva 
implementació, amb la finalitat de millorar l’assistència i trobar solucions a les 
qüestions que vagin sorgint. 

 
Cinquè.- Comunicacions 
 
Les comunicacions i transferències d’informació entre ambdues administracions s’han 
de dur a terme, preferiblement, per mitjans telemàtics i amb mesures de seguretat 
suficients per evitar-ne la pèrdua o la còpia no autoritzada. 
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Sisè.- Responsables 
 
Serà responsable i participarà en el projecte per part de la Diputació de Girona la 
Intervenció General de la Diputació. 
 
Serà responsable i participarà en el projecte per part de l’Ajuntament de Palau 
d’Anglesola la Intervenció de l’Ajuntament de Palau d’Anglesola. 
 
Setè.- Causes d’extinció 
 
No obstant el que s’ha dit anteriorment, seran 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. 
 
Vuitè.- Eficàcia i publicitat 
 
El conveni obliga des del moment de la seva signatura. 
 
La Diputació de Girona ha de publicar el text íntegre del conveni al Butlletí Oficial de 
la Província de Girona, a la web del Registre de convenis de col·laboració i de 
cooperació de la Generalitat de Catalunya i una referència d’aquest al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Palau d’Anglesola al butlletí oficial de la 
comunitat autònoma o de la província corresponent. 

  
Novè.- Naturalesa jurídica 
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa, i la jurisdicció contenciosa administrativa 
és la competent per resoldre sobre les qüestions litigioses que puguin sorgir entre les 
parts. 
 
Les parts accepten les clàusules d’aquest document i, com a prova de conformitat, el 
signen en el lloc i la data que s’indiquen a les signatures d’aquest document. 
 
Girona, Per la Diputació de Girona, [càrrec], [nom i cognoms], Palau d’Anglesola, Per 
l’Ajuntament de Palau d’Anglesola, [càrrec], [nom i cognoms]” 
 
SEGON. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura del conveni 
i dels documents necessaris per portar a terme aquest acord. 
 
TERCER. Traslladar el present acord a l’Ajuntament de Palau d’Anglesola i al Servei 
d’Assistència en l’exercici del control intern als ens locals de la Diputació de Girona. 
 
 
22. JG993/000031/2019-PPCIPEAH; Proposta President Comissió Informativa 

PEAH; Secretaria General (005): Informar sobre la sol·licitud d'exempció de 
la creació de la plaça de Secretaria, Intervenció i Tresoreria de la 
Mancomunitat de Municipis de la Vall de Camprodon (exp. 2019/5385) 
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Mitjançant ofici de data 30 d’abril de 2019, signat per part del President de la 
Mancomunitat de municipis de la Vall de Camprodon, s’adjunta un certificat aprovat 
per acord del ple de la mancomunitat, de data 15 de març de 2019, pel qual i en base 
als antecedents relacionats a la seva part expositiva, s’aprova inicialment la sol·licitud 
a la Direcció General d’Administració Local de l‘exempció de la creació de la plaça de 
secretaria – intervenció i tresoreria de l‘esmentada mancomunitat, en virtut d’allò que 
disposa l’article 10 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el 
règim jurídic dels funcionaris d’administració local d’habilitació de caràcter nacional.  
 
Així mateix i al marge de sotmetre l’expedient a informació pública, es sol·licita que 
aquesta Diputació emeti un informe sobre aquesta exempció. 
 
A la part expositiva, es fonamenta l’adopció d’aquest acord en un informe de la 
secretària interventora comissionada, de data 8 de març de 2018, que s’incorpora a 
l’expedient, del qual i a efectes del que interessa, es reprodueixen els següents 
paràgrafs: 
 
“Tercer.- Dels recursos ordinaris de la Mancomunitat de la Vall de Camprodon es 
desprèn que és impossible per a l’entitat de destinar-hi recursos econòmics suficients 
per al manteniment de la plaça de secretaria- intervenció i tresoreria. 
Les despeses de personal s’han destinat a retribuir un tècnic a jornada completa, que 
és qui desenvolupa els projectes propis de la Mancomunitat, i un auxiliar administratiu 
a jornada parcial que feia les tasques pròpies de l’oficina de turisme, principalment 
durant els caps de setmana. 
El personal, per tant, que disposa la Mancomunitat és el mínim essencial per a 
l’exercici de les funcions pròpies de l’ens. 
Per la qual cosa, no es disposa de recursos suficients com per a poder cobrir una 
plaça de secretaria – intervenció i tresoreria. 
El capítol 2 correspon a despeses de funcionament dels serveis i activitats propis de 
la Mancomunitat que es cobreixen amb les aportacions dels municipis mancomunitats 
i les subvencions que se li atorguen, totes elles de caràcter finalista. 
Quart.- El pressupost d’ingressos prové majoritàriament de les aportacions dels 
ajuntaments mancomunats, per la qual cosa, un increment del capítol 1 per a cobrir la 
plaça de secretaria – intervenció suposaria un increment directe en les aportacions 
dels ajuntaments mancomunats i en aquests moments aquests ajuntaments no 
disposen de recursos addicionals per a destinar-los a la Mancomunitat. 
D’altra banda, algun dels ajuntaments mancomunats, com és el cas de l’Ajuntament 
de  Camprodon, sí que disposa de funcionari amb habilitació estatal que pot ocupar 
aquesta plaça i que no suposaria cap cost suplementari ni cap altra quota 
complementària per als municipis mancomunats.” 
 
Per la seva banda, l’article 10.2 i 3 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual 
es regula el règim jurídic dels funcionaris d’habilitació de caràcter nacional (ja invocat 
per part de la secretària interventora comissionada en el seu informe), estableix:  
 
“2. Així mateix, i pel mateix procediment, les mancomunitats de municipis podran ser 
eximides de l'obligació de crear o mantenir llocs propis, reservats a funcionaris 
d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, quan el seu volum de 
serveis o recursos sigui insuficient per al manteniment d'aquests llocs. 

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


 
  
 
 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 108 

A les mancomunitats de municipis eximides les funcions reservades s'exerciran per 
funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, d'algun dels 
municipis que les integren o pels Serveis d'Assistència o mitjançant acumulació, 
d'acord amb el que estableixen els articles 16 i 50 d'aquest reial decret, 
respectivament. 
3. A fi de garantir l'exercici de les funcions reservades, en l'expedient d'exempció es 
concretarà el sistema escollit a l'efecte. Quan desapareguin les circumstàncies que 
van donar lloc al fet que s'eximís un lloc de treball, l'entitat local afectada haurà de 
sol·licitar la revocació i procedir a la creació i classificació del mateix.” 
 
A la vista de l’informe de la secretària interventora comissionada, es constata que el 
seu volum de serveis és insuficient i que no hi ha recursos per mantenir-la, per tant, 
l’ha d’acumular el secretari-interventor de l’Ajuntament de Camprodon; tot això, de 
conformitat amb el règim d’exempcions que el referit Reial Decret 128/2018 regula, 
d’acord amb el contingut que, acte seguit es reprodueix:  
“Artículo 10. Exenciones. Real decreto 128/2018  

1. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, las Entidades Locales con 
población inferior a 500 habitantes y presupuesto inferior a 200.000 euros, podrán ser 
eximidas por la Comunidad Autónoma, previo informe de la Diputación Provincial, 
Cabildo o Consejo Insular, de la obligación de crear o mantener el puesto de trabajo 
de Secretaría, en el supuesto de que no fuese posible efectuar una agrupación con 
otras Entidades Locales para mantener dicho puesto. 

Las funciones atribuidas al puesto eximido serán ejercidas por los Servicios de 
Asistencia o mediante acumulación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 16 
y 50 de este real decreto. 

2. Asimismo, y por igual procedimiento, las Mancomunidades de Municipios 
podrán ser eximidas de la obligación de crear o mantener puestos propios, 
reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional, cuando su volumen de servicios o recursos sea insuficiente para el 
mantenimiento de dichos puestos. 

En las Mancomunidades de Municipios eximidas las funciones reservadas se 
ejercerán por funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional, de alguno de los municipios que las integran o por los Servicios de 
Asistencia o mediante acumulación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 16 
y 50 de este real decreto, respectivamente” 
 
L’expedient ha estat informat favorablement per part de la Secretaria General 
d’aquesta Diputació, seguint els criteris anteriorment exposats. 
 
D’acord amb aquests antecedents, la Junta de Govern, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. INFORMAR FAVORABLEMENT l’exempció de la creació de la plaça de 
Secretaria – Intervenció i Tresoreria de la Mancomunitat de Municipis de la Vall de 
Camprodon. 
 
Segon. NOTIFICAR el present acord al senyor President de la Mancomunitat de 
Municipis de la Vall de Camprodon, carretera C-38, PK 9,6 CP. 17867 Camprodon. 
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23. JG993/000027/2019-PPCITS; Proposta President Comissió Informativa TS; 
Medi Ambient (014): Aprovació d'un conveni de col·laboració amb la 
Federació d'ADF de Les Gavarres per al servei de prevenció d'incendis 
forestals als massissos de l'Ardenya-Cadiretes, les Gavarres i el Montgrí 
durant la campanya 2019 (exp. 2019/4138) 

 
Els Massissos de l'Ardenya-Cadiretes, les Gavarres i el Montgrí són espais inclosos al 
Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya i la xarxa Natura 2000 pels seus valors 
naturals, que estan qualificats com d’alt risc d’incendis forestals per la Generalitat de 
Catalunya i estan inclosos dins perímetres de protecció prioritària. D’altra banda, 
aquests espais tenen una alta freqüentació, la qual cosa obliga als seus òrgans 
gestors, així com a les administracions i altres ens implicats en la seva protecció a 
plantejar estratègies encaminades a l’acolliment, la informació als visitants i la 
vigilància per a la prevenció d’incendis forestals, col·laborant, d’aquesta manera, en la 
gestió dels mateixos. 
 
La Diputació de Girona, dins del seu àmbit competencial i a través del Servei de Medi 
Ambient, col·labora amb els ajuntaments, òrgans gestors d’espais naturals, ADF, i 
associacions o federacions d'ADF en actuacions que vagin encaminades a la 
protecció del territori i a la millora de la gestió dels espais d’interès natural de les 
comarques de Girona. 
 
La Federació d'ADF de les Gavarres, té competències, objectius, mitjans i interessos 
en la prevenció d’incendis en els àmbits d'actuació de les seves ADF associades al 
llarg de les comarques del Baix Empordà, el Gironès, la Selva, i el Pla de l'Estany, on 
s’inclouen entre d'altres els espais naturals d’Ardenya-Cadiretes, les Gavarres, i el 
Montgrí i que així mateix col·labora amb les ADF, els Ajuntaments i els òrgans gestors 
dels espais naturals.  
 
Les dues institucions tenen interès comú en la protecció d’aquests espais i en la 
col·laboració de forma activa amb els òrgans de gestió dels espais naturals. 
 
Vist que d’acord amb l’article 22.2 de la Llei general de subvencions i l’article 15.a de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona és procedent concedir 
subvencions directes quan estiguin consignades nominativament en el pressupost 
general de la Diputació. 
 
Vist l’informe favorable del centre gestor de Medi Ambient de data 14 de maig de 
2019. 
 
D'acord amb els antecedents, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de 
Medi Ambient, per unanimitat, acorda: 
 
PRIMER. Aprovar la formalització d’un conveni amb la Federació d’ADF de Les 
Gavarres, del següent tenor literal: 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I LA 
FEDERACIÓ D'ADF DE LES GAVARRES PER AL SERVEI DE PREVENCIÓ 
D’INCENDIS FORESTALS ALS MASSISSOS DE L'ARDENYA-CADIRETES, LES 
GAVARRES I EL MONTGRÍ DURANT LA CAMPANYA 2019. 
CN/2710 

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


 
  
 
 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 110 

I. ENTITATS QUE INTERVENEN 
DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel seu president en funcions, Sr. Miquel 
Noguer i Planas, assistit pel secretari general, Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de 
les facultats conferides per acord de la Junta de Govern del dia ................................ 
Federació d'ADF de Les Gavarres, amb NIF G17956202, representada pel seu 
president, el Sr. Melcior Soler i Sala en virtut de les facultats conferides per acord de 
l’Assemblea de l’entitat de 15 de desembre de 2017. 
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
Que els Massissos de l'Ardenya-Cadiretes, les Gavarres i el Montgrí són espais 
inclosos al Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya i la xarxa Natura 2000 pels 
seus valors naturals, que estan qualificats com d’alt risc d’incendis forestals per la 
Generalitat de Catalunya i estan inclosos dins perímetres de protecció prioritària. 
D’altra banda, aquests espais tenen una alta freqüentació, la qual cosa obliga als 
seus òrgans gestors, així com a les administracions i altres ens implicats en la seva 
protecció a plantejar estratègies encaminades a l’acolliment, la informació als visitants 
i la vigilància per a la prevenció d’incendis forestals, col·laborant, d’aquesta manera, 
en la gestió dels mateixos. 
Que la Diputació de Girona, dins del seu àmbit competencial i a través del Servei de 
Medi Ambient, col·labora amb els ajuntaments, òrgans gestors d’espais naturals, 
ADF, i associacions o federacions d'ADF en actuacions que vagin encaminades a la 
protecció del territori i a la millora de la gestió dels espais d’interès natural de les 
comarques de Girona. 
Que la Federació d'ADF de les Gavarres, té competències, objectius, mitjans i 
interessos en la prevenció d’incendis en els àmbits d'actuació de les seves ADF 
associades al llarg de les comarques del Baix Empordà, el Gironès, la Selva, i el Pla 
de l'Estany, on s’inclouen entre d'altres els espais naturals d’Ardenya-Cadiretes, les 
Gavarres, i el Montgrí i que així mateix col·labora amb les ADF, els Ajuntaments i els 
òrgans gestors dels espais naturals.  
Que ambdues institucions tenen interès comú en la protecció d’aquests espais i en la 
col·laboració de forma activa amb els òrgans de gestió dels espais naturals, i en virtut 
d’això, formalitzen el present conveni amb subjecció als següents 
PACTES 
PRIMER. L’objecte del present conveni de col·laboració entre la Federació d'ADF de 
les Gavarres (en endavant la Federació) i la Diputació de Girona, és la participació 
econòmica d’aquesta darrera en el finançament d'un servei de prevenció d’incendis 
forestals als Massissos de l’Ardenya-Cadiretes, les Gavarres i el Montgrí amb un 
pressupost de SEIXANTA MIL EUROS (60.000,00 €), d’acord amb la valoració que 
figura a l’annex I i la participació material de la Federació amb vehicles, material i 
instal·lacions de coordinació de la Federació i les ADF Federades. 
SEGON. La Diputació de Girona farà efectiva una bestreta del 90% sobre l'import, en 
favor de la Federació, un cop signat el conveni; la resta serà abonada una vegada 
presentada la certificació final a l'acabament de la campanya, sempre prèvia 
justificació de les despeses a què es destina, amb càrrec al pressupost d'enguany. 
Els lliuraments parcials s’entendran a compte de la liquidació definitiva. 
TERCER. La quantitat esmentada serà destinada a la contractació de personal 
laboral especialista en prevenció d'incendis, així com a les despeses de gestió i 
coordinació, assegurança, gestoria, riscos laborals, EPIS, i de combustible, 
organitzant un servei de prevenció d’incendis forestals amb les característiques que 
es detallen a continuació: 
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- El servei de prevenció d’incendis tindrà una durada de setanta-sis (76) dies, 
corresponents al període comprès entre el 17 de juny i el 31 d’agost (ambdós 
inclosos). Aquest consistirà en un servei itinerant de detecció i informació, i de 
primera intervenció en petits focs. Aquesta activitat es durà a terme tots els dies 
de la setmana entre les 11:30 i les 18:30, en vehicles tot terreny equipats amb 
motobomba, i serà realitzada per un total de quatre vehicles, dos a Gavarres i un 
a cada un dels altres massissos. Dels onze oficials contractats durant el servei 
n'hi haurà vuit en actiu, dos patrullant en cada un dels vehicles.  
L'import del conveni serà destinat per tant a la contractació de 11 persones de 
camp, amb la categoria d’especialistes en prevenció d'incendis (en base al què 
estableix el conveni col·lectiu per al sector forestal d’activitats forestals de 
Catalunya número 79100045012013), per un període de setanta-sis dies, així 
com un tècnic de coordinació, les despeses de gestió quant a la coordinació, 
l'assegurança i la prevenció dels riscos laborals, els EPIs i la despesa de 
combustible dels vehicles. Aquest servei serà organitzat i dirigit per la Federació 
en coordinació amb la Diputació de Girona, els òrgans gestors dels espais 
naturals, els ajuntaments locals, el Servei de Prevenció d’Incendis de la 
Generalitat de Catalunya, el Cos d’Agents Rurals i els Bombers.  

L’elecció del personal a contractar anirà a càrrec de la Federació, i no hi haurà en cap 
cas vincle laboral entre les persones contractades i la Diputació de Girona. A aquest 
efecte la Federació contractarà personal en funció de les proves de selecció definides 
per ella mateixa, en bases que comunicarà a l’Àrea d’acció territorial de la Diputació i 
farà públiques. El personal haurà de tenir la categoria d’especialista en prevenció 
d'incendis segons el que estableix el 1er conveni col·lectiu de treball per al sector 
d'activitats forestals de Catalunya amb codi 79100045012013. El personal haurà de 
ser coneixedor de l'espai natural on realitzarà el servei, amb experiència en la 
prevenció d'incendis forestals, així com dels cossos implicats en la lluita contra els 
incendis forestals. 
Funcionament del servei: 

Període Personal 
en servei 

Nombre de 
dies 

Zones Hores a 
la  

setmana 

horari 

17 de juny – 
31 d’agost* 

8 
 

76 Ardenya, 
Gavarres, 
Montgrí 

 

49 h 11:30 a 18:30 

*Ambdós inclosos 
La Federació establirà un calendari dels torns del servei, tot i que aquest serà 
indicatiu, les dates i horaris de treball de cadascun dels agents seran determinats per 
la Federació conjuntament amb el servei de prevenció d’incendis forestals, els 
bombers i els agents rurals. 
El servei consistirà en la realització de rutes predeterminades en l'espai natural 
corresponent. Les rutes es realitzaran en vehicles tot terreny equipats amb un equip 
de transmissions, un conjunt d’extinció amb una motobomba per a primera 
intervenció, material per a primera intervenció en l’extinció de connats d’incendi i 
altres eines per a l’actuació en l’entorn forestal. La tasca del personal de camp 
consistirà en la detecció de columnes de fum, focs, elements o fets amb risc d'incendi 
i també altres incidències de caràcter mediambiental, informació als visitants del risc 
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d'incendi de l'espai i normes per a la prevenció. També podrà formar part de les 
tasques del personal de camp la primera intervenció en cas de petits focs.  
Les persones que realitzen el servei resten obligades a indicar l’inici i la fi d'aquest al 
coordinador mitjançant les emissores de ràdio presents en el vehicle. 
Zona d’actuació: Massissos de l'Ardenya-Cadiretes, de les Gavarres i del Montgrí, 
segons instruccions de la Federació, en coordinació amb l'ens gestor de l'espai 
natural, el Servei de Prevenció d’Incendis Forestals, el Cos d’Agents Rurals i els 
bombers. 
Durant el servei (17 de juny – 31 d’agost): 
El servei s’organitzarà de forma que cada dia hi haurà dos vehicles al Massís de les 
Gavarres i un en cada un dels altres espais, amb dues persones en cada vehicle, en 
horari de 11:30 a 18:30 h i cada dia del 28 de juny al 2 de setembre (ambdós 
inclosos).  
Tots els vehicles disposaran d’equips emissors-receptors, que seran cedits per la 
Federació o les ADF federades. La Federació o ADF federades aportaran, a més dels 
quatre vehicles, l'equipació d'intervenció, infraestructura administrativa, sala de 
control, xarxa de videovigilància i xarxa de comunicacions i posicionament. 
La tasca de les esmentades persones serà desenvolupada segons les indicacions 
concretes i supervisió del tècnic responsable de la Federació.  
En dies de baix risc (ALFA 0) el personal del servei de prevenció d’incendis forestals 
podrà realitzar petits treballs de manteniment d’infraestructures de prevenció 
d’incendis (pistes, senyalitzacions, vorals, punts d’aigua, entorns d’espai d’afluència 
pública) sota indicació del coordinador i sota responsabilitat de la Federació. 
En qualsevol cas, les activitats preferents del personal són la detecció i la informació. 
La possible primera intervenció d’aquests es limitarà en cas necessari a l’extinció de 
connats d’incendi quan aquesta no impliqui risc per a la seguretat del personal. La 
Federació redactarà un protocol d'actuació en què s'especificaran les tasques per a 
què el personal de camp és apte, en funció del seu nivell de formació i de la cobertura 
de la seva assegurança. Serà responsabilitat de la Federació que les activitats 
portades a terme per aquests es limitin a aquestes.  
La quantitat esmentada en l'apartat primer s'entén com a màxima a aportar per la 
Diputació i només es lliurarà en la seva integritat si abans s'ha justificat la despesa. 
Aquesta justificació es farà mitjançant la presentació del compte justificatiu ordinari de 
les despeses i una memòria. Es considerarà despesa elegible la que s’hagi meritat 
abans del termini de justificació, encara que no hagi estat efectivament pagada dins 
d’aquest termini. 
QUART. Es fa constar que la quantitat expressada en la clàusula primera precedent 
correspon al 100% de la despesa corresponent als següents conceptes (detallat en 
annex I): 

- La contractació laboral, durant els mesos corresponents a la durada del servei, 
d’onze persones amb la categoria d’especialistes en prevenció d'incendis, 
inclosa la remuneració salarial, les quotes de la Seguretat Social, i qualsevol 
altra quitança deduïble i objecte de retenció a càrrec de la Federació. 

- La contractació d'un tècnic per a la coordinació del servei. 
- Les despeses de prevenció de riscos laborals. 
- L'assegurança del conveni i de RC. 
- Les despeses de gestoria. 
- Les despeses de combustible dels vehicles, segons càlcul aproximat 

equivalent de 460 km al dia comptant els 4 vehicles, i la retolació dels vehicles 
a fi de complir els requisits de publicitat.  

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


 
  
 
 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 113 

- L'adquisició de vestuari i EPI adaptat a la normativa. 
Si bé es preveu el pagament del 100% de l’import de la despesa, aquesta subvenció 
podrà ser compatible amb altres quan aquestes cobreixin conceptes no previstos en 
aquest conveni i que puguin formar part del servei descrit, o bé conceptes 
contemplats en aquest conveni que superin l’import previst. En qualsevol cas no hi 
podrà haver sobrefinançament. 
CINQUÈ. Els vehicles del servei exhibiran el logotip de la Diputació de Girona. Així 
mateix, la Federació farà constar expressament el suport econòmic de la Diputació de 
Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió que realitzi de la campanya objecte 
d’aquest conveni, així com en tota la documentació que emeti, de caràcter tècnic o 
dels anteriorment esmentats. 
SISÈ. El present conveni, que produeix efectes a partir de la seva signatura, quedarà 
extingit pel seu compliment el dia 30 de novembre d'enguany, o fins que s’hagin 
executat els compromisos assumits. Així mateix, s’estableix aquesta data com a límit 
per a la justificació de les despeses. 
SETÈ. La quantitat a pagar es modificarà d'ofici: 

- En cas que el beneficiari no justifiqui correctament tot l’import que s’ha de 
justificar, segons el que estableixi el present conveni. 

- En cas que el beneficiari presenti un compte justificatiu per un import inferior al 
que s'ha de justificar. 

En ambdós casos es procedirà a modificar l'import establert, per ajustar-lo al que 
efectivament hagi estat justificat correctament. 
El president serà l’òrgan competent per resoldre les modificacions, així com per 
resoldre els recursos que s’interposin. 
VUITÈ. Sobre tot allò que no quedi prou clar en el conveni és aplicable l’Ordenança 
General de Subvencions de la Diputació de Girona, la Llei 38/2003 General de 
Subvencions i el seu reglament. Aquest conveni té naturalesa administrativa, per la 
qual cosa correspondrà a la jurisdicció contenciosa administrativa el coneixement de 
les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació, modificació, resolució i 
efectes d’aquest conveni. 
NOVÈ. La Diputació de Girona es reserva la facultat de verificar, pels mitjans que 
estimi convenients, fins i tot amb aplicació de tècniques de mostratge, l’acompliment 
de la inversió, la qual des del seu inici té la consideració de finalista. Tanmateix el 
control financer d'aquesta subvenció es regirà per allò establert en el títol III de la Llei 
38/2003, General de subvencions, en correspondència amb la Disposició Addicional 
14a del mateix cos legal.  
DESÈ. Es procedirà al reintegrament de la subvenció en cas d’incompliment dels 
pactes previstos en aquest conveni, i en els supòsits previstos a l'art. 37 de la Llei 
38/2003, General de subvencions, i a l’Ordenança General de Subvencions de la 
Diputació de Girona. 
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni en el 
lloc i la data que s’assenyalen. 
Santa Cristina d'Aro, Per la Federació d'ADF de les Gavarres  El president Melcior 
Soler i Sala Girona, Per la Diputació de Girona El president Miquel Noguer i Planas El 
secretari general Jordi Batllori i Nouvilas 
 
ANNEX I      

COST DEL DISPOSITIU DE PREVENCIÓ D'INCENDIS A ARDENYA-GAVARRES-
MONTGRÍ 
COORDINADORS DE PREVENCIÓ D'INCENDIS 11  
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Període de servei: 17 de juny –31 d'agost (76 dies)   

Horari:  11:30 – 18:30 h (7 hores)   

COSTOS       Cost  

           

Vigilant       46.691,26  

Coordinació     2.978,56  

TOTAL PERSONAL     49.669,82  

Assegurances     502,89  

Prevenció de riscos      336,30  

Vestuari i EPI     2.622,05  

Despeses de gestoria   1.868,94  

Combustible     5.000,00  

TOTAL    60.000,00 ” 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa de 60.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària 300/1700/48108 del pressupost d’enguany. 
 
TERCER. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura del 
conveni i dels documents que siguin necessaris per portar a terme aquest acord. 
 
QUART. Traslladar el present acord a la Federació d'ADF de Les Gavarres. 
 
 
24. JG993/000028/2019-PPCITS; Proposta President Comissió Informativa TS; 

Medi Ambient (014): Aprovació d'un conveni de col·laboració amb 
l'Associació d'Agrupacions de Defensa Forestal de l'Alt Empordà per al 
servei de prevenció d'incendis forestals als massissos de l'Albera i del Cap 
de Creus durant la campanya 2019 (exp. 2019/5040) 

 
La comarca de l'Alt Empordà conté espais com el Massís de l'Albera i el Massís del 
Cap de Creus, inclosos al Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya i la xarxa 
Natura 2000 pels seus valors naturals, que estan qualificats com d’alt risc d’incendis 
forestals per la Generalitat de Catalunya i estan inclosos dins d’un perímetre de 
protecció prioritària. D’altra banda, aquests espais tenen una alta freqüentació, la qual 
cosa obliga als seus òrgans gestors, així com a les administracions i altres ens 
implicats en la seva protecció, a plantejar estratègies encaminades a l’acolliment, la 
informació als visitants i la vigilància per a la prevenció d’incendis forestals, 
col·laborant, d’aquesta manera, en la gestió dels mateixos. 
 
La Diputació de Girona, dins del seu àmbit competencial i a través del Servei de Medi 
Ambient, col·labora amb els ajuntaments, òrgans gestors d’espais naturals, ADF, i 
associacions o federacions d'ADF en actuacions que vagin encaminades a la 
protecció del territori i a la millora de la gestió dels espais d’interès natural de les 
comarques de Girona. 
 
L'Associació d'ADF de l'Alt Empordà té competències i interessos en la prevenció 
d’incendis en els àmbits d'actuació de les seves ADF associades, que inclouen els 
espais naturals de l'Albera i del Cap de Creus. 
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Les dues institucions tenen interès comú en la protecció d’aquests espais i en la 
col·laboració de forma activa amb els òrgans de gestió dels espais naturals. 
 
Vist que d’acord amb l’article 22.2 de la Llei general de subvencions i l’article 15.a de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona és procedent concedir 
subvencions directes quan estiguin consignades nominativament en el pressupost 
general de la Diputació. 
 
Vist l’informe favorable del centre gestor de Medi Ambient de data 14 de maig de 
2019. 
 
D'acord amb els antecedents, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de 
Medi Ambient, per unanimitat, acorda: 
 
PRIMER. Aprovar la formalització d’un conveni amb l’Associació d'Agrupacions de 
Defensa Forestal de l'Alt Empordà, del següent tenor literal: 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I 
L'ASSOCIACIÓ D'AGRUPACIONS DE DEFENSA FORESTAL DE L'ALT EMPORDÀ 
PER AL SERVEI DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS ALS MASSISSOS DE 
L'ALBERA I DEL CAP DE CREUS DURANT LA CAMPANYA 2019. 
CN/2138 
I. ENTITATS QUE INTERVENEN 
DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel seu president en funcions, Sr. Miquel 
Noguer i Planas, assistit pel secretari general, Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de 
les facultats conferides per acord de la Junta de Govern del dia ............................ 
ASSOCIACIÓ D'AGRUPACIONS DE DEFENSA FORESTAL (ADF) DE L'ALT 
EMPORDÀ, amb NIF G17837071, representada pel seu president, el Sr. Antoni 
Godoy Tomàs. 
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
Que la comarca de l'Alt Empordà conté espais com el Massís de l'Albera i el Massís 
del Cap de Creus, inclosos al Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya i la xarxa 
Natura 2000 pels seus valors naturals, que estan qualificats com d’alt risc d’incendis 
forestals per la Generalitat de Catalunya i estan inclosos dins d’un perímetre de 
protecció prioritària. D’altra banda, aquests espais tenen una alta freqüentació, la qual 
cosa obliga als seus òrgans gestors, així com a les administracions i altres ens 
implicats en la seva protecció, a plantejar estratègies encaminades a l’acolliment, la 
informació als visitants i la vigilància per a la prevenció d’incendis forestals, 
col·laborant, d’aquesta manera, en la gestió dels mateixos. 
Que la Diputació de Girona, dins del seu àmbit competencial i a través del Servei de 
Medi Ambient, col·labora amb els ajuntaments, òrgans gestors d’espais naturals, 
ADF, i associacions o federacions d'ADF en actuacions que vagin encaminades a la 
protecció del territori i a la millora de la gestió dels espais d’interès natural de les 
comarques de Girona. 
Que l'Associació d'ADF de l'Alt Empordà té competències i interessos en la prevenció 
d’incendis en els àmbits d'actuació de les seves ADF associades, que inclouen els 
espais naturals de l'Albera i del Cap de Creus. 
Que les dues institucions tenen interès comú en la protecció d’aquests espais i en la 
col·laboració de forma activa amb els òrgans de gestió dels espais naturals, i en virtut 
d’això, formalitzen el present conveni amb subjecció als següents 
PACTES 
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PRIMER. L’objecte del present conveni de col·laboració entre l'Associació d'ADF de 
l'Alt Empordà (en endavant l'Associació) i la Diputació de Girona, és la participació 
econòmica d’aquesta segona en el finançament d'un servei de prevenció d’incendis 
forestals als massissos de l'Albera i del Cap de Creus, així com en el finançament 
d'un centre de control radiofònic, amb un pressupost de CINQUANTA-UN MIL 
EUROS (51.000,00 €), d’acord amb la valoració que figura a l’annex I. L'aportació de 
la Diputació correspon al 100% de les despeses. 
SEGON. La Diputació de Girona farà efectiva una bestreta del 90% sobre l'import, en 
favor de l’Associació, un cop signat el conveni; la resta serà abonada una vegada 
presentada la certificació final a l'acabament de la campanya, sempre prèvia 
justificació de les despeses a què es destina, amb càrrec al pressupost d'enguany. 
Els lliuraments parcials s’entendran a compte de la liquidació definitiva. 
TERCER. La quantitat esmentada serà destinada a la contractació d'operadors de 
ràdio i personal de camp, organitzant un servei de prevenció d’incendis forestals amb 
les característiques que es detallen a continuació: 

- El servei de prevenció d’incendis tindrà una durada de setanta dies, 
corresponents al període comprès entre el 23 de juny i el 31 d’agost (ambdós 
inclosos). Aquest consistirà en un servei itinerant de detecció i informació, i de 
primera intervenció en petits focs. Aquesta activitat es durà a terme tots els 
dies de la setmana entre les 12:00 i les 19:00, en vehicles tot terreny equipats 
amb motobomba, i serà realitzada per un total de quatre equips, dos en cada 
un dels dos espais. Cadascun d'aquests equips estarà format per tres 
persones, que realitzaran el servei en torns de dues, durant l'horari indicat, 
cada un dels dies del període que dura el servei. Així mateix, durant aquest 
període i en el mateix horari es realitzarà un servei de control radiofònic 
(Control Empordà) pel qual seran contractades dues persones, que exerciran 
en dies alterns, durant tot el període indicat. 
L'import del conveni serà destinat a la contractació de 12 treballadors de 
camp, 2 controladors radiofònics i 1 coordinador per un període de setanta 
dies. Aquest servei serà organitzat i dirigit per l'Associació, en coordinació 
amb la Diputació de Girona, els òrgans gestors dels espais naturals, els 
ajuntaments locals, el Servei de Prevenció d’Incendis de la Generalitat de 
Catalunya, el Cos d’Agents Rurals i els Bombers. 

L’elecció del personal a contractar anirà a càrrec de l'Associació, i no hi haurà en cap 
cas vincle laboral entre les persones contractades i la Diputació de Girona. A aquest 
efecte l'Associació contractarà preferentment personal voluntari d'ADF que disposi del 
carnet groc. En cada unitat, almenys dos dels membres hauran de disposar del carnet 
de conduir BTP. Si no s'arribessin a cobrir les places amb voluntaris d'ADF es 
cobriran amb personal que disposi d'un certificat de formació de prevenció i suport a 
l'extinció d'incendis forestals homologat. Així mateix, el personal haurà de ser 
preferentment bon coneixedor de l'espai en què realitzarà el servei. 
Funcionament del servei: 

Període Persones 
en servei 
(Albera) 

Persones en 
servei (Cap 
de Creus) 

Persones en 
servei (Control 

Empordà) 

Nombre de 
dies 

Horari 

23 de juny 
– 31 

d’agost* 

4 4 1 70 
 

12:00 a 
19:00 h 

*Ambdós inclosos 
L'Associació establirà un calendari dels torns dels serveis. 
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El servei consistirà en la realització de rutes predeterminades en l'espai natural 
corresponent. Les rutes es realitzaran en vehicles tot terreny equipats amb un equip 
de transmissions i amb una motobomba per a primera intervenció. La tasca del 
personal consistirà en la detecció de columnes de fum, focs, elements o fets amb risc 
d'incendi i també altres incidències de caràcter mediambiental, informació als visitants 
del risc d'incendi de l'espai i normes per a la prevenció. També podrà formar part de 
les tasques del servei la primera intervenció en cas de petits focs. 
La tasca dels controladors de ràdio (Control Empordà) serà la coordinació del servei, 
la tramesa d'ordres, la recepció dels informes del personal, i en tot cas la comunicació 
d'aquests als ens interessats (Bombers, Agents Rurals o altres). Les persones que 
realitzen el servei resten obligades a indicar l’inici i la fi d'aquest al centre de control 
mitjançant les emissores de ràdio presents en el vehicle. 
Zona d’actuació: Massís de l'Albera i Massís del Cap de Creus, segons instruccions 
de l'Associació, en coordinació amb l'ens gestor de l'espai natural, el Servei de 
Prevenció d’Incendis Forestals, el Cos d’Agents Rurals i els bombers. 
Durant el període de servei (23 de juny-31 d’agost): 
Els controladors de ràdio realitzaran una mitja de 26,25 hores setmanals. El personal 
de camp realitzarà una mitjana de  32,67 hores. El servei s’organitzarà de forma que 
cada dia hi haurà en cada un dels espais dos vehicles amb dues persones cada un 
(un total de quatre vehicles) en horari de 12 a 19 h, del 23 de juny al 31 d’agost 
(ambdós inclosos). Durant la totalitat del servei hi haurà un controlador de ràdio a 
Control Empordà, en horari de 11:45 a 19:15, i un coordinador del servei durant 
l'horari de durada d'aquest. 
Tots els vehicles disposaran d’equips emissors-receptors. Aquests, així com l'equip 
de transmissions de Control Empordà, seran cedits per l'Associació. L'Associació es 
farà càrrec, així mateix, dels vehicles tot terreny i els seus equips de primera 
intervenció, l'assegurança i la ITV, les despeses de combustible i de reparació dels 
vehicles. També aniran a càrrec de l'Associació els equips de protecció individuals del 
personal. 
La tasca de les esmentades persones serà desenvolupada segons les indicacions 
concretes i supervisió del tècnic responsable de l'Associació. 
En qualsevol cas, les activitats preferents del personal de camp són la detecció i la 
informació. La possible primera intervenció d’aquests es limitarà, en cas necessari, a 
l’extinció de petits focs quan aquesta no impliqui risc per a la seguretat del personal. 
L'Associació redactarà un protocol d'actuació en què s'especificaran les tasques per a 
què el personal de camp és apte, en funció del seu nivell de formació, la seva titulació 
i de la cobertura de la seva assegurança. Serà responsabilitat del tècnic que coordina 
l’operatiu en nom de l’associació que les tasques desenvolupades s'ajustin a aquests 
factors. 
La quantitat esmentada en l'apartat primer s'entén com a màxima a aportar per la 
Diputació i només es lliurarà en la seva integritat si abans s'ha justificat la despesa. 
Aquesta justificació es farà mitjançant la presentació del compte justificatiu simplificat 
de les despeses i una memòria. La Diputació es reserva la facultat de verificar la 
correcta aplicació dels fons de la subvenció. Es considerarà despesa elegible la que 
s’hagi meritat abans del termini de justificació, encara que no hagi estat efectivament 
pagada dins d’aquest termini. 
QUART. Es fa constar que la quantitat expressada en la clàusula primera precedent 
correspon al 100% de la despesa corresponent a la contractació laboral, durant el 
període de servei de prevenció, del personal de camp, així com dels operadors de 
ràdio i el coordinador, incloses en tots els casos la remuneració salarial, les quotes de 
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la Seguretat Social i qualsevol altra quitança deduïble i objecte de retenció a càrrec 
de l'Associació. La despesa es detalla en l'annex. Si bé es preveu el pagament del 
100% de l’import de la despesa, aquesta subvenció podrà ser compatible amb altres 
quan aquestes cobreixin conceptes no previstos en aquest conveni i que puguin 
formar part del servei descrit, o bé conceptes contemplats en aquest conveni que 
superin l’import previst. En qualsevol cas no hi podrà haver sobrefinançament.  
CINQUÈ. Els vehicles del servei exhibiran el logotip de la Diputació de Girona. Així 
mateix, l'Associació farà constar expressament el suport econòmic de la Diputació de 
Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió que realitzi de la campanya objecte 
d’aquest conveni, així com en tota la documentació que emeti, de caràcter tècnic o 
dels anteriorment esmentats. 
SISÈ. El present conveni, que produeix efectes a partir de la seva signatura, quedarà 
extingit pel seu compliment el dia 30 de novembre d'enguany, o fins que s’hagin 
executat els compromisos assumits. Així mateix, s’estableix aquesta data com a límit 
per a la justificació de les despeses. 
SETÈ. La quantitat a pagar es modificarà d'ofici: 

 En cas que el beneficiari no justifiqui correctament tot l’import que s’ha de 
justificar, segons el que estableixi el present conveni. 

 En cas que el beneficiari presenti un compte justificatiu per un import inferior al 
que s'ha de justificar. 

En ambdós casos es procedirà a modificar l'import establert, per ajustar-lo al que 
efectivament hagi estat justificat correctament. 
El president serà l’òrgan competent per resoldre les modificacions, així com per 
resoldre els recursos que s’interposin. 
VUITÈ. Sobre tot allò que no quedi prou clar en el conveni és aplicable l’Ordenança 
General de Subvencions de la Diputació de Girona, la Llei 38/2003 General de 
Subvencions i el seu reglament. Aquest conveni té naturalesa administrativa, per la 
qual cosa correspondrà a la jurisdicció contenciosa administrativa el coneixement de 
les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació, modificació, resolució i 
efectes d’aquest conveni. 
NOVÈ. La Diputació de Girona es reserva la facultat de verificar, pels mitjans que 
estimi convenients, fins i tot amb aplicació de tècniques de mostratge, l’acompliment 
de la inversió, la qual des del seu inici té la consideració de finalista. Tanmateix el 
control financer d'aquesta subvenció es regirà per allò establert en el títol III de la Llei 
38/2003, General de subvencions, en correspondència amb la Disposició Addicional 
14a del mateix cos legal. 
DESÈ. Es procedirà al reintegrament de la subvenció en cas d’incompliment dels 
pactes previstos en aquest conveni, i en els supòsits previstos a l'art. 37 de la Llei 
38/2003, General de subvencions, i a l’Ordenança General de Subvencions de la 
Diputació de Girona. 
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni en el 
lloc i la data que s’assenyalen. 
Per L'Associació d'ADF de l'Alt Empordà El president Antoni Godoy Tomàs Per la 
Diputació de Girona El president Miquel Noguer i Planas El secretari general Jordi 
Batllori i Nouvilas 

ANNEX I. COSTOS TOTALS 

Control Empordà                5.985,00 € 
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Albera 1  10.292,60 €  

Albera 2  10.292,60 €  

      

TOTAL ALBERA 20.585,20 €  

      

      

Cap de Creus 1 10.292,60 €  

Cap de Creus 2 10.292,60 €  

      

TOTAL CAP DE CREUS 20.585,20 €  

      

RISCOS LABORALS 610,00 €  

      

Assegurança 347,00 €  

      

GESTORIA 1.591,60 €  

SERVEI DE 
COORDINACIÓ 1.296,00 €  

TOTAL CONVENI 51.000,00 €  

       

RESUM    

Persones contractades 15 (2 operadors+ 12 vigilants + 1 Coordinador)  

Cada dia  treballaran :   

 10 persones  (4 unitats amb 2 vigilants + 1 operador + 1 
Coordinador)” 

 

 

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa de 51.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària 300/1700/48107 del pressupost d’enguany. 
 
TERCER. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura del 
conveni i dels documents que siguin necessaris per portar a terme aquest acord. 
 
QUART. Traslladar el present acord a l'Associació d'ADF de l'Alt Empordà. 
 
 
25. JG993/000029/2019-PPCITS; Proposta President Comissió Informativa TS; 

Medi Ambient (014): Aprovació d'una addenda amb CTFC per al foment de 
la biomassa i la recerca en espais agrícoles i forestal de les comarques 
gironines (exp. 2018/6966) 

 
Que en data 20 de setembre de 2018 la Diputació de Girona va signar el conveni 
subscrit amb CTFC per al foment de la Gestió Forestal Sostenible, per al foment de la 
biomassa i la recerca en espais agrícoles i forestals de les comarques de Girona. 
 
En data 10 d’abril de 2019, el CTFC ha presentat una sol·licitud de pròrroga que 
incorpora la proposta de programa anual amb la definició de les accions que preveu 
assumir aquesta entitat i la previsió pressupostària preliminar, així com el finançament 
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que es preveu, amb detall de en quines actuacions o fraccions d’aquestes s’aplicarà, 
com també els preus unitaris. 
 
Igualment, d’acord amb el punt tercer del citat conveni en data 8 d’abril de 2019, s’ha 
reunit la comissió de seguiment del conveni en que es va consensuar el programa 
d’actuacions 2019, d’acord amb l’acta adjunta. 
 
Vist que d’acord amb l’article 22.2 de la Llei general de subvencions i l’article 15.a de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona és procedent concedir 
subvencions directes quan estiguin consignades nominativament en el pressupost 
general de la Diputació. 
 
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 la pròrroga del conveni amb el Consorci Centre de Ciència i 
tecnologia forestal de Catalunya per al foment de la biomassa i la recerca en espais 
agrícoles i forestal de les comarques gironines fins a data 15 de juny de 2020. 
 
SEGON. Aprovar la formalització d’una addenda al conveni amb el Consorci Centre 
de Ciència i tecnologia forestal de Catalunya per al foment de la biomassa i la recerca 
en espais agrícoles i forestal de les comarques gironines, del següent tenor literal: 
 
“ADDENDA CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I 
EL CONSORCI CENTRE DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA FORESTAL DE CATALUNYA 
PER AL FOMENT DE LA BIOMASSA I LA RECERCA ENS ESPAIS AGRÍCOLES I 
FORESTALS DE LES COMARQUES DE GIRONA  Exp. 2018/6966 CN/3148 
I. ENTITATS QUE HI INTERVENEN  
DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel seu president, en funcions, Sr. Miquel 
Noguer i Planas, assistit pel secretari general, Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de 
les facultats conferides per acord de la Junta de Govern del dia. 
CONSORCI CENTRE DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA FORESTAL DE CATALUNYA (en 
endavant CTFC), amb domicili social a la ciutat de Solsona (CP 25280), carretera de 
Sant Llorenç de Morunys, Km.2, i CIF Q7550005H, representada pel seu director Sr. 
Antoni Trasobares Rodriguez  segons nomenament per acord de Junta de data 23 de 
novembre de 2016 i d’acord amb l’establert al Reglament Orgànic i Funcional del 
CTFC, BOPL núm. 52 de data 15 de març de 2017.  
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
Que en data 20 de setembre de 2018 la Diputació de Girona va signar el conveni 
subscrit amb CTFC  per al foment de la Gestió Forestal Sostenible, per al foment de 
la biomassa i la recerca en espais agrícoles i forestals de les comarques de Girona. 
En data 10 d’abril de 2019, el CTFC ha presentat una sol·licitud de pròrroga que 
incorpora la proposta de programa anual amb la definició de les accions que preveu 
assumir aquesta entitat i la previsió pressupostària preliminar, així com el finançament 
que es preveu, amb detall de en quines actuacions o fraccions d’aquestes s’aplicarà, 
com també els preus unitaris. 
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Igualment, d’acord amb el punt tercer del citat conveni en data 8 d’abril de 2019, s’ha 
reunit la comissió de seguiment del conveni en que es va consensuar el programa 
d’actuacions 2019, d’acord amb l’acta adjunta. 
Per tot això, les dues parts, de comú acord, i reconeixent plena capacitat per a aquest 
acte, formalitzen aquesta addenda, que es regirà pels següents: 
PACTES 
PRIMER. És objecte d’aquesta addenda establir el programa anual d’actuacions del 
2019, que consta com a annex d’aquest conveni, determina la valoració de les 
accions que assumeix el CTFC, que per a l’any 2019 es duran i que es detalla en 
l’Annex inclòs en aquesta addenda. 
SEGON. En relació al finançament i pagament de les actuacions recollides al Pla de 
treball 2019, l’aportació de la Diputació de Girona serà de vint mil euros (20.000,00 €), 
els quals equivalen al 80,6% de la despesa a justificar. Aquesta aportació és 
compatible amb altres ingressos sempre que la suma total no superi l’import del cost 
de les actuacions. Es considerarà despesa subvencionable, la que hagi estat 
meritada dins del termini de justificació, encara que no hagi estat efectivament 
pagada. 
L’aportació de la Diputació de Girona corresponent a l’any 2019 es farà efectiva amb 
càrrec a l’aplicació corresponent de l’any en curs. 
El pagament de l’aportació es realitzarà d’un sol cop prèvia la presentació, dins dels 
terminis establerts en el conveni, de la documentació justificativa corresponent. 
En la quantitat expressada en aquesta clàusula hi estan compreses totes les 
despeses subvencionables; per tant, la quantitat esmentada s'entén com a màxima a 
aportar per la Diputació i només es lliurarà en la seva integritat si abans s'ha justificat 
la despesa 
El període d’execució de l’actuació subvencionada comença l’1 de gener de 2019 i 
finalitza el 31 de desembre de 2019. 
QUART. El beneficiari ha de justificar, en el termini que finalitza el 31 de gener de 
2020, la realització efectiva de l’objecte de la subvenció, mitjançant la presentació a 
del compte justificatiu normalitzat, disponible a l’apartat «Documentació» del web de 
la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació següent: 
a) Memòria justificativa del compliment de l’activitat, en què hi ha de constar una 
descripció de les accions fetes i els resultats obtinguts, així com l’explicació del 
compliment de l’obligació de fer difusió i publicitat de la col·laboració de la Diputació 
de Girona. 
b) Relació classificada de les despeses de l’activitat, amb la identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 
factura.  
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats, amb la 
identificació de l’import i la procedència. 
d) Documentació acreditativa que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb la 
col·laboració de la Diputació de Girona, tal com estableix el pacte desè d’aquest 
conveni. 
e) Declaració responsable sobre les retribucions dels òrgans de direcció o 
d’administració de l’entitat, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en 
compliment de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència (model 
disponible a l’apartat «Documentació» del web www.ddgi.cat). 
f) Per a les despeses fetes amb mitjans propis, fulls mensuals de dedicació temporal 
a les diferents tasques en què consti la dedicació desglossada en dies i hores a cada 
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tasca, signats per cada persona i pel seu cap, els justificants de despesa 
corresponents i un certificat signat que acrediti la dedicació de forma argumentada. 
Quan l’import de la despesa subvencionable sigui superior a les quanties establertes 
per la legislació vigent de contractació pública en relació amb el contracte menor, el 
beneficiari ha de justificar que ha sol·licitat com a mínim 3 ofertes a diferents 
proveïdors, prèviament a la contractació del compromís, excepte que per les 
característiques especials de l’objecte del contracte no hi hagi en el mercat suficient 
nombre d’entitats que el realitzin, prestin o subministrin, o tret que la despesa 
s’hagués realitzat amb anterioritat a la sol·licitud de la subvenció. 
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la 
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.  
En cas que el cost justificat sigui inferior al que consta en el pressupost acceptat, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el 
percentatge de desviació. 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat 
al pacte cinquè, superin la despesa efectiva. 
El centre gestor revisarà la documentació justificativa i, si hi detecta errors o 
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils els 
esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que, 
si no ho fes, es consideraria incomplerta l’obligació de justificació, amb les 
conseqüències que s’estableixen als articles 22 i 33 de l’Ordenança general de 
subvencions. 
CINQUÈ. En el cas que l’objecte de la subvenció inclogui el tractament de dades de 
caràcter personal, els beneficiaris i entitats col·laboradores han de complir amb la 
normativa, tot adoptant i implementant les mesures de seguretat previstes per la Llei 
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, 
desplegada pel reial decret 1720/2007, de 21 de desembre. 
SISÈ. La vigència de l’addenda finalitzarà el 31 de maig de 2020. 
SETÈ. Per a totes les altres qüestions relatives als compromisos de les parts, als 
àmbits específics de la col·laboració, i a la comissió de seguiment es mantenen els 
pactes del conveni originari. 
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquesta addenda, per 
duplicat en el lloc i la data que s’assenyalen. 
El president de la Diputació de Girona, en funcions, el secretari de la Diputació de 
Girona, el president d’ELFOCAT 
ANNEX I 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I EL 
CONSORCI CENTRE DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA FORESTAL DE CATALUNYA 
PER AL FOMENT DE LA BIOMASSA I LA RECERCA ENS ESPAIS AGRÍCOLES I 
FORESTALS DE LES COMARQUES DE GIRONA 
PROPOSTA DE PROGRAMA D’ACTUACIONS 2019 
Antecedents 
Aquest programa d’actuacions dóna compliment a allò que estableix la clàusula 
tercera del conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el CTFC, que 
preveu que el conveni esmentat es desplegarà mitjançant l’aprovació del present 
programa bianual. 
Es tracta d’una previsió necessària si, tal com diu el conveni, el programa de treball 
ha de permetre la valoració de les actuacions. 
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D’acord amb les consideracions precedents i amb la voluntat de col·laboració 
expressada al conveni per totes les parts que el signen, s’acorda per als anys l’any 
2019 el programa de treball següent. 
Contingut bàsic del programa de treball 
En el marc d’actuació d’aquest s’estableix el programa de treballs per 2019: 
BLOC A: Biomassa forestal: Promoció producció i consum de biomassa forestal 
procedent de la gestió forestal local i sostenible. 
 Avaluació del funcionament, subministrament i qualitat d’estella forestal 

procedent de la Gestió Forestal Sostenible de les calderes instal·lades amb el 
suport de la Diputació de Girona, per tal d’avaluar el grau de satisfacció i per 
detectar possibles punts forts i punts febles de la instal·lació. 

Acció 1: Avaluació funcionament, subministrament d’estella a 6 calderes 
escollides conjuntament amb la Diputació de Girona.  
L’avaluació inclou enquestes a usuaris, tècnics i polítics dels municipis on s’han 
instal·lat calderes de biomassa i una analítica del combustible al laboratori de 
biomassa del CTFC. 
Analítica bàsica d’humitat i granulometria d’estella a 3 calderes escollides 
conjuntament amb la Diputació de Girona. 

 Desenvolupament i prova pilot a la província de Girona d’una eina per al 
seguiment de consums i control d’instal·lacions de biomassa a través de web. 

Acció 2: Disseny i programació de l’eina. 

Sistema de registre i paràmetres a seguir. 

Web de registre (test). 
Acció 3: Prova pilot aplicades a algunes calderes escollides i incloses en l’”Acció 
1”.  

BLOC B: Boscos vells i reserves forestals 
 Estudi i seguiment en base a indicadors de vitalitat, estructura , resiliència i 

biodiversitat de parcel·les permanents instal·lades en les reserves forestals 
Acció 4: Remesura de 7 parcel·les permanents i anàlisi d’indicadors de boscos 
madurs d’Europarc, tractament de dades, elaboració de fitxes de seguiment i 
informe final de seguiment de l’evolució de les reserves amb dades disponibles 
als inventaris de 2010 i 2019. 
Acció 5: Instal·lació i mesura de parcel·les permanents en 7 rodals nous de la 
xarxa de reserves forestals de la Diputació de Girona, tractament de dades, 
elaboració de fitxes de seguiment i informe final. 

 Suport al disseny i propostes de gestió per a l’aplicació de criteris de 
silvicultura de l’arbre individual, incorporant criteris de millora de la biodiversitat, en 
diferents formacions forestals dels boscos propietat de la Diputació de Girona. 

Acció 6: Informe en relació al suport realitzat. 
Calendari de treball 
Atenent al termini de tramitació administrativa del conveni, s’estableix el següent 
calendari de treball per tal de desplegar aquest programa: 
Maig-Juny 2019: Constitució de la Comissió de Seguiment i primera reunió d’aquesta. 
En el següent cronograma s’adjunten a mode de referència la planificació de 
cadascuna de les accions: 

ACCIONS 
2019 

5 6 7 8 9 10 11 12 

Acció 1: 
Avaluació funcionament, subministrament i anàlisi d’estella 
escollides (6 seguiment / 3 analítiques). 

        

Acció 2: 
Disseny i programació d’una eina de seguiment i control 
d’instal·lacions de biomassa. 

        

Acció 3: Prova pilot aplicades a algunes calderes escollides i incloses en         
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l’”Acció 1”. 

Acció 4: 
Remesura de 7 parcel·les permanents i anàlisi d’indicadors, 
tractament de dades, elaboració de fitxes de seguiment i 
informe final. 

        

Acció 5: 
Instal·lació i mesura de parcel·les permanents en 7 rodals nous, 
tractament de dades, elaboració de fitxes de seguiment i 
informe final. 

        

Acció 6: 
Suport a la gestió, aplicant criteris de silvicultura d’arbre 
individual i realització informe. 

        

Pressupost i finançament del programa 
Pressupost d’acord amb el Conveni de col·laboració i cooperació entre la Diputació de 
Girona i el CFC: 
PRESSUPOST 2019    

Costos per conceptes:    

Accions 1,2,3,4,5 i 6: Biomassa forestal: Promoció producció i consum de biomassa forestal procedent de la 
gestió forestal local i sostenible. 

 Personal CTFC   9.042,50€  

 Desplaçaments dietes/visites 661,31 €  

 Despeses laboratori  380,00 €  

 Costos indirectes/generals 2.380,73 €  

   SUBTOTAL 12.464,54 €  

Accions 7, 8 i 9:  Boscos vells i reserves forestals  

 Personal CTFC   8.765,00 €  

 Desplaçaments dietes/visites 823,00 €  

 Material de camp fungible i amortització 425,00 €  

 Costos indirectes/generals 2.348,72 €  

   SUBTOTAL 12.361,72 €  

 
El finançament d’aquestes actuacions s’estableix en: 
La Diputació de Girona assumirà el 80,6% de la despesa equivalent a un import 
màxim de 20.000 euros, mentre que el CTFC assumirà el 19,4% restant amb un 
import màxim de 4.826,26 euros. 
 
TERCER. Autoritzar i disposar la despesa de 20.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària 300/1700/46768 del pressupost d’enguany. 
 
QUART. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura del conveni 
i dels documents que siguin necessaris per portar a terme aquest acord. 
 
CINQUÈ. Traslladar el present acord a Consorci Centre de Ciència i tecnologia 
forestal de Catalunya. 
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Assumptes procedents dels delegats de les diferents àrees 
 
 
26. JG993/000008/2019-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i 

Diplab; Promoció Econòmica (015): Aprovació de la convocatòria per 
participar als premis Projecta't: Formació, Mentoria i Tutorització per a 
Emprenedors de la demarcació de Girona. Any 2019 (exp. 2019/4681) 

 
La Diputació de Girona, mitjançant el Servei de Promoció Econòmica - Diplab, té com 
a línia d’actuació prioritària la gestió i col·laboració en els projectes relacionats amb el 
foment de l’ocupació i el desenvolupament  econòmic integral i equilibrat dels 
municipis del seu àmbit territorial.   
 
L’article 36.1.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 
atorga competència a les diputacions en matèria d’assistència i cooperació jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis, especialment als de menys capacitat econòmica i 
de gestió. Igualment, l’article 36.1.d reconeix com a competència la cooperació en el 
foment del desenvolupament econòmic i social i en la planificació en el territori 
provincial, d’acord amb les competències de les altres administracions públiques en 
aquest àmbit. 
 
En aquest context la Diputació de Girona ha desenvolupat el Co-Creix, un programa 
d’emprenedoria impulsat per l’Àrea de Promoció Econòmica i aprovat pel Ple de la 
corporació en la sessió del 19 de juliol de 2016 que té com a objectiu donar suport als 
ens locals en temes d’emprenedoria per ajudar les empreses i els emprenedors del 
territori a posar en pràctica les seves idees i a potenciar la innovació.  
 
Aquest programa es va incloure com a un dels projectes a desenvolupar en el marc 
dels projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) de la demarcació de 
Girona, concretament dins el PECT d’Ecosistema Innovador.  
 
En el DOGC núm. 7606, de 25 d’abril de 2018, es va publicar la Resolució 
GAH/815/2018, de 19 d’abril, per la qual se seleccionen els projectes d’especialització 
i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa Operatiu 
(PO) FEDER de Catalunya 2014-2020. D’acord amb aquesta resolució, el Programa 
Co-Creix, inclòs en el PECT d’Ecosistema Innovador, és un dels beneficiaris per 
obtenir cofinançament FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional) en el 
marc del PO FEDER de Catalunya 2014-2020. 
 
Els premis projecta’t s’emmarquen dins les actuacions definides en el programa Co-
Creix, i contribueixen a l’impuls i dinamització del teixit emprenedor de la demarcació 
així com a la difusió de les iniciatives emprenedores de qualitat.  
 
El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de 16 d’abril de 2019, va aprovar les 
bases reguladores per participar als premis Projecta’t: Formació, Mentoria i 
Tutorització per a Emprenedors de la demarcació de Girona, que es van publicar al 
Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) número 83, de 30 d’abril de 2019. 
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Vistos els antecedents i de conformitat amb l'informe de la cap del Servei de 
Promoció Econòmica – Diplab i amb la diligència de Secretaria, la Junta de Govern, a 
proposta del diputat delegat de Promoció Econòmica-Diplab, per unanimitat, acorda:  
 
PRIMER. Aprovar la convocatòria per participar als premis Projecta’t: Formació, 
Mentoria i Tutorització per a Emprenedors de la demarcació de Girona. Any 2019, que 
es transcriu literalment tot seguit: 
 

“Convocatòria per participar als premis Projecta’t: Formació, Mentoria i 
Tutorització per a Emprenedors de la demarcació de Girona - any 2019. 
 
1. Objecte i finalitat 
Els premis Projecta’t, en règim de concurrència competitiva, es dirigeixen a iniciatives 
empresarials amb una antiguitat màxima de tres anys, amb domicili fiscal i centre de 
treball a la demarcació de Girona i amb un alt potencial de creixement. Aquesta 
iniciativa de suport a l’emprenedoria s’emmarca en el programa Co-Creix i té com a 
principal objectiu l’impuls dels projectes empresarials de la demarcació de Girona, així 
com la dinamització econòmica i el foment de l’autoocupació. Els premis consisteixen 
en un acompanyament durant sis mesos, en què els equips guanyadors rebran el 
suport personalitzat d’un mentor, d’acord amb el que s’estableix a les bases 
específiques reguladores. 
 
2. Criteris de valoració   
De les candidatures presentades es valorarà la trajectòria emprenedora des dels seus 
inicis, la capacitat per generar projectes amb impacte econòmic i social, i la capacitat 
dels candidats per constituir o esdevenir un referent d’emprenedoria. 
 
Els criteris per valorar els projectes presentats són:  
 
1.El projecte està emmarcat dins l’estratègia de recerca i innovació per a 

l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT): 15 PUNTS  
1.1.El projecte s’engloba dins dels àmbits sectorials líders de la RIS3CAT. 
1.2.El projecte té un component de recerca, creatiu o d’innovació. 
1.3.El projecte utilitza alguna de les tecnologies facilitadores transversals.  

 
2.Projecte empresarial: 40 PUNTS 

2.1.Producte o servei: innovador, disruptiu, tradicional, personalitzat, etc.  
2.2.Mercat potencial: identificació i escalabilitat.  
2.3.Model de negoci: adequació i viabilitat.  
2.4.Capacitat per generar projectes amb retorn social. 
2.5.Recursos obtinguts (materials i immaterials) per desenvolupar el projecte. 

  
3.Equip emprenedor: 15 PUNTS 

3.1.Motivació (social, ocupabilitat, creixement...). 
3.2.Dedicació al projecte. 
3.3.Formació i experiència. 

 
Els sol·licitants que hagin superat els 35 punts en la primera fase defensaran la seva 
candidatura davant un jurat. La presentació es farà presencialment, a les 
dependències de la Diputació de Girona, en la data que sigui comunicada a cada 
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sol·licitant un cop validada la documentació que hagi presentat, d’acord amb el que 
estableix l’article 9 de les bases. Aquesta segona fase tindrà una puntuació màxima 
de 30 PUNTS. 

 
La presentació constarà de dues parts: durant la primera, de 3 minuts, els candidats 
hauran de defensar i explicar el projecte que presenten, la trajectòria de l’empresa i la 
necessitat d’un mentor, i durant la segona, de 5 minuts, hauran de respondre les 
preguntes del jurat. 
 
Els projectes hauran d’obtenir una puntuació mínima de 50 punts per poder ser 
seleccionats.  
  
3. Termini de presentació de sol·licituds 
 
El termini per presentar les sol·licituds és de trenta dies naturals 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), acompanyat de la documentació que s’estableix 
en l’article 9 de les bases reguladores. 
  
Les sol·licituds s’han de presentar a la Diputació, en el termini que s’estableixi en la 
convocatòria, pel canal electrònic o telemàtic, a través de l’aplicació «Tràmit de 
subvencions per a entitats, empresa i ciutadania» (a l’apartat de Promoció 
Econòmica) i seguint els passos que figuren en aquesta aplicació de subvencions.  
 
Les sol·licituds, emplenades degudament, han d’estar signades digitalment per la 
persona que representi legalment l’empresa. Es poden utilitzar els sistemes de 
signatura electrònica acceptats per la Diputació de Girona, que s’especifiquen a 
la seu electrònica. La presentació implica la plena acceptació de les bases. 
 
4. Termini de resolució i notificació  
 
4.1. Termini de resolució 
El termini per resoldre sobre la convocatòria és el que determinen les bases. Una 
vegada transcorregut el termini sense que s’hagi adoptat una resolució, els 
sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci 
administratiu. 
 
4.2. Termini de notificació 
La notificació es farà mitjançant la publicació de la resolució al tauler electrònic de la 
Diputació de Girona. 
 
5. Règim de recursos 
 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta 
resolució escau interposar un recurs contenciós administratiu davant dels jutjats 
contenciosos administratius de Girona, en el termini de dos mesos a comptar del dia 
següent al de la notificació. Alternativament, i de manera potestativa, s’hi pot 
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interposar un recurs de reposició davant del President de la Diputació de Girona, en el 
termini d’un mes a comptar del dia següent al de la notificació.  
 
6. Publicitat 
 
D’acord amb el que estableix l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de 
subvencions, la convocatòria es publicarà, juntament amb l’extracte d’aquesta, en el 
Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el tauler electrònic de la Diputació de 
Girona.” 
 
SEGON. 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. 
 
TERCER. Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot 
interposar, amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició davant la Junta de Govern 
de la Diputació de Girona en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la 
publicació, o directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu de Girona en el termini de dos mesos. 
 
 
27. JG993/000009/2019-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i 

Diplab; Promoció Econòmica (015): Aprovació de la convocatòria de 
subvencions per fomentar l'actualització dels censos d'empreses als 
polígons d'activitat econòmica de la demarcació de Girona. Anualitat 2019 
(exp. 2019/5159) 

 
Antecedents 
El Pla Estratègic de Subvencions de la Diputació de Girona per al període 2017-2019, 
aprovat pel Ple de la Diputació en la sessió del 24 de gener de 2017, té com a base 
normativa l’article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
Aquest Pla té un contingut programàtic i la seva efectivitat queda condicionada a la 
posada en pràctica de les diferents línies de subvencions que el mateix Pla relaciona, 
atenent fonamentalment a les disponibilitats pressupostàries de què disposi la 
Diputació de Girona per a cada exercici. Aquesta línia d’ajuts està inclosa en el títol II 
del Pla esmentat. 
 
L’article 36.1.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 
atorga competència a les diputacions en matèria d’assistència i cooperació jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis, especialment als de menys capacitat econòmica i 
de gestió. Igualment, l’article 36.1.d reconeix com a competència la cooperació en el 
foment del desenvolupament econòmic i social i en la planificació en el territori 
provincial, d’acord amb les competències de les altres administracions públiques en 
aquest àmbit. 
 
El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de 7 de maig de 2019, va aprovar les 
bases reguladores de subvencions per fomentar l’actualització dels censos 
d’empreses als polígons d’activitat econòmica de la demarcació de Girona, que es 
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van publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) número 94, de 16 de 
maig de 2019. 
 
Tant el contingut com la tramitació de la convocatòria de subvencions per fomentar 
l’actualització dels censos d’empreses als polígons d’activitat econòmica de la 
demarcació de Girona, anualitat 2019 s’ajusten als requeriments de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), a l’RD 887/2006, de 21 de juliol, 
pel qual s’aprova el Reglament de l’LGS, i a l’Ordenança general de subvencions de 
la Diputació de Girona. 
D’acord amb l’article 2 de les bases reguladores de subvencions per fomentar 
l’actualització dels censos d’empreses als polígons d’activitat econòmica de la 
demarcació de Girona, l’òrgan competent per aprovar-la és la Junta de Govern. 
 
D’acord amb els antecedents exposats, 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 la convocatòria en règim de concurrència competitiva per a la 
concessió de subvencions per fomentar l’actualització dels censos d’empreses als 
polígons d’activitat econòmica de la demarcació de Girona, anualitat 2019, que es 
transcriu literalment tot seguit: 
 
“Convocatòria de subvencions per fomentar l’actualització dels censos d’empreses als 
polígons d’activitat econòmica de la demarcació de Girona. Anualitat 2019 
 
1. Objecte i finalitat 
Subvencions en règim de concurrència competitiva per actualitzar el cens d’empreses 
de les zones delimitades com a polígons d’activitat econòmica, anualitat 2019, d’acord 
amb les bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació el 7 de 
maig de 2019, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) número 
94, de 16 de maig de 2019. 
 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
L’import total destinat a la convocatòria de l’anualitat 2019 és de 75.000 €, amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària següent: 
 

Anualitat  Aplicació pressupostària Import 

2019 220/4300/46214 Ajuts a ajuntaments promoció econòmica 
per al foment dels censos d’empreses als 
PAE 

75.000,00 € 

 
Amb la finalitat d’atendre un major nombre de sol·licituds de subvenció o d’atorgar un 
major import en les subvencions, aquest crèdit es pot ampliar amb una quantitat 
addicional de com a màxim el 25 % del crèdit consignat, derivada d’una modificació 
de crèdit. L’efectivitat de la quantia addicional està condicionada a la corresponent 
declaració de disponibilitat de crèdit, prèviament a la resolució de les subvencions i a 
l’aprovació de l’augment de la convocatòria. 
 
Discrecionalment, l’òrgan competent per a la concessió pot deixar deserta la 
concessió o no exhaurir el crèdit total previst. 
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3. Termini de presentació de sol·licituds 
El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà l’endemà de la publicació de la 
convocatòria al BOP i finalitzarà transcorreguts vint dies hàbils des de la publicació. 
 
Cada peticionari pot presentar una única sol·licitud mitjançant el model normalitzat, 
disponible al web de la Diputació (www.ddgi.cat/subvencions), acompanyat de la 
documentació que preveuen les bases reguladores. Les sol·licituds, degudament 
emplenades, han d’estar signades digitalment per la persona interessada o per la que 
representi legalment l’entitat. Cal utilitzar els sistemes de signatura electrònica 
acceptats per la Diputació de Girona, que s'especifiquen a https://seu.ddgi.cat. 
 
4. Import de les subvencions 
Se subvencionaran les actuacions per ordre de puntuació, amb un màxim de 2.500 € 
per sol·licitud, d’acord amb l’apartat 5 de les bases reguladores, fins a exhaurir el 
crèdit destinat a aquesta convocatòria. El percentatge màxim a atorgar serà d’un 75 
% del pressupost elegible. 
 
5. Àmbit temporal de les accions subvencionables 
Se subvencionaran els censos realitzats des de l’endemà de la publicació de la 
convocatòria fins al 30 de novembre de 2019. 
 
6. Termini de resolució i notificació i justificació 
6.1. Termini de resolució 
El termini màxim per resoldre la convocatòria és el que determinen les bases. Una 
vegada transcorregut el termini sense que hi hagi una resolució, els sol·licitants 
podran entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.  
 
6.2. Termini de notificació 
La resolució es notificarà de manera individualitzada a tots els beneficiaris, tal com 
preveu l’article 41.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals 
s’hagi desestimat, en el termini màxim de deu dies hàbils a comptar des de la data 
d’adopció de l’acord. 
 
6.3 Termini de justificació 
La justificació de la realització de l’actuació es pot formalitzar des de l’acabament de 
l’activitat fins al 15 de desembre de 2019. 
 
7. Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta 
resolució es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant del jutjat 
contenciós administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des de 
l’endemà de la notificació. Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar un 
recurs de reposició davant del president de la Diputació de Girona, en el termini d’un 
mes, a comptar des de l’endemà de la notificació. 
 
8. Publicitat 
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Aquesta convocatòria es publicarà en el tauler electrònic i en el lloc web de la 
Diputació i, d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de 
subvencions, es publicarà al BOPG juntament amb l’extracte. 
 
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 amb càrrec a l’aplicació pressupostària següent:  
 

Anualitat  Aplicació pressupostària Import 

2019 220/4300/46214 Ajuts a ajuntaments promoció econòmica 
per al foment dels censos d’empreses als 
PAE 

75.000,00 € 

 
Tercer. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord, 
perquè disposi publicar la convocatòria en el BOPG, perquè resolgui els recursos que 
s’hi puguin interposar i perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es persegueix, 
rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s’hi puguin advertir. 
 
 
28. Proposicions urgents 
 
No n’hi ha. 
 
29. Precs i preguntes 
 
No hi ha cap intervenció. 
 
 
No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 10.36 h, de 
la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
El president accidental El secretari general accidental 
Josep Fermí Santamaría i Molero Miquel Àngel Villacampa Ester 
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