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EXCMA. DIPUTACIÓ DE GIRONA 
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN NÚM.: 1016 

 
 
 

Número:1016   
Caràcter: Ordinària 
Data: 21 d'abril de 2020 
Hora d’inici: 10.10 h 
Lloc: saló de plens de la Diputació de Girona 
Expedient: 2020/4363 
 
Hi assisteixen 
 
Sr. Miquel Noguer i Planas President 
Sr. Pau Presas i Bertran Vicepresident primer 
Sr. Albert Piñeira i Brosel Vicepresident segon 
Sra. Maria Puig i Ferrer Vicepresidenta tercera 
Sra. M. Àngels Planas i Crous Vicepresidenta quarta 
Sr. Jordi Camps i Vicente Diputat 
Sr. Jaume Dulsat i Rodríguez Diputat 
Sra. Montserrat Mindan i Cortada Diputada 
Sra. Maria Teresa Brunsó i Puigvert Diputada 
Sra. Eva Viñolas i Marín Diputada 
Sr. Jordi Batllori i Nouvilas Secretari general 
Sra. Núria Josa i Arbonès Interventora  
 
Hi assisteixen, convidats per la Presidència 
 
Sra. Roser Estañol i Torrent Diputada 
Sr. Eduard Llorà i Cullet Diputat 
Sr. Jordi Masquef i Creus Diputat 
Sr. Josep Sala i Leal Diputat 
Sr. Jordi Xargay i Congost Diputat 
Sr. Joaquim Ayats i Bartina Diputat 
Sr. Josep Maria Bagot i Belfort Diputat 
Sra. Anna Barnadas i López Diputada 
Sr. Joan Fàbrega i Solé Diputat 
Sr. Josep Piferrer i Puig Diputat 
Sra. Joana Vilà i Brugué Cap de Gabinet de Presidència 
Sr. Joaqum Crespo i Serra Adjunt al Gabinet de Presidència 
 
 
 
Ordre del dia 
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1. Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 7 d’abril 

de 2020 
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. JG1016/000038/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. Esp. 

Educ.; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa per al finançament del  
Festival MOT d'Olot, l'any 2020 (exp. 2020/66) 

4. JG1016/000039/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. Esp. 
Educ.; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa per al finançament del 
Festival de Circ al Carrer de La Bisbal 2020 (exp. 2020/27) 

5. JG1016/000041/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. Esp. 
Educ.; Cooperació Cultural (017): Augment i resolució de la convocatòria 
anticipada de subvencions per al foment de programes i projectes educatius en 
l'àmbit de les comarques gironines, anualitat 2020 (exp. 2019/7494) 

6. JG1016/000044/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. Esp. 
Educ.; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa per al finançament de 
la Temporada de Concerts de la Giorquestra (exp. 2020/116) 

7. JG1016/000050/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. Esp. 
Educ.; Comunicació Cultural (021): Acceptar formalment la renúncia presentada 
per l'Ajuntament d'Anglès a la subvenció per a l'edició del llibre "Sant Amanç 
d'Anglès, 1000 anys d'història" (exp. 2019/3153) 

8. JG1016/000052/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. Esp. 
Educ.; Cooperació Cultural (017): Convocatòria de subvencions a les llars 
d'infants municipals, curs 2018-2019 (exp. 2020/3345) 

9. JG1016/000014/2020-PPCIHAPECL; Proposta president CIHAPECL; 
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aprovació conveni col·laboració 
entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Capmany com a ajuntament pilot, 
per al projecte de Servei d'Assistència en matèria de Protecció de Dades i per a 
la prestació del Delegat de Protecció de Dades (exp. 2020/3191) 

10. JG1016/000015/2020-PPCIHAPECL; Proposta president CIHAPECL; 
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aprovació conveni col·laboració 
entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Foixà com a ajuntament pilot, per 
al projecte de Servei d'Assistència en matèria de Protecció de Dades i per a la 
prestació del Delegat de Protecció de Dades (exp. 2020/4082) 

11. JG1016/000016/2020-PPCIHAPECL; Proposta president CIHAPECL; 
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aprovació conveni col·laboració 
entre la Diputació de Girona i  l'Ajuntament de Castellfollit de la Roca com a 
ajuntament pilot, per projecte Servei d'Assistència en matèria de Protecció de 
Dades i prestació del Delegat de Protecció de Dades (exp. 2020/4083) 

 
Assumptes procedents dels delegats de les diferents àrees 
 
12. JG1016/000013/2020-PDDHAMSG; Prop. dip. del. Habit., Assist. Mun., Serv. 

Gral.; Habitatge (028): Acceptar la renúncia a la subvenció per a l'adquisició d'un 
habitatge destinat a polítiques socials de l'Ajuntament de Puigcerdà (exp. 
2019/5463) 

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


 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 3 

13. JG1016/000014/2020-PDDHAMSG; Prop. dip. del. Habit., Assist. Mun., Serv. 
Gral.; Habitatge (028): Acceptar la renúncia a la subvenció per a inversions en 
habitatges destinats a polítiques socials de l'Ajuntament de Puigcerdà (exp. 
2019/5972) 

14. JG1016/000006/2020-PDDMA; Proposta dip. del. Medi Ambient; Medi Ambient 
(014): Aprovació canvi imputació pressupostària a l'Ajuntament de les Preses 
dins la campanya calderes biomassa 2018 (exp. 2018/4289) 

15. JG1016/000010/2020-PDDPDEL; Prop. dip. del. Prom. i Desenv. Econ. Local; 
Promoció i desenvolupament Econòmic Local (015): Aprovar el conveni de 
col·laboració entre la Diputació de Girona i. La Cambra de Comerç, Indústria i 
Navegació de Girona (exp. 2020/3237) 

16. JG1016/000013/2020-PDDSE; Proposta diputat delegat Servei d'Esports; Servei 
d'Esports (026): Subvenció nominativa al Salt Gimnàstic Club per a les activitats 
anuals i punt de tecnificació (exp. 2020/3839) 

17. JG1016/000014/2020-PDDSE; Proposta diputat delegat Servei d'Esports; Servei 
d'Esports (026): Subvenció nominativa a l'Ajuntament de Banyoles per al 
Campionat d'Europa de Triatló (exp. 2020/3954) 

18. JG1016/000022/2020-PDDSEL; Prop. dip. del. Suport a Entitats Locals; 
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de 
l'Ajuntament de Sant Jordi Desvalls, dins el Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural, any 2019 (exp. 2019/677) 

19. JG1016/000023/2020-PDDSEL; Prop. dip. del. Suport a Entitats Locals; 
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de 
l'Ajuntament de Vilajuïga, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 
2019 (exp. 2019/768) 

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

d’abril de 2020 
 
S'aprova per unanimitat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 7 d’abril de 
2020, 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. JG1016/000038/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. 

Esp. Educ.; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa per al 
finançament del  Festival MOT d'Olot, l'any 2020 (exp. 2020/66) 
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L’Institut Municipal de Cultura d’Olot, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al 
finançament de la programació del Festival MOT, l’any 2020, i s’ha instruït l'expedient 
corresponent (2020/66).  
 
El Festival de literatura Girona-Olot, MOT, arriba aquest any a la 7a edició. El MOT és 
un festival de literatura que se celebra a Girona i Olot durant dues setmanes 
consecutives. En l’edició del 2020, el MOT 2020 tindrà lloc a Olot del 2 al 4 d’abril  a la 
sala El Torín i a les terrasses del Museu dels Sants. 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 17 de desembre de 2019 va aprovar el Pla 
Estratègic de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació 
Cultural tindrà una línia de subvencions específiques per al patrimoni literari, l’objectiu 
de la qual és augmentar la sensibilitat entorn el patrimoni literari i fomentar el 
coneixement dels autors de les comarques de Girona o que han deixat obra 
relacionada amb el territori. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada 
nominativament a favor de l’Institut Municipal de Cultura d’Olot, 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 decret  de la Presidència de 18 de juliol de 2019, es delega a la Junta de 
Govern les atribucions per a l’atorgament de subvencions a l’empara de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, amb càrrec als crèdits 4 i 7 
del vigent pressupost corporatiu, d’import a partir de 18.001,00 euros, inclòs. 
 
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’Institut Municipal de Cultura d’Olot, per a la 
programació del Festival MOT, l’any 2020, 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 

2020/66 Institut Municipal 
de Cultura d’Olot 

P1700038A Programació 
del Festival 
MOT 

Des de l’1 de 
gener fins al 
30 de juny de 
2020 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

40.000,00€ 40.000,00 € 20.000,00 € 50,00 %  40.000,00 € 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de  VINT MIL EUROS, 
(20.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/46281 del pressupost 
de la Diputació de Girona de 2020. 
 
TERCER. Objecte. 
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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 30 de 
juny de 2020. 
 
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’Institut Municipal de Cultura d’Olot, 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 50,00 %, quan s’hagi presentat el compte 
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.  
 
SETÈ. Règim de justificació.  
L’Institut Municipal de Cultura d’Olot ha de justificar la subvenció concedida, per 
l’import de 40.000,00€ corresponents a l’import de les despeses de 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. 
 
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.  
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La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 15 de juliol de 2020. 
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.  
 
No es concedirà pròrroga del termini de justificació. La manca de justificació 
implicarà l’inici del procediment de revocació de la subvenció concedida. 
 

Tan bon punt l’Institut Municipal de Cultura d’Olot, 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.  
L’Institut Municipal de Cultura d’Olot, té les obligacions següents: 
 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
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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.  
 
L’Institut Municipal de Cultura d’Olot, 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. Amb vista a la situació d’excepcionalitat provocada pel COVID-19 que pot 
afectar el funcionament, organització i realització de les activitats i projectes objecte 
d’aquesta resolució es preveu que per Decret del president de la Diputació de Girona 
es puguin modificar el percentatge de finançament sobre el pressupost global de 
l’activitat, els terminis d’execució i justificació, així com acceptar despeses de 
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preparació de l’activitat, tot i que finalment no s’hagi pogut dur a terme, sempre i quan 
estigui degudament motivat. 
 
DISSETÈ. Notificar aquest acord a l’Institut Municipal de Cultura d’Olot. 
 
 
4. JG1016/000039/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. 

Esp. Educ.; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa per al 
finançament del Festival de Circ al Carrer de La Bisbal 2020 (exp. 2020/27) 

 
L’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al 
finançament de la programació de la 25 Fira de Circ al carrer de La Bisbal, que tindrà 
lloc a la Bisbal l’any 2020, i s’ha instruït l'expedient corresponent (2020/27).  
 
La Fira de circ al Carrer de la Bisbal, es realitza de forma conjunta entre l’Ajuntament i 
l’Associació Cultural Fira de Circ al Carrer. La Fira de Circ al Carrer de la Bisbal 
d’Empordà, única d’aquestes característiques a la província de Girona, és una mostra 
del circ i arts de carrer que es produeix especialment a Catalunya, dirigida a públic 
familiar i que ofereix majoritàriament els seus espectacles de manera gratuïta i en 
espais exteriors amb l’objectiu de potenciar la implicació dels assistents i de 
promocionar aquest àmbit de la cultura a tots els nivells. La Fira de Circ al Carrer de la 
Bisbal s’ha consolidat com una plataforma de referència pel sector del circ català i és 
una de les activitats culturals amb més repercussió en el territori. 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 17 de desembre de 2019 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 patrimoni literari. L’objectiu 
d’aquesta línia és augmentar la sensibilitat entorn aquest tipus de patrimoni i fomentar 
el coneixement dels autors de les comarques de Girona o que han deixat obra 
relacionada amb el territori. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada 
nominativament a favor de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, 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 decret  de la Presidència de 18 de juliol de 2019, es delega a la Junta de 
Govern les atribucions per a l’atorgament de subvencions a l’empara de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, amb càrrec als crèdits 4 i 7 
del vigent pressupost corporatiu, d’import a partir de 18.001,00 euros, inclòs. 
 
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 la Bisbal d’Empordà, per al 
finançament de la programació de la 25 Fira de Circ al carrer de La Bisbal, que tindrà 
lloc a La Bisbal, l’any 2020, 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 

2020/27 Ajuntament de la 
Bisbal d’Empordà 

P1702500H Programació 
de la 25  Fira 
del Circ al 
carrer de La 
Bisbal, que 
tindrà lloc a La 
Bisbal 

Des de l’1 de 
gener fins al 
15 de 
setembre de 
2020 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

77.500,00€ 77.500,00 € 25.000,00 € 32,25 %  77.500,00 € 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de  VINT-I-CINC MIL MIL 
EUROS, (25.000,00€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/46204 del 
pressupost de la Diputació de Girona de 2020. 
 
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 2020. 
 
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 La Bisbal, 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 25.000,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 32,25 %, quan s’hagi presentat el compte 
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.  
 
SETÈ. Règim de justificació.  
L’Ajuntament de La Bisbal d’Empordà ha de justificar la subvenció concedida, per 
l’import de 77.500,00€ 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; 
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c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 
factura;  
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de 
les activitats. 
 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment 
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el 
percentatge de desviació. 
 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat 
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva. 
 
És inadmissible cap canvi de destinació.  
 
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 30 de setembre de 
2020. 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.  
 
No es concedirà pròrroga del termini de justificació. La manca de justificació 
implicarà l’inici del procediment de revocació de la subvenció concedida. 
 

Tan bon punt l’Ajuntament de La Bisbal d’Empordà, 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: 
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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 La Bisbal d’Empordà, 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 La Bisbal d’Empordà, 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.  
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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 
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, 
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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. Amb vista a la situació d’excepcionalitat provocada pel COVID-19 que pot 
afectar el funcionament, organització i realització de les activitats i projectes objecte 
d’aquesta resolució es preveu que per Decret del president de la Diputació de Girona 
es puguin modificar el percentatge de finançament sobre el pressupost global de 
l’activitat, els terminis d’execució i justificació, així com acceptar despeses de 
preparació de l’activitat, tot i que finalment no s’hagi pogut dur a terme, sempre i quan 
estigui degudament motivat. 
 
DISSETÈ. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà. 
 
 
5. JG1016/000041/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. 

Esp. Educ.; Cooperació Cultural (017): Augment i resolució de la 
convocatòria anticipada de subvencions per al foment de programes i 
projectes educatius en l'àmbit de les comarques gironines, anualitat 2020 
(exp. 2019/7494) 

 
Vistes les bases específiques per a la concessió de subvencions per al foment de 
programes i projectes educatius en l’àmbit de les comarques gironines, aprovades pel 
Ple de la Diputació de Girona en la sessió de 17 de setembre de 2019, publicades al 
Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) Núm. 188, d’1 d’octubre de 2019. 
 
Vista la convocatòria anticipada de subvencions per al foment de programes i 
projectes educatius en l’àmbit de les comarques gironines, anualitat 2020, aprovada 
per la Junta de Govern, de 5 de novembre de 2019, publicada al BOPG núm. 219, de 
15 de novembre de 2019. 
 
Atès que la competència per a resoldre correspon a la Junta de Govern de la 
Diputació de Girona, segons allò establert a l'article 9 de les bases. 
 
Vist que el punt 2 de la convocatòria anticipada de subvencions per al foment de 
programes i projectes educatius en l’àmbit de les comarques gironines, anualitat 
2020, estableix que amb la finalitat d’atendre un major nombre de sol·licituds de 
subvenció o d’atorgar un major import de en les subvencions, el crèdit inicial podrà 
ser ampliat amb una quantitat addicional de com a màxim 50.000,00 €, derivada de 
crèdits sobrants d’altres convocatòries. 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. 
 
Atès que la Junta de Govern, en sessió ordinària de 4 de febrer de 2020, va aprovar 
l’anul·lació dels crèdit sobrant de la convocatòria de subvencions a les entitats i 
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associacions de cultura popular i tradicional catalana de les comarques gironines, en 
el marc del programa educatiu «Identitat, arrels i tradicions», de la Diputació de 
Girona – curs 2019-2020 per un import de 30.000,00 € (TRENTA MIL EUROS) i 
retornar-ho a l’aplicació pressupostària d’origen i l’anul·lació del el crèdit sobrant de la 
convocatòria pública de subvencions en règim de concurrència competitiva, als 
centres de conservació, difusió i interpretació del patrimoni cultural i la memòria 
històrica, en el marc del programa “Indika” de recursos educatius de la Diputació de 
Girona (curs 2019-2020) per un import de 10.000,00 € (DEU MIL EUROS) i retornar-
ho a l’aplicació pressupostària d’origen. 
 
Vistos els informes de l’òrgan instructor i de la Comissió Avaluadora en què es 
concreta el resultat de l’avaluació efectuada. 
 
Atesos els antecedents exposats, la Junta de Govern, a proposta del diputat president 
de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, per 
unanimitat, acorda: 
 
Primer. Crear una aplicació pressupostària nova al pressupost de 2020 degut a la 
condició jurídica d’algun dels tercers. 
 

Aplicació pressupostària 

300/3260/45390 – Ajuts a escoles i entitats dependents de la Generalitat 

 
Segon. Declarar la disponibilitat del crèdit de 40.000,00 €, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 300/3260/46200 - Ajuts a ajuntaments programes educatius 
Cooperació Cultural. Es vinculen a aquesta disponibilitat les aplicacions 
300/3260/48109; 300/3340/46700; 300/3340/46506; 300/3340/47002 i 
300/3260/45390 amb estimació de despesa que inicialment és zero. 
 
Tercer. Ampliar la convocatòria anticipada de subvencions per al foment de 
programes i projectes educatius en l’àmbit de les comarques gironines; anualitat 2020 
per import total d’ampliació de QUARANTA MIL EUROS (40.000,00 €), d’acord amb 
el que es detalla tot seguit, i autoritzar la despesa addicional amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària. 
 

 Crèdits inicials  Augment de la 
convocatòria  

Crèdits finals  

300/3260/46200 120.000,00 € 40.000,00 € 160.000,00 € 

Total 120.000,00 € 40.000,00 € 160.000,00 € 

 
Quart. Publicar l’ampliació d’aquesta convocatòria a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions, i fer-ne una menció expressa al BOPG. 
 
Cinquè. Redistribuir, reajustar i disposar la despesa total, de 160.000,00 €, amb 
càrrec a les aplicacions pressupostàries següents del pressupost de 2020 de la 
Diputació de Girona: 
 

Aplicació pressupostària Inicial Variació Import concedit (en 
€) 

300/3260/46200_Ajuts a ajuntaments 
programes educatius Cooperació 
Cultural 
 

160.000,00 € - 113.318,77 € 46.681,23 € 
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300/3340/46506_Ajuts a consells 
comarcals-Polítiques Culturals Of. 
Joves 

0,00 € + 2.202,65 € 2.202,65 € 

300/3260/48109_Ajuts a entitats no 
lucratives per a programes pedagògics 

0,00 € + 49.283,61 € 49.283,61 € 

300/3340/47002_Ajuts a indústries 
culturals 

0,00 € + 11.595,11 € 11.595,11 € 

300/3260/45390_Ajuts a escoles i 
entitats dependents de la Generalitat 

0,00 € + 50.237,40 € 50.237,40 € 

Total 160.000,00 €  160.000,00 € 

 
Sisè. Concedir als beneficiaris que s’esmenten a continuació les subvencions que es 
detallen, d’acord amb les dades següents: 
 
Aplicació 300/3260/46200 
 

Expedient CIF Nom del 
beneficiari 

Concepte 
de la 
subvenció 

Puntuació 
obtinguda 

Import de la 
subvenció 
(en €) 

% de 
finançament 

Import a 
justificar 
(en  €) 

2020/1146 P1715000D 
Ajuntament 

de 
Puigcerdà 

Taller de 
robòtica i 

tecnologia pel 
desenvolupa
ment de les 

competències 
del futur 

24 1.994,85 € 33% 7.738,00 € 

2020/1149 
P1722700J 

 
Ajuntament 
de Vidreres 

Espai 
d'Orientació 

Cultural 
(EOC) per a 

infants de 3 a 
5 anys 

32 2.659,81 € 27% 32.485,05 € 

2020/1151 P1715700I 
Ajuntament 

de 
Riudarenes 

Juguem a 
llegir 2020 

27 1.920,00 € 100% 2.400,00 € 

2020/1322 P1706100C 
Ajuntament 
de Cornellà 

del Terri 

Servei 
d'Intervenció 

Educativa 
28 2.327,33 € 39% 8.789,00 € 

2020/1376 P1716400E 
Ajuntament 

de Salt 

Projecte 
educatiu 

d'activitats 
musicals 
escolars 

29 2.410,45 € 54% 4.490,00 € 

2020/1377 
P1715900E 

 

Ajuntament 
de 

Riudellots 
de la Selva 

Autoconeixe
ment i 

creativitat: 
projecte de 

foment i 
desenvolupa

ment del 
talent i de les 

habilitats 

21 900,00 € 100% 900,00 € 

2020/1385 P1720500F 
Ajuntament 

de Sils 

Projecte 
educatiu per 
al foment del 
talent i de la 

capacitat 
artística, 
creativa, 
crítica i 

d'emprenedor
ia cultural 

23 1.900,00 € 100% 1.900,00 € 

2020/1387 P1702200E 
Ajuntament 
de Banyoles 

Cultura, 
convivència i 

ciutadania 
per a infants i 

joves 

31,5 2.618,25 € 26% 12.332,27 € 
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2020/1397 P1702200E 
Ajuntament 
de Besalú 

Activitats 
Escola de 

Música 
24 1.994,85 € 50% 4.400,00 € 

2020/1400 P1709600I 
Ajuntament 

de 
Llagostera 

Llagostera 
3.0_Centre 
de recursos 
tecnològics 

de Llagostera 

22 1.828,62 € 37% 10.871,90 € 

2020/1523 
P6712107I 

 

Institut 
Municipal 

d'Educació i 
Joventut 

d'Olot 

Aula 
d'alfabetitzaci

ó 
26,5 2.202,65 € 44% 9.330,00 € 

2020/1554 P1710200E 
Ajuntament 
de Lloret de 

Mar 

Jornada de 
matemàtique

s i anglès 
aplicades al 
paratge de 

Santa 
Cristina 

20 1.662,38 € 87% 1.920,00 € 

2020/1557 P1705400H 
Ajuntament 

de Celrà 
Anem al 
Teatre 

31 2.576,69 € 45% 8.690,60 € 

2020/1558 P6790001I 

Organisme 
Autònom 

Local 
d'Educació 
Musical de 

Girona 
(OALEMG) 

Tots junts a 
cantar 

 
 

30 2.493,57 € 37% 8.268,36 € 

2020/1602 P1721800I 
Ajuntament 
d'Ullastret 

Nit per a 
joves - 

Aixeca el cap 
24 1.994,85 € 20% 12.000,00 € 

2020/1622 P1711200D 
Ajuntament 
de Mieres 

Acompanyam
ent integral a 
la infància, 

l'adolescènci
a i a les 
famílies 

25 1.520,00 € 100% 1.600,00 € 

2020/1718 P1700038A 

Institut 
Municipal de 

Cultura 
d'Olot 

Arts 
escèniques i 

musicals. 
Recursos 
educatius 
curs 2019-

2020 

31 2.576,69 € 26% 39.000,00 

2020/1148 P1715000D 
Ajuntament 

de 
Puigcerdà 

Projecte de 
formació 
d'adults 

21,5 1.500,00 € 100% 2.000,00 € 

2020/1307 P1705300J 
Ajuntament 
de Castell-
Platja d'Aro 

Centre de 
Formació 
persones 

adultes_Prog
ramació 

d'acollida i 
coneixement 
de l'entorn 

31,5 2.618,25 € 32% 8.300,00 € 

2020/1320 P1712500F 
Ajuntament 

Palamós 

Curs iniciació 
a la llengua 

oral i escrita i 
tallers de 

competències 
bàsiques 

28,5 2.368,89 € 18% 13.968,00 € 

2020/1519 P1704900H 
Ajuntament 

de Cassà de 
la Selva 

Serveis de 
formació 

cultural per a 
persones 
adultes 

25 2.077,97 € 21% 13.530,00 € 

2020/1604 P1700900B 
Ajuntament 
d'Arbúcies 

Català inicial i 
alfabetització 

30,5 2.535,13 € 57% 4.460,00 € 

    TOTAL 46.681,23 €   
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Aplicació 300/3340/46506 
 

Expedient CIF Nom del 
beneficiari 

Concepte 
de la 
subvenció 

Puntuació 
obtinguda 

Import de la 
subvenció 
(en €) 

% de 
finançament 

Import a 
justificar 
(en  €) 

2020/1503 P6700002F 
Consell 

Comarcal de 
la Selva 

Projecte 
Artistes a 

l'aula 
26,5 2.202,65 € 89% 

 
3.931,00 € 

    TOTAL 2.202,65 €   

 
Aplicació 300/3260/48109 
 

Expedient CIF Nom del 
beneficiari 

Concepte de 
la subvenció 

Puntuació 
obtinguda 

Import de la 
subvenció (en 
€) 

% de 
finançament 

Import a 
justificar 
(en  €) 

2020/6 G55306401 

Associació 
UAP, 

eduquem per 
la pau 

UAP 20 Galileu 
Galilei. Fe, raó, 

ciencia. 
 

34 2.830,00 € 47% 42.000,00 € 

2020/1144 G55270557 
Associació 
Camerata 

dels Pirineus 

VI stage estiu - 
camerata dels 

pirineus 
20,5 1.703,94 € 37% 15.830,00 € 

2020/1150 G55332357 
Associació 
Puigcerdà 

Music 

II Jornades 
d'investigació 

en Música dels 
Pirineus 

21,5 1.250,00 € 100% 1.750,00 € 

2020/1379 G17131400 
Esbart 

Joaquim 
Ruyra 

V Dansa a les 
escoles 

33 2.742,92 € 27% 27.300,00 € 

2020/1535 G55074629 
Cocu, 

associació 
cultural 

Matins d’art 26 2.161,09 € 78% 27.163,54 € 

2020/1605 G55189260 
Associació 
ConArte 

Internacional 
Planters 40 3.332,49 € 34% 80.400,00 € 

2020/1607 G55301410 
Associació 

Filosofia Ara 

Filosofia a 
l'abast 2019-

2020 
26 1.600,00 € 100% 1.800,00 € 

2020/1609 G25845611 
Colla 

castellera de 
Cerdanya 

Activitats de la 
colla castellera 
de Cerdanya 

31 2.576,69 € 74% 
 

12.923,50 € 

2020/1617 G55218150 
Associació 
AGITART 

AGITART 
COSMOU 2020 

32 2.659,81 € 31% 40.386,40 € 

2020/1699 G17201377 

Cercle de 
Cultura 

Tradicional i 
Popular 

Marboleny 

Projecte 
Corranda 

 
32 2.659,81 € 89% 8.434,00 € 

2020/1722 G55198451 
Cor de 

l'Empordà 
Escola Coral 

Empordanesa 
28 2.327,33 € 21% 18.400,00 € 

2020/1779 G17037029 
Casino 

Llagosterenc 

Projecte Jove 
Espai+13 El 

musical 
25,5 2.119,53 € 32% 6.910,00 € 

2020/1780 G55111009 

Federació 
Aula de 
Teatre 
Eduard 
Bartolí 

Aula de 
Teatre_Curs 
2019-2020 

26 2.161,09 € 31% 
 

47.821,86 € 

2020/1781 G55169676 
Fundació 

privada per a 
la creativació 

Smart town pel 
desenvolupam
ent del talent 
emprenedor 

27 2.244,21 € 30% 14.800,00 € 
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2020/1783 G66951476 

Ass. 
Catalana per 
a la difusió 
científica - 

ACDIC 

Science needs 
you - el canvi 

climàtic: 
present i futur 

 

28 2.327,33 € 58% 17.500,00 € 

2020/1487 R1700016G 
Càritas 

Diocesana 
de Girona 

Taller d'acollida 
lingüística i 

cultural (TALC) 
36 2.992,28 € 60% 24.967,00 € 

2020/1506 G17679267 
Fundació 
Privada 
Gentis 

1a oportunitat 
Espai de 
Formació 

integral per a 
persones 
migrades 

31,5 2.618,25 € 26% 32.476,85 € 

2020/1631 G17201377 

Cercle de 
Cultura 

Tradicional i 
Popular 

Marboleny 

Formació en 
dansa d'arrel 
tradicional per 

a adults 

28 2.327,33 € 34% 23.000,00 € 

2020/1652 G55275002 

DOTA: 
Dones per a 
la formació, 
el treball i 

l'autoocupaci
ó 

Projecte de 
formació en 

lectoescriptura, 
llengua oral i 
coneixement 
de l'entorn 

34,5 2.867,60 € 77% 4.424,83 € 

2020/1703 G17603804 
Fundació 

Esplai 
Girona 

Projecte de 
formació 

contínua per a 
persones 

voluntàries en 
l'àmbit del 

lleure educatiu i 
del voluntariat 

20,5 1.703,94 € 40% 6.600,00 € 

2020/1767 G67028142 
Associació 
Gambaru 

V Trobada de 
Música d'Arrel 

Tradicional 
Pontós 2020 

25 2.077,97 € 42% 35.050,00 € 

    

TOTAL 
 

49.283,61 € 
 

  

 
 
Aplicació 300/3340/47002 
 

Expedient CIF Nom del 
beneficiari 

Concepte de 
la subvenció 

Puntuació 
obtinguda 

Import de la 
subvenció (en 
€) 

% de 
finançament 

Import a 
justificar 
(en  €) 

2020/1143 F55312359 
Girona Artelier 

SCCL 

Taller de 
musicals: 

Wonderland 
32 2.659,81 € 27% 26.823,68 € 

2020/1508 B55134449 
Eumes Girona 

SL 

Formació en 
música 

avançada i so 
23 1.911,74 € 12% 70.717,17 € 

2020/1512 F55297188 
Cultural 

Rizoma SCCL 

Plantar 
maduixes. 
Pràctiques 
artístiques i 
comunitat al 
barri de Pont 

Major 

31 2.576,69 € 53% 9.380,35 € 

2020/1536 B17739046 
Tramoia 

produccions 
culturals SL 

Torneig de 
dramatúriga 
per instituts 

31 2.576,69 € 38% 13.820,00 € 

2020/1782 F55279665 
Resilence Earth 

SCCL 

Formació en 
diàleg 

intercultural per 
a la catalització 

comunitària 

22,5 1.870,18 € 20% 14.540,00 € 
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    TOTAL 11.595,11 €   

 
Aplicació 300/3260/45390 
 

Expedient CIF Nom del 
beneficiari 

Concepte de 
la subvenció 

Puntuació 
obtinguda 

Import de la 
subvenció (en 
€) 

% de 
finançament 

Import a 
justificar 
(en  €) 

2019/8915 S1700018C CRP Gironès 
Ciència entre 

tots 
27 2.244,21 € 56% 13.450,00 € 

2020/1142 Q1700546C 
Escola 

l'Esculapi 
Banc d'hores 20 1.534,00 € 100% 1.534,00 € 

2020/1640 Q6750004A 
INS Cassà de 

la Selva 
Un sol Món 31 2.576,69 € 75% 5.620,74 € 

2020/1714 Q67755136F 
Escola 

Silvestre 
Santaló 

Teatre  escolar 28,5 2.368,89 € 59% 4.000,00 € 

2020/1716 Q6755284D 
Institut Carles 

Rahola i 
Llorens 

Europa a 
l'institut: actuar 
en un context 

global 

29 2.410,45 € 88% 3.140,00 € 

2020/1225 Q6755264F CEE Palau Supressió 
barreres 
arquitectònique
s del 
pati_projecte 
pati 

 

5.469,61 €  5.469,61 € 

2020/1231 Q6755268G CEE Els Àngels Adaptació d’un 
WC al CEE Els 
Àngels de 
Palamós 

 

10.000,00 €  17.516,41 € 

2020/1527 Q6755234I CEE Font de 
l’Abella 

Supressió 
barreres 
arquitectònique
s: accés és 
accesible al 
porxo del 
pavelló 

 

8.882,12 €  8.882,12 

2020/1707 Q6755266A CEE La 
Maçana 

Instal·lació d’un 
WC adaptat per 
a persones 
amb 
discapacitat i/o 
dificultats de 
mobilitat 

 

10.000,00 €  11.865,79 € 

2020/1769 Q6755267I CEE Dr. 
Ramon 
Surinach 

Jo ho faig 
(Àrea 
d’autonomia 
personal) 

 

4.751,43 €  4.751,43 € 

    TOTAL 50.237,40 €   

 
Setè. Desestimar, amb indicació de la motivació corresponent, les sol·licituds que es 
detallen a continuació pels motius que s’indiquen: 
 

Expedient CIF Nom del 
peticionari 

Concepte Motiu de la 
desestimació 

2019/8914 Q6755179F Escola Alfons I Projecte cordòfils No cpmpliment art. 3 de 
les bases 

2020/1229 Q1700546C Escola l’Esculapi Empatitzem Art 3 d) de les bases 

2020/1501 P1706800H Ajuntament de 
l’Escala 

Projecte educatiu dels 
Museus de l’Escala 2020 

Art 3 a) de les bases 

2020/1516 G17298894 AMPA CEIP 
Finestres 

Expressió corporal i 
sensibilitat 

No assolida la puntuació 
mínima per poder accedir 
a les subvencions 

2020/1538 P1717400D Ajuntament de 
Sant Hilari Sacalm 

Projecte educatiu pel 
foment del talent i les 
habilitats del PFI 

No assolida la puntuació 
mínima per poder accedir 
a les subvencions 
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2020/1649 G55184279 Ass. Coral Yes the 
Music! 

Kidsteen Music Festival No assolida la puntuació 
mínima per poder accedir 
a les subvencions 

2020/1383 P1702200E Ajuntament de 
Besalú 

Aula d’adults i Gent Gran No assolida la puntuació 
mínima per poder accedir 
a les subvencions 

2020/1628 J55212179 La Tornada SCP Curs intensiu de 
fotografía de concerts 

No assolida la puntuació 
mínima per poder accedir 
a les subvencions 

 
Vuitè. Informar els beneficiaris que, una vegada comunicada la concessió de la 
subvenció, si en el termini d’un mes no manifesten el contrari, s’entendrà que 
accepten la subvenció, així com les condicions general i específiques fixades que hi 
siguin d’aplicació. 
 
Novè. Les subvencions concedides s’hauran de justificar dins el termini que finalitzarà 
el 31 d’octubre de 2020 mitjançant la presentació del compte justificatiu i la memòria 
justificativa d’acord amb els models normalitzats que estaran a l’abast al web de la 
Diputació de Girona. 
 
Desè. Amb vista a la situació d’excepcionalitat provocada pel COVID-19 que pot 
afectar el funcionament, organització i realització de les activitats i projectes objecte 
d’aquesta resolució es preveu que per Decret del president de la Diputació de Girona 
puguin no aplicar-se els punts 10 i 15 de les Bases: “...la Diputació de Girona podrà 
reduir la subvenció en cas que no s’acreditin els elements que s’hagin tingut en 
compte en la concessió, especialment el de l’import de la despesa subvencionable; no 
es concediran ampliacions del termini de justificació ni d’execució... i una vegada 
s’hagi aprovat la resolució corresponent, els beneficiaris no podran demanar un canvi 
de l’objecte o del destí de la subvenció atorgada, ni sol·licitar la modificació del 
pressupost o del percentatge de finançament”, sempre i quan estigui motivat. 
 
Onzè. Notificar l’acord als beneficiaris de les subvencions i als peticionaris la 
sol·licitud dels quals ha estat desestimada. 
 
Dotzè. Publicar la distribució definitiva dels crèdits d’aquesta convocatòria a la Base 
de Dades Nacional de Subvencions, i fer-ne una menció expressa al BOPG. 
 
 
6. JG1016/000044/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. 

Esp. Educ.; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa per al 
finançament de la Temporada de Concerts de la Giorquestra (exp. 
2020/116) 

 
Gio Productions, S.L., ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament de la 
Temporada Concerts GIOrquestra , que tindrà lloc a diversos municipis de la 
província de Girona, l’any 2020, i s’ha instruït l'expedient corresponent (2020/116).  
 
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.  
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El Ple de la Diputació de Girona del 17 de desembre de 2019 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 decret  de la Presidència de 18 de juliol de 2019, es delega a la Junta de 
Govern les atribucions per a l’atorgament de subvencions a l’empara de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, amb càrrec als crèdits 4 i 7 
del vigent pressupost corporatiu, d’import a partir de 18.001,00 euros, inclòs. 
 
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 2020, 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 

2020/116 Gio Productions, 
S.L. 

B55288351 Programació 
Temporada de 
Concerts 
GIOrquestra 

Des de l’1 de 
gener fins al 
15 de 
setembre de 
2020 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

130.000,00€ 130.000,00€ 40.000,00 € 30,76 %  130.000,00€ 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de  QUARANTA MIL EUROS, 
(40.000,00€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/47018 del pressupost 
de la Diputació de Girona de 2020. 
 
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 2020. 
 
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 
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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 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  DOTZE MIL 
EUROS, (12.000,00€), 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 
130.000,00€ 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.  
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En el supòsit que el beneficiari no estigui obligat a auditar els comptes anuals, la 
designació de l’auditor la farà aquest beneficiari. 
 
En cas que el beneficiari estigui obligat a auditar els comptes anuals per un auditor 
sotmès a la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’auditoria de comptes, la revisió de la 
memòria d’actuació, així com la revisió del compte justificatiu la portarà a terme el 
mateix auditor.  
 
L’actuació dels auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de 
comptes justificatius de subvencions es farà de conformitat amb el que s’estableix a 
l’Ordre  EHA/1434/2007, de 17 de maig, per la qual s’aprova la norma d’actuació dels 
auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de comptes justificatius 
de subvencions en l’àmbit del sector públic estatal, que preveu l’article 74 del 
Reglament de la LLei 38/2008, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat 
per RD 887/2006 de 21 de juliol. 
 
Les despeses d’elaboració de l’informe d’auditor 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 
2020. 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 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.  
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; 
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 
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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). 

 
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.  
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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. Amb vista a la situació d’excepcionalitat provocada pel COVID-19 que pot 
afectar el funcionament, organització i realització de les activitats i projectes objecte 
d’aquesta resolució es preveu que per Decret del president de la Diputació de Girona 
es puguin modificar el percentatge de finançament sobre el pressupost global de 
l’activitat, els terminis d’execució i justificació, així com acceptar despeses de 
preparació de l’activitat, tot i que finalment no s’hagi pogut dur a terme, sempre i quan 
estigui degudament motivat. 
 
DISSETÈ. Notificar aquest acord a Gio Productions, S.L. 
 
 
7. JG1016/000050/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. 

Esp. Educ.; Comunicació Cultural (021): Acceptar formalment la renúncia 
presentada per l'Ajuntament d'Anglès a la subvenció per a l'edició del 
llibre "Sant Amanç d'Anglès, 1000 anys d'història" (exp. 2019/3153) 

 
En data 4 de juny de 2019, la Junta de Govern va concedir una subvenció de 
2.490,60 euros a l’Ajuntament d’Anglès amb NIF P1700800D, per a la publicació del 
llibre “Sant Amanç d’Anglès, 1000 anys d’història”. (Exp. 2019/3153). 
 
En data 12 de desembre de 2019, l’Ajuntament d’Anglès va presentar un escrit de 
renúncia de la subvenció esmentada (núm. de registre d’entrada 1-2019-022789-2). 
En l’escrit de renúncia, l’Ajuntament exposava que el llibre per al qual havia obtingut 
subvenció no s’havia pogut editar, essent impossible poder justificar la subvenció dins 
el termini legal. 
 
La renúncia presentada per l’Ajuntament d’Anglès no es va poder aprovar durant 
l’exercici de 2019, atès que a causa del tancament de l’exercici pressupostari no es 
van poder tramitar les operacions comptables requerides.  És per això que ha calgut 
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esperar a l’aprovació de l’expedient d’incorporació de romanents de crèdit del 
pressupost de 2019 a l’exercici 2020 (Exp. 2020/2816, aprovat el 17 de març de 
2020) per tal de poder tramitar aquesta aprovació. 
 
D’acord amb aquests antecedents, i l’informe de la cap del servei de Comunicació 
Cultural, la Junta de Govern, a proposta del president de la Comissió informativa de 
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Acceptar formalment la renúncia presentada per l’Ajuntament d’Anglès de la 
subvenció de 2.490,60 euros atorgada per la Junta de Govern de data 4 de juny de 
2019 per a l’edició del llibre “Sant Amanç d’Anglès, 1000 anys d’història” (expedient 
2019/3153). 
 
Segon. Anul·lar la despesa compromesa a favor de l’Ajuntament d’Anglès. 
 
Tercer. Notificar aquest acord a l’Ajuntament d’Anglès. 
 
 
 
8. JG1016/000052/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. 

Esp. Educ.; Cooperació Cultural (017): Convocatòria de subvencions a les 
llars d'infants municipals, curs 2018-2019 (exp. 2020/3345) 

 
El punt 13 de l’art. Primer de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració Local, modifica l’art. 36.1.d) de la Llei 7/1958, de d’2 
d’abril, reguladora de les bases del Règim Local i concreta que és una competència 
de la Diputació la cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i la 
planificació en el territori provincial, d’acord amb les altres competències de la resta 
d’administracions públiques. 
 
L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen a les bases 
específiques reguladores de subvencions per al finançament de les llars d’infants, 
aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 18 d’abril de 2017 i publicades al 
BOP número 115, de 16 de juny 2017 i modificades parcialment per decret del 
President de 30 de març de 2020. 
 
La tramitació de la convocatòria que es proposa que s’aprovi s’ajusta al que 
s’estableix a l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la Llei 
38/2003, general de subvencions, i l’òrgan competent per aprovar-la és la Junta de 
Govern, d’acord amb el que estableixen les bases específiques reguladores. 
 
Atesos els antecedents exposats, la Junta de Govern, a proposta del diputat president 
de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, per 
unanimitat, acorda: 
 
Primer. Aprovar la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, per a la 
concessió de subvencions a les llars d’infants municipals, curs 2018-2019, el text de 
la qual es transcriu literalment a continuació: 
 
“CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A LES LLARS D’INFANTS MUNICIPALS, 
CURS 2018-2019 
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1. Objecte i finalitat 
 
L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la concessió de les subvencions en règim 
de concurrència competitiva per al finançament de les despeses corrents derivades 
del funcionament de centres educatius de primer cicle d’educació infantil de titularitat 
municipal i d’escoles rurals, d’acord amb les bases específiques reguladores 
aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 18 d’abril de 2017 i publicades al 
BOP número 115, de 16 de juny 2017 i modificades parcialment per decret del 
President de 30 de març de 2020. 
 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
 
L’import total destinat a la convocatòria és de 5.522.125,00 €. Les aplicacions 
pressupostàries a què es carrega el crèdit pressupostari i els imports són els que es 
detallen a continuació: 
 

Any Aplicació pressupostària Import 

2020 300.3230.46200 5.522.125,00 € 

 Total 5.522.125,00 € 

 
La concessió de les subvencions queda condicionada a l’existència de crèdit adequat 
i suficient en el moment de la resolució de l’atorgament i al fet que no es presentin 
al·legacions davant l’exposició pública de l’expedient 3CE 2/2020 de crèdit 
extraordinari. 
 
Amb la finalitat d’atendre un major nombre de sol·licituds de subvenció, aquest crèdit 
podrà ser ampliat amb una quantitat addicional de com a màxim 400.000,00 €, 
derivada de 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. Determinació de l’import de les subvencions 
 
La forma de determinació de l’import de les subvencions s’estableix al punt 5è de les 
bases específiques reguladores. 
 
4. Termini de presentació de sol·licituds 
 
El termini de presentació de sol·licituds començarà l’endemà de la publicació de 
l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el 
dia 11 de maig de 2020. 
 
Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat disponible al web de la 
Diputació de Girona http://www.ddgi.cat/subvencions, acompanyat de la 
documentació que preveu l’article 6 de les bases reguladores. 
 
Les sol·licituds, la presentació de les quals ha de ser telemàtica (EACAT), han d’estar 
signades electrònicament mitjançant un certificat validat en la plataforma PSIS del 
Consorci d’Administració Oberta de Catalunya. 
 
5. Àmbit temporal de les despeses subvencionables 
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Se subvencionaran les despeses de funcionament del curs 2018-2019. 
 
6. Termini per justificar les actuacions 
 
La justificació de les actuacions es realitzarà conjuntament amb la sol·licitud de 
subvenció. 
 
7. Termini de resolució i notificació  
 
7.1 Termini de resolució 

 

D’acord amb l’article 8 de les bases reguladores, el termini màxim per resoldre la 
convocatòria és de tres mesos a comptar des de la finalització del període de 
presentació de les sol·licituds. 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. 
 
7.2 Termini de notificació 

 

La resolució es notificarà a tots els beneficiaris, tal com preveu l’article 41.1 de la Llei 
39/2015 d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals hagi estat desestimada, en 
el termini màxim de deu dies hàbils, a comptar des de la data en què s’adopti l’acord.  
 
8. Règim de recursos 
 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. En contra s’hi pot 
interposar un recurs contenciós administratiu davant del Jutjat  Contenciós 
Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent a 
la notificació de la resolució. Alternativament, i de manera  potestativa, es pot 
interposar un recurs de reposició davant de la Junta de Govern de la Diputació de 
Girona, en el termini d’un mes, a comptar des del dia següent a la notificació de la 
resolució.  
 
9. Publicitat 
 
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Diputació i al lloc web de 
la corporació, i l’extracte d’aquesta, d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la 
Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona.” 
 
Segon. Autoritzar la despesa de la convocatòria, en règim de concurrència 
competitiva, per a la concessió de subvencions a les llars d’infants municipals, curs 
2018-2019, per un import màxim de 5.522.125,00 €, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 300/3230/46200 del pressupost de l’exercici 2020, la qual resta 
condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució 
de l’atorgament i a l’aprovació definitiva de la modificació de crèdit 3CE 2/2020 en la 
modalitat de crèdit extraordinari. 
 
Tercer. Ratificar el present acord per la Junta de Govern una vegada aprovada 
definitivament la modificació de crèdit 3CE 2/2020 en la modalitat de crèdit 
extraordinari. 
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Quart. 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. 
 
Cinquè. Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot 
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el president de la 
Diputació de Girona en el termini d’1 mes a comptar de l’endemà de la publicació, o 
directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
de Girona en el termini de 2 mesos. 
 
 
9. JG1016/000014/2020-PPCIHAPECL; Proposta president CIHAPECL; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aprovació conveni 
col.laboració entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Capmany com 
a ajuntament pilot, per al projecte de Servei d'Assistència en matèria de 
Protecció de Dades i per a la prestació del Delegat de Protecció de Dades 
(exp. 2020/3191) 

 
D’acord amb el que es disposa als articles 26.3 i 31.2 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local, modificada per la Llei 27/2013, de 27 
de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local les diputacions 
provincials tenen, entre d’altres competències pròpies, les de prestar assistència i 
cooperació jurídica, tècnica i econòmica als Municipis, en especial, als de menor 
capacitat econòmica i de gestió.  
 
Des del 25 de maig de 2018 ha resultat d’aplicació directa el Reglament (UE) 
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la 
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la 
lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/45/CE 
(Reglament de protecció de dades) (en endavant RGPD) el que comporta que els 
ajuntaments hagin d’adaptar-se a la nova normativa. Aquest reglament d’aplicació 
directa s’ha vist complementat amb les disposicions de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 
de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals (en 
endavant LOPDGDD) que n’ha concretat i ampliat alguns dels aspectes que es 
regulen en el citat reglament.  
 
Vistos aquests antecedents, es proposa crear un nou Servei d’Assistència als 
Municipis per l’adequació a la normativa en matèria de protecció de dades i per a la 
prestació del delegat de protecció de dades. Aquest nou servei es planteja com un 
servei que ha de permetre que els ens sol·licitants tinguin la possibilitat de posar-se al 
dia en relació al compliment de la normativa i siguin capaços de desenvolupar 
sistemes i mecanismes de treball intern que els asseguri a mitjà i llarg termini el 
compliment permanent de les disposicions en aquestes matèries i d’altres obligacions 
relatives a matèries connexes que puguin aparèixer en un futur.  
 
El Servei d’Assistència als Servei d’Assistència als Municipis per l’adequació a la 
normativa en matèria de protecció de dades i per a la prestació del delegat de 
protecció de dades és un servei adscrit a Assistència i Cooperació als Municipis, amb 
l’objectiu de desenvolupar accions d’acord amb les competències pròpies de prestar 
assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, especialment als 
que tenen menys capacitat econòmica i de gestió. 
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Aquest servei es dissenya amb la finalitat de prestar una assistència més pròxima i 
eficaç que incideixi especialment en els problemes manifestats pels ajuntaments més 
petits en relació a la impossibilitat de complir amb les disposicions de protecció de 
dades. En concret, el servei projectat inclou els treballs directes i presencials a 
l’ajuntament com a punt fonamental d’assistència i suport.  
 
Per tal de posar a prova alguns dels aspectes del projecte, es considera oportú 
elaborar un prototip de Servei d’Assistència que permeti observar el grau de 
consecució dels objectius, oferint recursos tècnics i materials, informatius i formatiu a 
un nombre reduït d’ens, que han manifestat interès en ser beneficiaris d’un potencial 
servei d’aquestes característiques. 
 
Atès que la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del Sector Públic i l’article 57 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i altra normativa 
concordant, preveuen que la col·laboració entre administracions s’ha de formalitzar 
mitjançant la signatura d’un conveni. 
 
Per tot l’exposat, vist l’informe emès pel Cap de Servei de l’Àrea d’Hisenda, 
Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local, la Junta de Govern de la 
Diputació, per unanimitat, acorda: 
 
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i 
l’Ajuntament de Capmany com a ajuntament pilot, per al projecte de Servei 
d’Assistència en matèria de Protecció de Dades i per a la prestació del Delegat de 
Protecció de Dades  
 
“CONVENI de col·laboració entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de CAPMANY 
com a ajuntament pilot, PER AL PROJECTE DE SERVEI D’ASSISTÈNCIA EN 
MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES I PER A LA PRESTACIÓ DEL DELEGAT DE 
PROTECCIÓ DE DADES  
PARTS  
D’una part, l’Il·lm Sr. Miquel Noguer Planas president de la Diputació de Girona, 
assistit pel secretari general, el Sr.Jordi Batllori i Nouvilas, en nom i representació 
d’aquesta entitat, amb domicili a Girona a la Pujada Sant Martí 4-5, i CIF P1700000A 
en virtut de les competències que li atribueix l’acord de Junta de Govern de [data de 
l’acord] 
De l’altra, l’Il·lm.Sr.Joan Fuentes Pomés, alcalde de Capmany, amb domicili a Plaça 
del Fort,1 i CIF P1704600D, en nom i representació d’aquesta entitat, assistit per la 
secretària de la corporació, Sra. Anna Ortega Ferrer. 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
D’acord amb el que es disposa als articles 26.3 i 31.2 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local, modificada per la Llei 27/2013, de 27 
de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local les diputacions 
provincials tenen, entre d’altres competències pròpies, les de prestar assistència i 
cooperació jurídica, tècnica i econòmica als Municipis, en especial, als de menor 
capacitat econòmica i de gestió.  
En el marc d’aquestes competències el Servei d’Assistència i Cooperació als 
Municipis, amb posterioritat a l’aprovació de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern (en endavant LTCat) va 
començar a prestar serveis d’assistència en matèria de transparència, dret d’accés a 
la informació pública i bon govern.  

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


 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 33 

L’aprovació, el 25 de maig de 2018,  del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones 
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes 
dades i pel qual es deroga la Directiva 95/45/CE (Reglament de protecció de dades) 
(en endavant RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de 
Dades Personals i garantia de drets digitals (en endavant LOPDGDD) ha fet que el 
Servei d’Assistència i Cooperació als Municipis hagi començat a prestar assistència 
tècnica i jurídica en matèria de protecció de dades com a resultat de les interaccions 
normatives existents entre la normativa de transparència, dret d’accés a la informació 
pública i bon govern i la protecció de dades.   
La normativa en matèria de protecció de dades esmentada anteriorment estableix, 
entre d’altres, l’obligació de disposar d’una nova figura vinculada al control del 
compliment normatiu en matèria de protecció de dades anomenat Delegat de 
Protecció de Dades, la taxació de la licitud del tractament de dades, una consolidació 
i ampliació dels drets relacionats amb la protecció de dades dels interessats, 
l’obligació d’establir mesures de seguretat adequades i pertinents als tractaments 
realitzats, la necessitat de regular l’existència d’encàrrecs de tractament quan tercers 
realitzin tractaments per compte del responsable i l’obligació d’elaborar un registre 
d’activitats de tractament. 
Per tal de determinar l’abast de compliment de les disposicions en matèria de 
protecció de dades al territori i per concretar les deficiències i limitacions dels ens 
locals s’ha efectuat un estudi en el que s’ha pogut observar que:  
Els ens locals de la demarcació de Girona han efectuat alguns treballs per donar 
compliment a aquestes disposicions i que tres Consells Comarcals han portat a 
terme, a través de diverses fórmules contractuals, la prestació d’aquests serveis als 
ajuntaments de menor capacitat tècnica i de gestió. A la vegada però, s’observa 
també nivells de compliment baixos en relació a les obligacions en matèria de 
protecció de dades, en especial, en aquelles comarques on no existeix un suport per 
part dels Consells Comarcals.  
Les fórmules contractuals utilitzades pels ajuntaments i pels Consells Comarcals 
generen costos econòmics als ajuntaments de menor capacitat econòmica i de gestió. 
No es té coneixement que hi hagi experts en el territori en matèria de protecció de 
dades que puguin desenvolupar les funcions d’assessorament i assistència tècnica en 
matèria de protecció de dades ni assumir les funcions de Delegat de Protecció de 
Dades.  
Existeix un compliment desigual i irregular de les disposicions en matèria de protecció 
de dades a tot el territori.  
Aquests baixos nivells de compliment i les sol·licituds d’assistència i assessorament 
rebudes han fet que des del Servei d’Assistència i Cooperació als Municipis de la 
Diputació de Girona es plantegi iniciar la prestació d’un nou servei que permeti incidir 
de forma més clara i directa en el compliment d’aquestes obligacions legals i que 
permeti facilitar suport, acompanyament i seguiment als municipis de menor capacitat 
econòmica i de gestió.  
Com a pas previ a la creació d’un nou Servei d’Assistència als municipis en aquesta 
matèria, es portarà a terme un prototip que permetrà avaluar la concepció, la 
realització i el potencial d’explotació del recurs amb la finalitat de dissenyar millor 
l’eventual i posterior creació d’un nou servei que pugui formar part del catàleg de 
serveis d’assistència del Servei d’Assistència i Cooperació als Municipis.  
Els objectius genèrics d’aquest prototip són:  
Afavorir i facilitar el compliment de les disposicions en matèria de protecció de dades 
als ajuntaments de menor capacitat econòmica i de gestió.  
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Aconseguir que els ajuntaments compleixin amb les disposicions en matèria de 
protecció de dades i a conciliar aquestes obligacions amb les existents en matèria de 
transparència activa i dret d’accés a la informació pública i administració electrònica.  
Establir estàndards comuns de compliment de la normativa que puguin fer-se 
extensius a tota la demarcació.  
Reduir els costos associats al compliment de la normativa i a la prestació del servei 
de delegat de protecció de dades.  
Crear un marc de col·laboració estable amb els ajuntaments i els Consells Comarcals 
que participen del pla per tal d’enfortir l’intercanvi de coneixement, experiències i 
formes de treball  
En aquest sentit, els serveis que es volen prestar en el marc d’aquest nou prototip es 
diferencien dels serveis d’assessorament i assistència prestats amb anterioritat 
perquè pretenen realitzar una intervenció directa i activa sobre els ens participants a 
diferència del serveis prestats anteriorment que eren de caràcter passiu, a distància i 
només sobre demanda puntual de l’ens.  
Per tots els antecedents exposats, es proposa crear un nou Servei d’Assistència als 
Municipis per l’adequació a la normativa en matèria de protecció de dades i per a la 
prestació del delegat de protecció de dades. Aquest nou servei es planteja com un 
servei que ha de permetre que els ens sol·licitants tinguin la possibilitat de posar-se al 
dia en relació al compliment de la normativa i siguin capaços de desenvolupar 
sistemes i mecanismes de treball intern que els asseguri a mitjà i llarg termini el 
compliment permanent de les disposicions en aquestes matèries i d’altres obligacions 
relatives a matèries connexes que puguin aparèixer en un futur.  
D’acord amb el que preveuen els articles 108 i ss. de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i articles 
47 i ss. de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, referents 
als convenis de col·laboració. 
En virtut de tot això, ambdues parts formalitzen el present Conveni que es regirà pels 
següents 
 
PACTES 
PRIMER. Objecte del conveni 
L’objecte d’aquest conveni és establir els mecanismes de col·laboració entre la 
Diputació de Girona i l’ajuntament de Capmany pel projecte d’assistència als ens 
locals per l’adequació a la normativa en matèria de protecció de dades i per a la 
prestació del servei de delegat de protecció de dades.  
SEGON. Compromisos de la Diputació de Girona 
Per tal d’aconseguir els objectius esmentats, la Diputació  assumeix, sense costos 
econòmics per part de l’ajuntament, els compromisos següents: 
Tècnics i materials: 
Elaboració o revisió/actualització del Registre d’Activitats de Tractament – Publicitat al 
Portal Seu-E 
Efectuar anàlisi de l’estat de compliment normatiu de les disposicions en matèria de 
protecció de dades d’acord a les directrius de la AEPD.  
Establiment del protocol de funcionament entre el responsable del tractament i la 
DdGi pel compliment de la responsabilitat proactiva (art 5 RGPD) 
Establiment del protocol d’exercici dels drets ARLSPO dels interessats  
Realització dels anàlisis de riscos de les diferents activitats tractades i de l’avaluació 
d’impacte sobre la protecció de dades (art 35 LOPDGDD) 
Assessorament i assistència tècnica i jurídica puntual en la matèria  
Realitzar les modificacions del RAT que siguin necessàries per tal d’incorporar-hi 
nous tractaments 
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Realitzar els anàlisis de riscos de les diferents activitats tractades i de l’avaluació 
d’impacte sobre la protecció de dades 
Informatius: 
Recull de normativa rellevant pel compliment de les disposicions en matèria de 
protecció de dades.  
Modelatge de documents de protecció de dades: contractació, regulació d’encàrrecs 
de tractament, treballadors, públics, videovigilància  
Formatius: 
Formació en els àmbits de la protecció de dades i matèries connexes com 
transparència, el dret d’accés a la informació pública i el bon govern. 
Formació d’un Grup de Treball integrat pels municipis que participen en el prototip de 
prova pilot.  
Compromisos específics per a la prestació del Servei de Delegat de Protecció de 
Dades: 
Designar el Tècnic de Transparència i Bon Govern de l’Oficina de Participació 
Ciutadana, Bon Govern i Transparencia com a delegat de protecció de dades de 
l’Ajuntament de Capmany i comunicar aquesta designació a l’Ajuntament de 
Capmany un cop efectuada. 
Comunicar al registre de Delegats de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola de 
Protecció de Dades (34,4 LOPDGDD) aquesta designació i facilitar les dades i 
instruccions necessàries per tal que l’Ajuntament de Campmany faci pública a la Seu 
Electrònica les dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades.  
Habilitar una adreça electrònica específica de contacte amb el Delegat de Protecció 
de Dades per fer-la pública a la Seu Electrònica i al web corporatiu de l’Ajuntament de 
Capmany 
Prestar el servei de Delegat de Protecció a l’Ajuntament de Capmany d’acord a les 
funcions i atribucions que es preveuen a l’article 39 i successius del RGPD i  34 i 
successius de la LOPDGDD. 
TERCER. Compromisos de l’Ajuntament de Capmany 
L’Ajuntament assumeix, sense que suposi un nou cost econòmic els següents 
compromisos: 
Compromisos generals:  
Facilitar les dades d’una persona de contacte de l’Ajuntament amb qui la Diputació de 
Girona pugui mantenir interlocució per a l’assoliment dels objectius del present 
conveni i complir amb el principi de responsabilitat proactiva en matèria de protecció 
de dades d’acord a l’article 5 del RGPD.  
Designar una persona de contacte en matèria de protecció de dades que tingui 
l’autorització necessària per facilitar la informació en matèria de protecció de dades, 
en cada moment, al Delegat de Protecció de Dades.  
Informar al Delegat de Protecció de Dades abans de realitzar qualsevol actuació en 
matèria de protecció de dades. 
Assistir a les activitats de formació proposades per la Diputació de Girona i el Delegat 
de Protecció de Dades en el marc de la prova pilot.  
Facilitar tota la informació requerida per la Diputació de Girona a efectes d’elaborar i/o 
actualitzar el Registre d’Activitats de Tractament de l’Ajuntament.  
Facilitar tota la informació requerida per a l’establiment del protocol de funcionament 
entre el responsable del tractament i la Diputació de Girona.  
Habilitar els canals telemàtics necessaris per a l’exercici dels drets d’Accés, 
Rectificació, Limitació al Tractament, Supressió, Portabilitat i Oposició previstos a la 
normativa en matèria de protecció de dades.  
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Facilitar la informació necessària per tal que la Diputació de Girona pugui efectuar els 
anàlisis de riscos de les diferents activitats tractades i, si s’escau, els d’avaluació 
d’impacte sobre la protecció de dades.  
Aplicar les mesures tècniques i organitzatives adequades per garantir i poder 
demostrar que els tractaments de dades personals que s’efectuen es fan d’acord al 
RGPD  i acordar polítiques de protecció de dades i les corresponents actuacions 
necessàries per adequar-se al compliment de l’Esquema Nacional de Seguretat i les 
corresponents mesures de seguretat.  
Participar activament dins el Grup de treball previst per al seguiment del projecte. 
Assistir a les reunions previstes de seguiment del projecte.  
Compartir el coneixement i aprenentatges adquirits amb els tècnics de la Diputació i 
altres de la demarcació de Girona que formin part del projecte pilot inicial 
d’assistència en aquesta matèria.  
Acompanyar a la Diputació de Girona en els actes de formació i/o difusió i a les 
reunions de coordinació amb altres administracions sempre que es requereixi. 
Compromisos específics per a la prestació del Servei de Delegat de Protecció de 
Dades: 
Garantir que el Delegat de Protecció de Dades designat per la Diputació de Girona 
participarà de manera adequada i en el moment oportú en totes les qüestions 
relatives a la protecció de dades de l’Ajuntament.  
Informar per escrit al Delegat de Protecció de Dades abans de realitzar qualsevol 
actuació en la qual la normativa exigeixi la seva intervenció 
Proporcionar recolzament i suport per facilitar-li totes les dades i informacions 
necessàries per tal que aquest pugui desenvolupar correctament les seves funcions 
d’acord al que es disposa als articles 39 i successius del RGPD i 34 i successius de la 
LOPDGDD. 
No donar instruccions en allò que fa referència al desenvolupament de les funcions 
pròpies de Delegat de Protecció de Dades i a no destituir-lo ni sancionar-lo per 
causes relacionades amb l’exercici de les seves funcions.  
Garantir que el Delegat de Protecció de Dades designat per la Diputació de Girona 
retrà comptes directament al més alt nivell jeràrquic amb els responsables o 
encarregats dels tractaments de l’Ajuntament de Capmany 
QUART. Comissió de Seguiment 
Es constituirà una comissió de seguiment i control de l’execució d’aquest conveni, que 
estarà integrada per:  
Per part de l’Ajuntament: L’Alcalde 
Per part de la Diputació de Girona: El Vicepresident primer i diputat president de la 
Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació 
Local i el cap del Servei d’Assistència i Cooperació Econòmica de l’Àrea de 
Cooperació Local. 
Podran assistir a les reunions de la comissió de seguiment, amb veu però sense vot, 
els tècnics de l’Ajuntament i de la Diputació convocats expressament pels 
alcaldes/presidents respectius. 
Aquesta comissió es reunirà a petició de qualsevol de les parts. 
La comissió de seguiment és l’encarregada de vigilar i controlar l’execució dels 
compromisos adquirits en signar el conveni, i establirà les fórmules concretes de 
coordinació entre ambdues institucions amb la finalitat d’evitar duplicitats i assegurar 
la qualitat de la prestació dels serveis. 
Aquesta comissió és l’òrgan competent per resoldre els problemes d’interpretació i 
compliment que es puguin plantejar durant la vigència  del conveni. 
CINQUÈ. Protecció de dades 
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Les dades personals que es comuniquin entre les parts durant l’execució d’aquest 
conveni sigui, actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica seran 
tractades en el sentit de l’article 4.7 del Reglament General de Protecció de Dades  
(Reglament (UE) 2016/679) del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 
2016), amb la finalitat de gestionar els acords del present conveni i portar a terme les 
actuacions que se’n deriven.  
La legitimació del tractament de les dades que portarà a terme la Diputació de Girona 
es fonamentarà en el compliment de missió d’interès públic (art 6.1 e del Reglament) i 
d’obligacions legals (6.1 c.).  
SISÈ. Durada 
El present acord tindrà una durada d’un any i s’inicia el dia de la seva signatura. 
Es podrà prorrogar per una única vegada per un altre període d’un màxim d’un any 
més, prèvia comunicació escrita entre les parts en el termini de dos mesos abans de 
l’expiració del termini inicial de l’acord. 
SETÈ. Resolució 
Aquest conveni de col·laboració podrà ser resolt per: 
a) L’acord exprés i per escrit de les dues parts signatàries. 
b) La denúncia de l’acord formulada per alguna de les parts signatàries amb un 
preavís escrit de tres mesos. 
c) L’incompliment de les obligacions que a cada part signatària li corresponen. 
d) Impossibilitat legal o material de continuar l’objecte de l’acord. 
e) La inactivitat de l’ens o l’incompliment de les instruccions del Delegat de Protecció 
de Dades.  
VUITÈ. Solucions de controvèrsies 
Les parts signatàries, acorden que tot tipus de litigi, discrepància o reclamació 
resultant de l’execució o interpretació del present acord o relacionat amb ell, 
directament o indirecta, es resoldrà en primer lloc per mutu acord dels signataris. Si 
això no fos possible, les qüestions litigioses que es plantegin se sotmetran al 
coneixement de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
NOVÈ. Publicació i publicitat 
Aquest conveni es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG)  i al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), de conformitat amb el que 
preveu l’article 48.8 de la llei 40/2015 d’1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector 
Públic. La Diputació és l'encarregada de trametre el present conveni al Registre de 
Convenis de Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya per tal de 
complir amb les obligacions de publicitat en matèria de convenis de col·laboració i 
cooperació establertes als articles 8,9 i 14 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
I per deixar-ne constància, i en prova de conformitat, les persones que l’atorguen 
signen electrònicament aquest conveni. 
Per la Diputació de Girona, El President El Secretari general Per l’Ajuntament de 
Capmany, L’Alcalde La Secretària” 
 
SEGON. Facultar el president de la Diputació per a la signatura dels documents que 
siguin necessaris per a l’execució o el desenvolupament d’aquest acord i per a la 
signatura del conveni. 
 
TERCER. Notificar el present acord a l’Ajuntament de Capmany, pel seu coneixement 
i a tots els efectes.  
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10. JG1016/000015/2020-PPCIHAPECL; Proposta president CIHAPECL; 
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aprovació Conveni 
col.laboració entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Foixà com a 
ajuntament pilot, per al projecte de Servei d'Assistència en matèria de 
Protecció de Dades i per a la prestació del Delegat de Protecció de Dades 
(exp. 2020/4082) 

 
D’acord amb el que es disposa als articles 26.3 i 31.2 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local, modificada per la Llei 27/2013, de 27 
de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local les diputacions 
provincials tenen, entre d’altres competències pròpies, les de prestar assistència i 
cooperació jurídica, tècnica i econòmica als Municipis, en especial, als de menor 
capacitat econòmica i de gestió.  
 
Des del 25 de maig de 2018 ha resultat d’aplicació directa el Reglament (UE) 
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la 
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la 
lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/45/CE 
(Reglament de protecció de dades) (en endavant RGPD) el que comporta que els 
ajuntaments hagin d’adaptar-se a la nova normativa. Aquest reglament d’aplicació 
directa s’ha vist complementat amb les disposicions de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 
de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals (en 
endavant LOPDGDD) que n’ha concretat i ampliat alguns dels aspectes que es 
regulen en el citat reglament.  
 
Vistos aquests antecedents, es proposa crear un nou Servei d’Assistència als 
Municipis per l’adequació a la normativa en matèria de protecció de dades i per a la 
prestació del delegat de protecció de dades. Aquest nou servei es planteja com un 
servei que ha de permetre que els ens sol·licitants tinguin la possibilitat de posar-se al 
dia en relació al compliment de la normativa i siguin capaços de desenvolupar 
sistemes i mecanismes de treball intern que els asseguri a mitjà i llarg termini el 
compliment permanent de les disposicions en aquestes matèries i d’altres obligacions 
relatives a matèries connexes que puguin aparèixer en un futur.  
 
El Servei d’Assistència als Servei d’Assistència als Municipis per l’adequació a la 
normativa en matèria de protecció de dades i per a la prestació del delegat de 
protecció de dades és un servei adscrit a Assistència i Cooperació als Municipis, amb 
l’objectiu de desenvolupar accions d’acord amb les competències pròpies de prestar 
assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, especialment als 
que tenen menys capacitat econòmica i de gestió. 
 
Aquest servei es dissenya amb la finalitat de prestar una assistència més pròxima i 
eficaç que incideixi especialment en els problemes manifestats pels ajuntaments més 
petits en relació a la impossibilitat de complir amb les disposicions de protecció de 
dades. En concret, el servei projectat inclou els treballs directes i presencials a 
l’ajuntament com a punt fonamental d’assistència i suport.  
 
Per tal de posar a prova alguns dels aspectes del projecte, es considera oportú 
elaborar un prototip de Servei d’Assistència que permeti observar el grau de 
consecució dels objectius, oferint recursos tècnics i materials, informatius i formatiu a 
un nombre reduït d’ens, que han manifestat interès en ser beneficiaris d’un potencial 
servei d’aquestes característiques. 
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Atès que la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del Sector Públic i l’article 57 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i altra normativa 
concordant, preveuen que la col·laboració entre administracions s’ha de formalitzar 
mitjançant la signatura d’un conveni. 
 
Per tot l’exposat, vist l’informe emès pel Cap de Servei de l’Àrea d’Hisenda, 
Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local, la Junta de Govern de la 
Diputació, per unanimitat, acorda: 
 
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i 
l’Ajuntament de Foixà com a ajuntament pilot, per al projecte de Servei d’Assistència 
en matèria de Protecció de Dades i per a la prestació del Delegat de Protecció de 
Dades  
 
“CONVENI de col·laboració entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de FOIXÀ com 
a ajuntament pilot, PER AL PROJECTE DE SERVEI D’ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA 
DE PROTECCIÓ DE DADES I PER A LA PRESTACIÓ DEL DELEGAT DE 
PROTECCIÓ DE DADES  
PARTS  
D’una part, l’Il·lm Sr. Miquel Noguer Planas president de la Diputació de Girona, 
assistit pel secretari general, el Sr.Jordi Batllori i Nouvilas, en nom i representació 
d’aquesta entitat, amb domicili a Girona a la Pujada Sant Martí 4-5, i CIF P1700000A 
en virtut de les competències que li atribueix l’acord de Junta de Govern de [data de 
l’acord] 
De l’altra, l’Il·lm. Sr.Josep Oliveras Galí, alcalde de Foixà, amb domicili a Plaça de 
Sant Roc,2 i CIF P1705100D, en nom i representació d’aquesta entitat, assistit pel 
secretari de la corporació, Sr. Ferran Teixido Monfort. 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
D’acord amb el que es disposa als articles 26.3 i 31.2 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local, modificada per la Llei 27/2013, de 27 
de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local les diputacions 
provincials tenen, entre d’altres competències pròpies, les de prestar assistència i 
cooperació jurídica, tècnica i econòmica als Municipis, en especial, als de menor 
capacitat econòmica i de gestió.  
En el marc d’aquestes competències el Servei d’Assistència i Cooperació als 
Municipis, amb posterioritat a l’aprovació de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern (en endavant LTCat) va 
començar a prestar serveis d’assistència en matèria de transparència, dret d’accés a 
la informació pública i bon govern.  
L’aprovació, el 25 de maig de 2018,  del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones 
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes 
dades i pel qual es deroga la Directiva 95/45/CE (Reglament de protecció de dades) 
(en endavant RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de 
Dades Personals i garantia de drets digitals (en endavant LOPDGDD) ha fet que el 
Servei d’Assistència i Cooperació als Municipis hagi començat a prestar assistència 
tècnica i jurídica en matèria de protecció de dades com a resultat de les interaccions 
normatives existents entre la normativa de transparència, dret d’accés a la informació 
pública i bon govern i la protecció de dades.   
La normativa en matèria de protecció de dades esmentada anteriorment estableix, 
entre d’altres, l’obligació de disposar d’una nova figura vinculada al control del 
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compliment normatiu en matèria de protecció de dades anomenat Delegat de 
Protecció de Dades, la taxació de la licitud del tractament de dades, una consolidació 
i ampliació dels drets relacionats amb la protecció de dades dels interessats, 
l’obligació d’establir mesures de seguretat adequades i pertinents als tractaments 
realitzats, la necessitat de regular l’existència d’encàrrecs de tractament quan tercers 
realitzin tractaments per compte del responsable i l’obligació d’elaborar un registre 
d’activitats de tractament. 
Per tal de determinar l’abast de compliment de les disposicions en matèria de 
protecció de dades al territori i per concretar les deficiències i limitacions dels ens 
locals s’ha efectuat un estudi en el que s’ha pogut observar que:  
Els ens locals de la demarcació de Girona han efectuat alguns treballs per donar 
compliment a aquestes disposicions i que tres Consells Comarcals han portat a 
terme, a través de diverses fórmules contractuals, la prestació d’aquests serveis als 
ajuntaments de menor capacitat tècnica i de gestió. A la vegada però, s’observa 
també nivells de compliment baixos en relació a les obligacions en matèria de 
protecció de dades, en especial, en aquelles comarques on no existeix un suport per 
part dels Consells Comarcals.  
Les fórmules contractuals utilitzades pels ajuntaments i pels Consells Comarcals 
generen costos econòmics als ajuntaments de menor capacitat econòmica i de gestió. 
No es té coneixement que hi hagi experts en el territori en matèria de protecció de 
dades que puguin desenvolupar les funcions d’assessorament i assistència tècnica en 
matèria de protecció de dades ni assumir les funcions de Delegat de Protecció de 
Dades.  
Existeix un compliment desigual i irregular de les disposicions en matèria de protecció 
de dades a tot el territori.  
Aquests baixos nivells de compliment i les sol·licituds d’assistència i assessorament 
rebudes han fet que des del Servei d’Assistència i Cooperació als Municipis de la 
Diputació de Girona es plantegi iniciar la prestació d’un nou servei que permeti incidir 
de forma més clara i directa en el compliment d’aquestes obligacions legals i que 
permeti facilitar suport, acompanyament i seguiment als municipis de menor capacitat 
econòmica i de gestió.  
Com a pas previ a la creació d’un nou Servei d’Assistència als municipis en aquesta 
matèria, es portarà a terme un prototip que permetrà avaluar la concepció, la 
realització i el potencial d’explotació del recurs amb la finalitat de dissenyar millor 
l’eventual i posterior creació d’un nou servei que pugui formar part del catàleg de 
serveis d’assistència del Servei d’Assistència i Cooperació als Municipis.  
Els objectius genèrics d’aquest prototip són:  
Afavorir i facilitar el compliment de les disposicions en matèria de protecció de dades 
als ajuntaments de menor capacitat econòmica i de gestió.  
Aconseguir que els ajuntaments compleixin amb les disposicions en matèria de 
protecció de dades i a conciliar aquestes obligacions amb les existents en matèria de 
transparència activa i dret d’accés a la informació pública i administració electrònica.  
Establir estàndards comuns de compliment de la normativa que puguin fer-se 
extensius a tota la demarcació.  
Reduir els costos associats al compliment de la normativa i a la prestació del servei 
de delegat de protecció de dades.  
Crear un marc de col·laboració estable amb els ajuntaments i els Consells Comarcals 
que participen del pla per tal d’enfortir l’intercanvi de coneixement, experiències i 
formes de treball  
En aquest sentit, els serveis que es volen prestar en el marc d’aquest nou prototip es 
diferencien dels serveis d’assessorament i assistència prestats amb anterioritat 
perquè pretenen realitzar una intervenció directa i activa sobre els ens participants a 
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diferència del serveis prestats anteriorment que eren de caràcter passiu, a distància i 
només sobre demanda puntual de l’ens.  
Per tots els antecedents exposats, es proposa crear un nou Servei d’Assistència als 
Municipis per l’adequació a la normativa en matèria de protecció de dades i per a la 
prestació del delegat de protecció de dades. Aquest nou servei es planteja com un 
servei que ha de permetre que els ens sol·licitants tinguin la possibilitat de posar-se al 
dia en relació al compliment de la normativa i siguin capaços de desenvolupar 
sistemes i mecanismes de treball intern que els asseguri a mitjà i llarg termini el 
compliment permanent de les disposicions en aquestes matèries i d’altres obligacions 
relatives a matèries connexes que puguin aparèixer en un futur.  
D’acord amb el que preveuen els articles 108 i ss. de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i articles 
47 i ss. de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, referents 
als convenis de col·laboració. 
En virtut de tot això, ambdues parts formalitzen el present Conveni que es regirà pels 
següents 
 
PACTES 
PRIMER. Objecte del conveni 
L’objecte d’aquest conveni és establir els mecanismes de col·laboració entre la 
Diputació de Girona i l’ajuntament de Foixà pel projecte d’assistència als ens locals 
per l’adequació a la normativa en matèria de protecció de dades i per a la prestació 
del servei de delegat de protecció de dades.  
SEGON. Compromisos de la Diputació de Girona 
Per tal d’aconseguir els objectius esmentats, la Diputació  assumeix, sense costos 
econòmics per part de l’ajuntament, els compromisos següents: 
Tècnics i materials: 
Elaboració o revisió/actualització del Registre d’Activitats de Tractament – Publicitat al 
Portal Seu-E 
Efectuar anàlisi de l’estat de compliment normatiu de les disposicions en matèria de 
protecció de dades d’acord a les directrius de la AEPD.  
Establiment del protocol de funcionament entre el responsable del tractament i la 
DdGi pel compliment de la responsabilitat proactiva (art 5 RGPD) 
Establiment del protocol d’exercici dels drets ARLSPO dels interessats  
Realització dels anàlisis de riscos de les diferents activitats tractades i de l’avaluació 
d’impacte sobre la protecció de dades (art 35 LOPDGDD) 
Assessorament i assistència tècnica i jurídica puntual en la matèria  
Realitzar les modificacions del RAT que siguin necessàries per tal d’incorporar-hi 
nous tractaments 
Realitzar els anàlisis de riscos de les diferents activitats tractades i de l’avaluació 
d’impacte sobre la protecció de dades 
Informatius: 
Recull de normativa rellevant pel compliment de les disposicions en matèria de 
protecció de dades.  
Modelatge de documents de protecció de dades: contractació, regulació d’encàrrecs 
de tractament, treballadors, públics, videovigilància  
Formatius: 
Formació en els àmbits de la protecció de dades i matèries connexes com 
transparència, el dret d’accés a la informació pública i el bon govern. 
Formació d’un Grup de Treball integrat pels municipis que participen en el prototip de 
prova pilot.  
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Compromisos específics per a la prestació del Servei de Delegat de Protecció de 
Dades: 
Designar el Tècnic de Transparència i Bon Govern de l’Oficina de Participació 
Ciutadana, Bon Govern i Transparencia com a delegat de protecció de dades de 
l’Ajuntament de Foixà i comunicar aquesta designació a l’Ajuntament de Foixà un cop 
efectuada. 
Comunicar al registre de Delegats de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola de 
Protecció de Dades (34,4 LOPDGDD) aquesta designació i facilitar les dades i 
instruccions necessàries per tal que l’Ajuntament de Campmany faci pública a la Seu 
Electrònica les dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades.  
Habilitar una adreça electrònica específica de contacte amb el Delegat de Protecció 
de Dades per fer-la pública a la Seu Electrònica i al web corporatiu de l’Ajuntament de 
Foixà 
Prestar el servei de Delegat de Protecció a l’Ajuntament de Foixà d’acord a les 
funcions i atribucions que es preveuen a l’article 39 i successius del RGPD i  34 i 
successius de la LOPDGDD. 
TERCER. Compromisos de l’Ajuntament de Foixà 
L’Ajuntament assumeix, sense que suposi un nou cost econòmic els següents 
compromisos: 
Compromisos generals:  
Facilitar les dades d’una persona de contacte de l’Ajuntament amb qui la Diputació de 
Girona pugui mantenir interlocució per a l’assoliment dels objectius del present 
conveni i complir amb el principi de responsabilitat proactiva en matèria de protecció 
de dades d’acord a l’article 5 del RGPD.  
Designar una persona de contacte en matèria de protecció de dades que tingui 
l’autorització necessària per facilitar la informació en matèria de protecció de dades, 
en cada moment, al Delegat de Protecció de Dades.  
Informar al Delegat de Protecció de Dades abans de realitzar qualsevol actuació en 
matèria de protecció de dades. 
Assistir a les activitats de formació proposades per la Diputació de Girona i el Delegat 
de Protecció de Dades en el marc de la prova pilot.  
Facilitar tota la informació requerida per la Diputació de Girona a efectes d’elaborar i/o 
actualitzar el Registre d’Activitats de Tractament de l’Ajuntament.  
Facilitar tota la informació requerida per a l’establiment del protocol de funcionament 
entre el responsable del tractament i la Diputació de Girona.  
Habilitar els canals telemàtics necessaris per a l’exercici dels drets d’Accés, 
Rectificació, Limitació al Tractament, Supressió, Portabilitat i Oposició previstos a la 
normativa en matèria de protecció de dades.  
Facilitar la informació necessària per tal que la Diputació de Girona pugui efectuar els 
anàlisis de riscos de les diferents activitats tractades i, si s’escau, els d’avaluació 
d’impacte sobre la protecció de dades.  
Aplicar les mesures tècniques i organitzatives adequades per garantir i poder 
demostrar que els tractaments de dades personals que s’efectuen es fan d’acord al 
RGPD  i acordar polítiques de protecció de dades i les corresponents actuacions 
necessàries per adequar-se al compliment de l’Esquema Nacional de Seguretat i les 
corresponents mesures de seguretat.  
Participar activament dins el Grup de treball previst per al seguiment del projecte. 
Assistir a les reunions previstes de seguiment del projecte.  
Compartir el coneixement i aprenentatges adquirits amb els tècnics de la Diputació i 
altres de la demarcació de Girona que formin part del projecte pilot inicial 
d’assistència en aquesta matèria.  
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Acompanyar a la Diputació de Girona en els actes de formació i/o difusió i a les 
reunions de coordinació amb altres administracions sempre que es requereixi. 
Compromisos específics per a la prestació del Servei de Delegat de Protecció de 
Dades: 
Garantir que el Delegat de Protecció de Dades designat per la Diputació de Girona 
participarà de manera adequada i en el moment oportú en totes les qüestions 
relatives a la protecció de dades de l’Ajuntament.  
Informar per escrit al Delegat de Protecció de Dades abans de realitzar qualsevol 
actuació en la qual la normativa exigeixi la seva intervenció 
Proporcionar recolzament i suport per facilitar-li totes les dades i informacions 
necessàries per tal que aquest pugui desenvolupar correctament les seves funcions 
d’acord al que es disposa als articles 39 i successius del RGPD i 34 i successius de la 
LOPDGDD. 
No donar instruccions en allò que fa referència al desenvolupament de les funcions 
pròpies de Delegat de Protecció de Dades i a no destituir-lo ni sancionar-lo per 
causes relacionades amb l’exercici de les seves funcions.  
Garantir que el Delegat de Protecció de Dades designat per la Diputació de Girona 
retrà comptes directament al més alt nivell jeràrquic amb els responsables o 
encarregats dels tractaments de l’Ajuntament de Foixà 
QUART. Comissió de Seguiment 
Es constituirà una comissió de seguiment i control de l’execució d’aquest conveni, que 
estarà integrada per:  
Per part de l’Ajuntament: L’Alcalde 
Per part de la Diputació de Girona: El Vicepresident primer i diputat president de la 
Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació 
Local i el cap del Servei d’Assistència i Cooperació Econòmica de l’Àrea de 
Cooperació Local. 
Podran assistir a les reunions de la comissió de seguiment, amb veu però sense vot, 
els tècnics de l’Ajuntament i de la Diputació convocats expressament pels 
alcaldes/presidents respectius. 
Aquesta comissió es reunirà a petició de qualsevol de les parts. 
La comissió de seguiment és l’encarregada de vigilar i controlar l’execució dels 
compromisos adquirits en signar el conveni, i establirà les fórmules concretes de 
coordinació entre ambdues institucions amb la finalitat d’evitar duplicitats i assegurar 
la qualitat de la prestació dels serveis. 
Aquesta comissió és l’òrgan competent per resoldre els problemes d’interpretació i 
compliment que es puguin plantejar durant la vigència  del conveni. 
CINQUÈ. Protecció de dades 
Les dades personals que es comuniquin entre les parts durant l’execució d’aquest 
conveni sigui, actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica seran 
tractades en el sentit de l’article 4.7 del Reglament General de Protecció de Dades  
(Reglament (UE) 2016/679) del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 
2016), amb la finalitat de gestionar els acords del present conveni i portar a terme les 
actuacions que se’n deriven.  
La legitimació del tractament de les dades que portarà a terme la Diputació de Girona 
es fonamentarà en el compliment de missió d’interès públic (art 6.1 e del Reglament) i 
d’obligacions legals (6.1 c.).  
SISÈ. Durada 
El present acord tindrà una durada d’un any i s’inicia el dia de la seva signatura. 
Es podrà prorrogar per una única vegada per un altre període de un màxim d’un any 
més, prèvia comunicació escrita entre les parts en el termini de dos mesos abans de 
l’expiració del termini inicial de l’acord. 
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SETÈ. Resolució 
Aquest conveni de col·laboració podrà ser resolt per: 
a) L’acord exprés i per escrit de les dues parts signatàries. 
b) La denúncia de l’acord formulada per alguna de les parts signatàries amb un 
preavís escrit de tres mesos. 
c) L’incompliment de les obligacions que a cada part signatària li corresponen. 
d) Impossibilitat legal o material de continuar l’objecte de l’acord. 
e) La inactivitat de l’ens o l’incompliment de les instruccions del Delegat de Protecció 
de Dades.  
VUITÈ. Solucions de controvèrsies 
Les parts signatàries, acorden que tot tipus de litigi, discrepància o reclamació 
resultant de l’execució o interpretació del present acord o relacionat amb ell, 
directament o indirecta, es resoldrà en primer lloc per mutu acord dels signataris. Si 
això no fos possible, les qüestions litigioses que es plantegin se sotmetran al 
coneixement de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
NOVÈ. Publicació i publicitat 
Aquest conveni es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG)  i al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), de conformitat amb el que 
preveu l’article 48.8 de la llei 40/2015 d’1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector 
Públic. La Diputació és l'encarregada de trametre el present conveni al Registre de 
Convenis de Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya per tal de 
complir amb les obligacions de publicitat en matèria de convenis de col·laboració i 
cooperació establertes als articles 8,9 i 14 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
I per deixar-ne constància, i en prova de conformitat, les persones que l’atorguen 
signen electrònicament aquest conveni. 
Per la Diputació de Girona, El President El Secretari general Per l’Ajuntament de 
Foixà, L’Alcalde El Secretari” 
 
SEGON. Facultar el president de la Diputació per a la signatura dels documents que 
siguin necessaris per a l’execució o el desenvolupament d’aquest acord i per a la 
signatura del conveni. 
 
TERCER. Notificar el present acord a l’Ajuntament de Foixà, pel seu coneixement i a 
tots els efectes.  
 
 
11. JG1016/000016/2020-PPCIHAPECL; Proposta president CIHAPECL; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aprovació Conveni 
col.laboració entre la Diputació de Girona i  l'Ajuntament de Castellfollit de 
la Roca com a ajuntament pilot, per projecte Servei d'Assistència en 
matèria de Protecció de Dades i prestació del Delegat de Protecció de 
Dades (exp. 2020/4083) 

 
D’acord amb el que es disposa als articles 26.3 i 31.2 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local, modificada per la Llei 27/2013, de 27 
de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local les diputacions 
provincials tenen, entre d’altres competències pròpies, les de prestar assistència i 
cooperació jurídica, tècnica i econòmica als Municipis, en especial, als de menor 
capacitat econòmica i de gestió.  
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Des del 25 de maig de 2018 ha resultat d’aplicació directa el Reglament (UE) 
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la 
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la 
lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/45/CE 
(Reglament de protecció de dades) (en endavant RGPD) el que comporta que els 
ajuntaments hagin d’adaptar-se a la nova normativa. Aquest reglament d’aplicació 
directa s’ha vist complementat amb les disposicions de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 
de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals (en 
endavant LOPDGDD) que n’ha concretat i ampliat alguns dels aspectes que es 
regulen en el citat reglament.  
 
Vistos aquests antecedents, es proposa crear un nou Servei d’Assistència als 
Municipis per l’adequació a la normativa en matèria de protecció de dades i per a la 
prestació del delegat de protecció de dades. Aquest nou servei es planteja com un 
servei que ha de permetre que els ens sol·licitants tinguin la possibilitat de posar-se al 
dia en relació al compliment de la normativa i siguin capaços de desenvolupar 
sistemes i mecanismes de treball intern que els asseguri a mitjà i llarg termini el 
compliment permanent de les disposicions en aquestes matèries i d’altres obligacions 
relatives a matèries connexes que puguin aparèixer en un futur.  
 
El Servei d’Assistència als Servei d’Assistència als Municipis per l’adequació a la 
normativa en matèria de protecció de dades i per a la prestació del delegat de 
protecció de dades és un servei adscrit a Assistència i Cooperació als Municipis, amb 
l’objectiu de desenvolupar accions d’acord amb les competències pròpies de prestar 
assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, especialment als 
que tenen menys capacitat econòmica i de gestió. 
 
Aquest servei es dissenya amb la finalitat de prestar una assistència més pròxima i 
eficaç que incideixi especialment en els problemes manifestats pels ajuntaments més 
petits en relació a la impossibilitat de complir amb les disposicions de protecció de 
dades. En concret, el servei projectat inclou els treballs directes i presencials a 
l’ajuntament com a punt fonamental d’assistència i suport.  
 
Per tal de posar a prova alguns dels aspectes del projecte, es considera oportú 
elaborar un prototip de Servei d’Assistència que permeti observar el grau de 
consecució dels objectius, oferint recursos tècnics i materials, informatius i formatiu a 
un nombre reduït d’ens, que han manifestat interès en ser beneficiaris d’un potencial 
servei d’aquestes característiques. 
Atès que la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del Sector Públic i l’article 57 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i altra normativa 
concordant, preveuen que la col·laboració entre administracions s’ha de formalitzar 
mitjançant la signatura d’un conveni. 
 
Per tot l’exposat, vist l’informe emès pel Cap de Servei de l’Àrea d’Hisenda, 
Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local, la Junta de Govern de la 
Diputació, per unanimitat, acorda: 
 
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i 
l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca com a ajuntament pilot, per al projecte de 
Servei d’Assistència en matèria de Protecció de Dades i per a la prestació del Delegat 
de Protecció de Dades  
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“CONVENI de col·laboració entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de 
CASTELLFOLLIT DE LA ROCA com a ajuntament pilot, PER AL PROJECTE DE 
SERVEI D’ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES I PER A LA 
PRESTACIÓ DEL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES  
PARTS  
D’una part, l’Il·lm Sr. Miquel Noguer Planas president de la Diputació de Girona, 
assistit pel secretari general, el Sr.Jordi Batllori i Nouvilas, en nom i representació 
d’aquesta entitat, amb domicili a Girona a la Pujada Sant Martí 4-5, i CIF P1700000A 
en virtut de les competències que li atribueix l’acord de Junta de Govern de [data de 
l’acord] 
De l’altra, l’Il·lm.Sr.Miquel Reverter Tres, alcalde de Castellfollit de la Roca, amb 
domicili a Plaça de Sant Roc,2 i CIF P1705100D, en nom i representació d’aquesta 
entitat, assistit pel secretari de la corporació, Sr. Joel Mañas Serra. 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
D’acord amb el que es disposa als articles 26.3 i 31.2 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local, modificada per la Llei 27/2013, de 27 
de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local les diputacions 
provincials tenen, entre d’altres competències pròpies, les de prestar assistència i 
cooperació jurídica, tècnica i econòmica als Municipis, en especial, als de menor 
capacitat econòmica i de gestió.  
En el marc d’aquestes competències el Servei d’Assistència i Cooperació als 
Municipis, amb posterioritat a l’aprovació de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern (en endavant LTCat) va 
començar a prestar serveis d’assistència en matèria de transparència, dret d’accés a 
la informació pública i bon govern.  
L’aprovació, el 25 de maig de 2018,  del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones 
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes 
dades i pel qual es deroga la Directiva 95/45/CE (Reglament de protecció de dades) 
(en endavant RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de 
Dades Personals i garantia de drets digitals (en endavant LOPDGDD) ha fet que el 
Servei d’Assistència i Cooperació als Municipis hagi començat a prestar assistència 
tècnica i jurídica en matèria de protecció de dades com a resultat de les interaccions 
normatives existents entre la normativa de transparència, dret d’accés a la informació 
pública i bon govern i la protecció de dades.   
 
La normativa en matèria de protecció de dades esmentada anteriorment estableix, 
entre d’altres, l’obligació de disposar d’una nova figura vinculada al control del 
compliment normatiu en matèria de protecció de dades anomenat Delegat de 
Protecció de Dades, la taxació de la licitud del tractament de dades, una consolidació 
i ampliació dels drets relacionats amb la protecció de dades dels interessats, 
l’obligació d’establir mesures de seguretat adequades i pertinents als tractaments 
realitzats, la necessitat de regular l’existència d’encàrrecs de tractament quan tercers 
realitzin tractaments per compte del responsable i l’obligació d’elaborar un registre 
d’activitats de tractament. 
Per tal de determinar l’abast de compliment de les disposicions en matèria de 
protecció de dades al territori i per concretar les deficiències i limitacions dels ens 
locals s’ha efectuat un estudi en el que s’ha pogut observar que:  
Els ens locals de la demarcació de Girona han efectuat alguns treballs per donar 
compliment a aquestes disposicions i que tres Consells Comarcals han portat a 
terme, a través de diverses fórmules contractuals, la prestació d’aquests serveis als 
ajuntaments de menor capacitat tècnica i de gestió. A la vegada però, s’observa 
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també nivells de compliment baixos en relació a les obligacions en matèria de 
protecció de dades, en especial, en aquelles comarques on no existeix un suport per 
part dels Consells Comarcals.  
Les fórmules contractuals utilitzades pels ajuntaments i pels Consells Comarcals 
generen costos econòmics als ajuntaments de menor capacitat econòmica i de gestió. 
No es té coneixement que hi hagi experts en el territori en matèria de protecció de 
dades que puguin desenvolupar les funcions d’assessorament i assistència tècnica en 
matèria de protecció de dades ni assumir les funcions de Delegat de Protecció de 
Dades.  
Existeix un compliment desigual i irregular de les disposicions en matèria de protecció 
de dades a tot el territori.  
Aquests baixos nivells de compliment i les sol·licituds d’assistència i assessorament 
rebudes han fet que des del Servei d’Assistència i Cooperació als Municipis de la 
Diputació de Girona es plantegi iniciar la prestació d’un nou servei que permeti incidir 
de forma més clara i directa en el compliment d’aquestes obligacions legals i que 
permeti facilitar suport, acompanyament i seguiment als municipis de menor capacitat 
econòmica i de gestió.  
Com a pas previ a la creació d’un nou Servei d’Assistència als municipis en aquesta 
matèria, es portarà a terme un prototip que permetrà avaluar la concepció, la 
realització i el potencial d’explotació del recurs amb la finalitat de dissenyar millor 
l’eventual i posterior creació d’un nou servei que pugui formar part del catàleg de 
serveis d’assistència del Servei d’Assistència i Cooperació als Municipis.  
Els objectius genèrics d’aquest prototip són:  
Afavorir i facilitar el compliment de les disposicions en matèria de protecció de dades 
als ajuntaments de menor capacitat econòmica i de gestió.  
Aconseguir que els ajuntaments compleixin amb les disposicions en matèria de 
protecció de dades i a conciliar aquestes obligacions amb les existents en matèria de 
transparència activa i dret d’accés a la informació pública i administració electrònica.  
Establir estàndards comuns de compliment de la normativa que puguin fer-se 
extensius a tota la demarcació.  
Reduir els costos associats al compliment de la normativa i a la prestació del servei 
de delegat de protecció de dades.  
Crear un marc de col·laboració estable amb els ajuntaments i els Consells Comarcals 
que participen del pla per tal d’enfortir l’intercanvi de coneixement, experiències i 
formes de treball  
En aquest sentit, els serveis que es volen prestar en el marc d’aquest nou prototip es 
diferencien dels serveis d’assessorament i assistència prestats amb anterioritat 
perquè pretenen realitzar una intervenció directa i activa sobre els ens participants a 
diferència del serveis prestats anteriorment que eren de caràcter passiu, a distància i 
només sobre demanda puntual de l’ens.  
Per tots els antecedents exposats, es proposa crear un nou Servei d’Assistència als 
Municipis per l’adequació a la normativa en matèria de protecció de dades i per a la 
prestació del delegat de protecció de dades. Aquest nou servei es planteja com un 
servei que ha de permetre que els ens sol·licitants tinguin la possibilitat de posar-se al 
dia en relació al compliment de la normativa i siguin capaços de desenvolupar 
sistemes i mecanismes de treball intern que els asseguri a mitjà i llarg termini el 
compliment permanent de les disposicions en aquestes matèries i d’altres obligacions 
relatives a matèries connexes que puguin aparèixer en un futur.  
D’acord amb el que preveuen els articles 108 i ss. de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i articles 
47 i ss. de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, referents 
als convenis de col·laboració. 
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En virtut de tot això, ambdues parts formalitzen el present Conveni que es regirà pels 
següents 
 
PACTES 
PRIMER. Objecte del conveni 
L’objecte d’aquest conveni és establir els mecanismes de col·laboració entre la 
Diputació de Girona i l’ajuntament de Castellfollit de la Roca pel projecte d’assistència 
als ens locals per l’adequació a la normativa en matèria de protecció de dades i per a 
la prestació del servei de delegat de protecció de dades.  
SEGON. Compromisos de la Diputació de Girona 
Per tal d’aconseguir els objectius esmentats, la Diputació  assumeix, sense costos 
econòmics per part de l’ajuntament, els compromisos següents: 
Tècnics i materials: 
Elaboració o revisió/actualització del Registre d’Activitats de Tractament – Publicitat al 
Portal Seu-E 
Efectuar anàlisi de l’estat de compliment normatiu de les disposicions en matèria de 
protecció de dades d’acord a les directrius de la AEPD.  
Establiment del protocol de funcionament entre el responsable del tractament i la 
DdGi pel compliment de la responsabilitat proactiva (art 5 RGPD) 
Establiment del protocol d’exercici dels drets ARLSPO dels interessats  
Realització dels anàlisis de riscos de les diferents activitats tractades i de l’avaluació 
d’impacte sobre la protecció de dades (art 35 LOPDGDD) 
Assessorament i assistència tècnica i jurídica puntual en la matèria  
Realitzar les modificacions del RAT que siguin necessàries per tal d’incorporar-hi 
nous tractaments 
Realitzar els anàlisis de riscos de les diferents activitats tractades i de l’avaluació 
d’impacte sobre la protecció de dades 
Informatius: 
Recull de normativa rellevant pel compliment de les disposicions en matèria de 
protecció de dades.  
Modelatge de documents de protecció de dades: contractació, regulació d’encàrrecs 
de tractament, treballadors, públics, videovigilància  
Formatius: 
Formació en els àmbits de la protecció de dades i matèries connexes com 
transparència, el dret d’accés a la informació pública i el bon govern. 
Formació d’un Grup de Treball integrat pels municipis que participen en el prototip de 
prova pilot.  
Compromisos específics per a la prestació del Servei de Delegat de Protecció de 
Dades: 
Designar el Tècnic de Transparència i Bon Govern de l’Oficina de Participació 
Ciutadana, Bon Govern i Transparencia com a delegat de protecció de dades de 
l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca i comunicar aquesta designació a l’Ajuntament 
de Castellfollit de la Roca un cop efectuada. 
Comunicar al registre de Delegats de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola de 
Protecció de Dades (34,4 LOPDGDD) aquesta designació i facilitar les dades i 
instruccions necessàries per tal que l’Ajuntament de Campmany faci pública a la Seu 
Electrònica les dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades.  
Habilitar una adreça electrònica específica de contacte amb el Delegat de Protecció 
de Dades per fer-la pública a la Seu Electrònica i al web corporatiu de l’Ajuntament de 
Castellfollit de la Roca 
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Prestar el servei de Delegat de Protecció a l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca 
d’acord a les funcions i atribucions que es preveuen a l’article 39 i successius del 
RGPD i  34 i successius de la LOPDGDD. 
TERCER. Compromisos de l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca 
L’Ajuntament assumeix, sense que suposi un nou cost econòmic els següents 
compromisos: 
Compromisos generals:  
Facilitar les dades d’una persona de contacte de l’Ajuntament amb qui la Diputació de 
Girona pugui mantenir interlocució per a l’assoliment dels objectius del present 
conveni i complir amb el principi de responsabilitat proactiva en matèria de protecció 
de dades d’acord a l’article 5 del RGPD.  
Designar una persona de contacte en matèria de protecció de dades que tingui 
l’autorització necessària per facilitar la informació en matèria de protecció de dades, 
en cada moment, al Delegat de Protecció de Dades.  
Informar al Delegat de Protecció de Dades abans de realitzar qualsevol actuació en 
matèria de protecció de dades. 
Assistir a les activitats de formació proposades per la Diputació de Girona i el Delegat 
de Protecció de Dades en el marc de la prova pilot.  
Facilitar tota la informació requerida per la Diputació de Girona a efectes d’elaborar i/o 
actualitzar el Registre d’Activitats de Tractament de l’Ajuntament.  
Facilitar tota la informació requerida per a l’establiment del protocol de funcionament 
entre el responsable del tractament i la Diputació de Girona.  
Habilitar els canals telemàtics necessaris per a l’exercici dels drets d’Accés, 
Rectificació, Limitació al Tractament, Supressió, Portabilitat i Oposició previstos a la 
normativa en matèria de protecció de dades.  
Facilitar la informació necessària per tal que la Diputació de Girona pugui efectuar els 
anàlisis de riscos de les diferents activitats tractades i, si s’escau, els d’avaluació 
d’impacte sobre la protecció de dades.  
Aplicar les mesures tècniques i organitzatives adequades per garantir i poder 
demostrar que els tractaments de dades personals que s’efectuen es fan d’acord al 
RGPD  i acordar polítiques de protecció de dades i les corresponents actuacions 
necessàries per adequar-se al compliment de l’Esquema Nacional de Seguretat i les 
corresponents mesures de seguretat.  
Participar activament dins el Grup de treball previst per al seguiment del projecte. 
Assistir a les reunions previstes de seguiment del projecte.  
Compartir el coneixement i aprenentatges adquirits amb els tècnics de la Diputació i 
altres de la demarcació de Girona que formin part del projecte pilot inicial 
d’assistència en aquesta matèria.  
Acompanyar a la Diputació de Girona en els actes de formació i/o difusió i a les 
reunions de coordinació amb altres administracions sempre que es requereixi. 
Compromisos específics per a la prestació del Servei de Delegat de Protecció de 
Dades: 
Garantir que el Delegat de Protecció de Dades designat per la Diputació de Girona 
participarà de manera adequada i en el moment oportú en totes les qüestions 
relatives a la protecció de dades de l’Ajuntament.  
Informar per escrit al Delegat de Protecció de Dades abans de realitzar qualsevol 
actuació en la qual la normativa exigeixi la seva intervenció 
Proporcionar recolzament i suport per facilitar-li totes les dades i informacions 
necessàries per tal que aquest pugui desenvolupar correctament les seves funcions 
d’acord al que es disposa als articles 39 i successius del RGPD i 34 i successius de la 
LOPDGDD. 
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No donar instruccions en allò que fa referència al desenvolupament de les funcions 
pròpies de Delegat de Protecció de Dades i a no destituir-lo ni sancionar-lo per 
causes relacionades amb l’exercici de les seves funcions.  
Garantir que el Delegat de Protecció de Dades designat per la Diputació de Girona 
retrà comptes directament al més alt nivell jeràrquic amb els responsables o 
encarregats dels tractaments de l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca 
QUART. Comissió de Seguiment 
Es constituirà una comissió de seguiment i control de l’execució d’aquest conveni, que 
estarà integrada per:  
Per part de l’Ajuntament: L’Alcalde 
Per part de la Diputació de Girona: El Vicepresident primer i diputat president de la 
Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació 
Local i el cap del Servei d’Assistència i Cooperació Econòmica de l’Àrea de 
Cooperació Local. 
Podran assistir a les reunions de la comissió de seguiment, amb veu però sense vot, 
els tècnics de l’Ajuntament i de la Diputació convocats expressament pels 
alcaldes/presidents respectius. 
Aquesta comissió es reunirà a petició de qualsevol de les parts. 
La comissió de seguiment és l’encarregada de vigilar i controlar l’execució dels 
compromisos adquirits en signar el conveni, i establirà les fórmules concretes de 
coordinació entre ambdues institucions amb la finalitat d’evitar duplicitats i assegurar 
la qualitat de la prestació dels serveis. 
Aquesta comissió és l’òrgan competent per resoldre els problemes d’interpretació i 
compliment que es puguin plantejar durant la vigència  del conveni. 
CINQUÈ. Protecció de dades 
Les dades personals que es comuniquin entre les parts durant l’execució d’aquest 
conveni sigui, actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica seran 
tractades en el sentit de l’article 4.7 del Reglament General de Protecció de Dades  
(Reglament (UE) 2016/679) del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 
2016), amb la finalitat de gestionar els acords del present conveni i portar a terme les 
actuacions que se’n deriven.  
La legitimació del tractament de les dades que portarà a terme la Diputació de Girona 
es fonamentarà en el compliment de missió d’interès públic (art 6.1 e del Reglament) i 
d’obligacions legals (6.1 c.).  
SISÈ. Durada 
El present acord tindrà una durada d’un any i s’inicia el dia de la seva signatura. 
Es podrà prorrogar per una única vegada per un altre període de un màxim d’un any 
més, prèvia comunicació escrita entre les parts en el termini de dos mesos abans de 
l’expiració del termini inicial de l’acord. 
SETÈ. Resolució 
Aquest conveni de col·laboració podrà ser resolt per: 
a) L’acord exprés i per escrit de les dues parts signatàries. 
b) La denúncia de l’acord formulada per alguna de les parts signatàries amb un 
preavís escrit de tres mesos. 
c) L’incompliment de les obligacions que a cada part signatària li corresponen. 
d) Impossibilitat legal o material de continuar l’objecte de l’acord. 
e) La inactivitat de l’ens o l’incompliment de les instruccions del Delegat de Protecció 
de Dades.  
VUITÈ. Solucions de controvèrsies 
Les parts signatàries, acorden que tot tipus de litigi, discrepància o reclamació 
resultant de l’execució o interpretació del present acord o relacionat amb ell, 
directament o indirecta, es resoldrà en primer lloc per mutu acord dels signataris. Si 
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això no fos possible, les qüestions litigioses que es plantegin se sotmetran al 
coneixement de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
NOVÈ. Publicació i publicitat 
Aquest conveni es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG)  i al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), de conformitat amb el que 
preveu l’article 48.8 de la llei 40/2015 d’1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector 
Públic. La Diputació és l'encarregada de trametre el present conveni al Registre de 
Convenis de Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya per tal de 
complir amb les obligacions de publicitat en matèria de convenis de col·laboració i 
cooperació establertes als articles 8,9 i 14 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
I per deixar-ne constància, i en prova de conformitat, les persones que l’atorguen 
signen electrònicament aquest conveni. 
Per la Diputació de Girona, El President El Secretari general Per l’Ajuntament de 
Castellfollit de la Roca, L’Alcalde El Secretari” 
 
SEGON. Facultar el president de la Diputació per a la signatura dels documents que 
siguin necessaris per a l’execució o el desenvolupament d’aquest acord i per a la 
signatura del conveni. 
 
TERCER. Notificar el present acord a l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca, pel seu 
coneixement i a tots els efectes.  

 
 

Assumptes procedents dels delegats de les diferents àrees 
 
 
12. JG1016/000013/2020-PDDHAMSG; Prop. dip. del. Habit., Assist. Mun., Serv. 

Gral.; Habitatge (028): Acceptar la renúncia a la subvenció per a 
l'adquisició d'un habitatge destinat a polítiques socials de l'Ajuntament de 
Puigcerdà (exp. 2019/5463) 

 
El President de la Diputació de Girona mitjançant decret de data 22 d’agost de 2019 
va concedir a l’Ajuntament de Puigcerdà una subvenció de 30.000,00 € per a 
l’adquisició d’un habitatge destinat a polítiques socials (expedient número 2019/5463), 
amb càrrec a la partida 403/1521/76201 del pressupost general de 2019 i amb un 
termini per a justificar fins el 20 d’abril de 2020.  
 
En data 13 de març de 2020, l’Ajuntament de Puigcerdà comunica que renuncia a la 
subvenció concedida per la Diputació de Girona per a l’adquisició d’habitatge destinat 
a polítiques socials per a l’any 2019 per no haver pogut efectuar la compra en el 
termini que estipulaven les bases específiques de subvencions. 

 
D’acord amb el punt 16è de les bases reguladores de subvencions als ajuntaments 
per a l’adquisició d’habitatges destinats a polítiques socials, l’òrgan competent per 
adoptar els acords d’invalidesa, revocació i reintegrament és la Junta de Govern. 
 
D'acord amb aquests antecedents, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat 
d’Habitatge, per unanimitat, acorda: 
 
PRIMER. Acceptar formalment la renúncia de la subvenció atorgada a l’Ajuntament 
de Puigcerdà, per import de 30.000,00 €, concedida per a l’adquisició d’habitatge 
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destinat a polítiques socials (expedient número 2019/5463), atorgada per decret del 
dia 22 d’agost de 2019. 
 

SEGON. Notificar a l’Ajuntament de Puigcerdà el present acord. 
 
 
13. JG1016/000014/2020-PDDHAMSG; Prop. dip. del. Habit., Assist. Mun., Serv. 

Gral.; Habitatge (028): Acceptar la renúncia a la subvenció per a inversions 
en habitatges destinats a polítiques socials de l'Ajuntament de Puigcerdà 
(exp. 2019/5972) 

 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona de data 17 de setembre de 2019 va 
concedir a l’Ajuntament de Puigcerdà una subvenció de 14.247,50 € per a l’adequació 
d’habitatge social per persones amb risc d’exclusió, concretament 4.726,00 € per 
l’habitatge del carrer Mosquera, 2, 4rt 5a, i 9.521,50 € per l’habitatge del carrer Major, 
50, 1r 2a. (expedient número 2019/5972), amb càrrec a la partida 403/1521/76200 del 
pressupost general de 2019 i amb un termini per a justificar fins el 15 d’abril de 2020. 
 
En data 13 de març de 2020, l’Ajuntament de Puigcerdà comunica que, atès que les 
obres per rehabilitar el pis del carrer Mosquera, 2, 4rt 5a, no es podran executar 
abans que finalitzi el termini de justificació, renuncia a la subvenció concedida per la 
Diputació de Girona per a inversions en habitatges destinats a polítiques socials any 
2019, del pis del carrer Mosquera, 2, 4rt 5a.  
 
D’acord amb el punt 17è de les bases reguladores de subvencions als ajuntaments 
per a inversions en habitatges destinats a polítiques socials, l’òrgan competent per 
adoptar els acords d’invalidesa, revocació i reintegrament és la Junta de Govern. 
 
D'acord amb aquests antecedents, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat 
d’Habitatge, per unanimitat, acorda: 
 
PRIMER. Acceptar formalment la renúncia de la subvenció atorgada a l’Ajuntament 
de Puigcerdà, per import de 4.726,00 €, concedida per a la rehabilitació de l’habitatge 
del carrer Mosquera, 2, 4rt 5a (expedient número 2019/5972), atorgada per la Junta 
de Govern del dia 17 de setembre de 2019. 
 

SEGON. Notificar a l’Ajuntament de Puigcerdà el present acord. 
 
 
14. JG1016/000006/2020-PDDMA; Proposta dip. del. Medi Ambient; Medi 

Ambient (014): Aprovació canvi imputació pressupostària a l'Ajuntament 
de les Preses dins la campanya calderes biomassa 2018 (exp. 2018/4289) 

 
El Ple de la Diputació de Girona en sessió del dia 19 de desembre de 2017, va 
aprovar les bases reguladores de subvencions als ajuntaments per a la instal·lació de 
calderes de biomassa 2018. 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona en data 19 de gener de 2018 va 
aprovar la convocatòria de subvencions als ajuntaments per a la instal·lació de 
calderes de biomassa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/1700/76200. 
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La Junta de Govern de 13 de novembre de 2018 va resoldre i va concedir a 
l’Ajuntament de les Preses una subvenció de 54.899,07 euros dins d’aquesta 
campanya. 
 
En data 20 de novembre de 2019 l’Ajuntament de les Preses va demanar el pagament 
del 95% de la bestreta, és a dir de 52.154,11 euros,  tal com es preveu al punt 8 de la 
convocatòria. 
 
En data 13 de novembre de 2019, l’Ajuntament de les Preses va presentar la 
justificació de la subvenció. Després del requeriment de data 10 de febrer de 2020 
sol·licitant millora de la justificació, l’Ajuntament va aportar la documentació que 
mancava en data 20 de febrer de 2020. 
 
Vist que els romanents de 2018 no poden ser utilitzats més enllà del 2019. 
 
Vist que la resolució de la campanya es va fer mitjançant acord de la Junta de 
Govern. 
 
Vist l’informe de Medi Ambient, la Junta de Govern, a proposta de la diputada 
delegada de Medi Ambient, per unanimitat, acorda: 
 
PRIMER. Aprovar el canvi d’imputació pressupostària de l’import pendent de pagar de 
la subvenció a l’Ajuntament de les Preses, amb NIF P1714800H, Exp. 2018/4289, per 
al projecte bàsic i executiu de la instal·lació d'una caldera i xarxa de calor de 
biomassa dins la campanya de subvencions als ajuntaments per a la instal·lació de 
calderes de biomassa 2018 tot autoritzant i disposant la despesa per import total de 
2.744,96 euros, amb càrrec el pressupost de 2020 a l’aplicació pressupostària 
500/1700/76200.  
 
SEGON. Notificar a l’Ajuntament de les Preses. 
 
 
15. JG1016/000010/2020-PDDPDEL; Prop. dip. del. Prom. i Desenv. Econ. 

Local; Promoció i desenvolupament Econòmic Local (015): Aprovar el 
conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i. La Cambra de 
Comerç, Indústria i Navegació de Girona (exp. 2020/3237) 

 
La Cambra de Comerç de Girona treballa per millorar la competitivitat del teixit 
empresarial i econòmic de les nostres comarques i posa a disposició de les empreses 
recursos per a la millora continuada de la seva gestió. 
 
Entre les seves competències atribuïdes per les lleis, hi consten: tramitar programes 
d’ajuts públics a les empreses, promocionar el comerç i el turisme i fomentar 
l’exportació,  impartir formació empresarial no reglada i formació permanent, realitzar 
estudis sobre ordenació del territori, transports, comunicacions, localització comercial, 
industrial i turística i necessitats de tècnics de FP per a les empreses, fer 
estadístiques de comerç, indústria, navegació i turisme i estudis sobre la situació i les 
necessitats dels sectors, promoure la comercialització de productes, béns i serveis, 
difondre la innovació i el disseny i fomentar la R+D,  entre d’altres 
 
La Diputació de Girona, mitjançant el departament de Promoció i Desenvolupament 
Econòmic Local té com a objectiu contribuir al desenvolupament equilibrat del territori, 
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impulsant actuacions pròpies i també donant suport als agents socials i econòmics de 
les comarques gironines col·laborant en projectes relacionats amb el foment de la 
innovació, l’atracció del talent i el desenvolupament econòmic integral i equilibrat del 
territori 
 
Amb aquest objectiu, treballa en el foment de l’emprenedoria i dóna suport a aquelles 
iniciatives i accions de promoció que tenen el seu origen en el teixit associatiu i 
institucional del territori dirigides a l’impuls del món empresarial, l’ocupació i al 
creixement econòmic sostenible de la demarcació 
 
D’acord amb l’article 9.3 del Reglament Orgànic de la Diputació de Girona, la Junta de 
Govern assumeix la competència d’aprovació dels convenis de col·laboració amb 
altres ens, entitats i organismes. 
 
Vist l’informe favorable de la cap del servei de Promoció Econòmica-Diplab, la Junta 
de Govern, a proposta del president de la Comissió Informativa d’Hisenda, 
Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local, per unanimitat, acorda:: 
 
Primer. Aprovar el conveni plurianual de col·laboració entre la Diputació de Girona i la 
Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Girona per a l’execució de les activitats 
relacionades amb la promoció econòmica, el text del qual es transcriu íntegre a 
continuació: 
 
“CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I LA CAMBRA OFICIAL DE 
COMERÇ INDUSTRIA I NAVEGACIÓ DE GIRONA PER A L’EXECUCIÓ DE 
DIFERENTS ACTIVITATS RELACIONADES AMB LA PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 

 
I. ENTITATS QUE INTERVENEN: 
D’una part, la Diputació de Girona, amb NIF P1700000A, representada en aquest acte 
pel seu president, el Sr. Miquel Noguer i Planas, en virtut de les facultats conferides 
per acord de la Junta de Govern del XX XXX XXX, assistit pel secretari general, el Sr. 
Jordi Batllori i Nouvilas, que actua com a fedatari d’acord amb el que disposa l’article 
3.2.i) del Reial decret 128/2018, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de 
l’Administració local amb habilitació de caràcter nacional. 
 
De l’altra part, la Cambra Oficial de Comerç, Industria i Navegació de Girona, amb NIF 
Q-1773001A, representada en aquest acte pel seu president, el Sr. Jaume Fàbrega i  
Vilà, d’acord amb la Llei 14/2002 de 27 de juny de les cambres oficials de comerç, 
indústria i navegació de Catalunya i del Consell de cambres. 
 
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ: 
La Cambra de Comerç de Girona treballa per millorar la competitivitat del teixit 
empresarial i econòmic de les nostres comarques. Posa a disposició de les empreses 
els recursos per a la millora continuada de la seva gestió. 
 
Entre les competències atribuïdes per les lleis, hi consten: tramitar programes d’ajuts 
públics a les empreses, promocionar el comerç i el turisme i fomentar l’exportació,  
impartir formació empresarial no reglada i formació permanent, realitzar estudis sobre 
ordenació del territori, transports, comunicacions, localització comercial, industrial i 
turística i necessitats de tècnics de FP per a les empreses, fer estadístiques de 
comerç, indústria, navegació i turisme i estudis sobre la situació i les necessitats dels 
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sectors, promoure la comercialització de productes, béns i serveis, difondre la 
innovació i el disseny i fomentar la R+D, entre d’altres 
 
La Diputació de Girona, mitjançant el departament de Promoció i Desenvolupament 
Econòmic Local té com a objectiu contribuir al desenvolupament equilibrat del territori, 
impulsant actuacions pròpies i també donant suport als agents socials i econòmics de 
les comarques gironines col·laborant en projectes relacionats amb el foment de la 
innovació, l’atracció del talent i el desenvolupament econòmic integral i equilibrat del 
territori. 
 
Amb aquest objectiu, treballa en el foment de l’emprenedoria i dóna suport a aquelles 
iniciatives i accions de promoció que tenen el seu origen en el teixit associatiu i 
institucional del territori dirigides a l’impuls del món empresarial, l’ocupació i al 
creixement econòmic sostenible de la demarcació. 
 
Les parts es reconeixen mútuament i recíprocament la capacitat legal necessària per 
formalitzar aquest conveni, d’acord amb els següents 
 

 
PACTES: 

 
PRIMER. Objecte. 
Aquest conveni té per objecte regular les relacions entre les entitats que signen 
aquest conveni i l’aportació econòmica, vehiculada com a procediment de concessió 
de subvenció directa, destinada als projectes i accions de promoció que afavoreixen 
el teixit productiu de la demarcació de Girona, en aplicació de la previsió dels articles 
22.2.c i 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
SEGON. Beneficiari de la subvenció 
El beneficiari de la subvenció és la Cambra Oficial de Comerç, Industria i Navegació 
de Girona. 
 
TERCER. Compromisos de la Cambra de comerç  
La Cambra de comerç, en el marc d’aquest conveni, desenvoluparà les següents 
actuacions: 
Reconeixement establiments històrics  
Aquests guardons reconeixen la continuïtat i el creixement dels negocis gironins. 
Anualment es premia les empreses gironines que acrediten 50, 75, 100 o més anys 
d’activitat mercantil. Les empreses que volen optar a aquests guardons han 
d’acreditar-ne els anys, segons especifiquen les bases, i un jurat tècnic ha de validar 
la documentació aportada. 
Els guardonats reben un diploma acreditatiu i una placa de forja artística. S’edita una 
publicació (2.000 exemplars), on figura la historia de cada establiment guardonat amb 
imatges evocadores de l’activitat.  
Els premis es lliuren en un acte que reconeix la tasca de les diferents generacions de 
les empreses guanyadores. 
Es continuarà amb la celebració dels 40 anys dels guardons als establiments històrics 
amb la participació a diverses fires comercials de les nostres comarques amb un 
estand dedicat a aquest aniversari dels premis.  
I finalment està prevista l’edició d’un llibre que recollirà l'evolució dels principals 
sectors econòmics a la demarcació. 
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Fira d’ocupació TreballemGI 
S’emmarca dins el Programa PICE (Programa Integral de Qualificació i Ocupació), 
s’adreça al col·lectiu de joves d’entre 16 i 29 anys, inscrits a Garantia Juvenil. Aquesta 
iniciativa contribueix a facilitar la recerca de feina, la inserció laboral i el retorn al món 
educatiu. 
La Fira facilita un espai d’intermediació d’ofertes de treball on les empreses poden 
tenir entrevistes de selecció amb els candidats segons els perfils requerits. 
Les activitats de la Fira es distribueixen en tres zones principals : 
-Zona de formació. A més de la informació de l’oferta formativa del programa PICE, 
tenen a la seva disposició altres ofertes formatives de la comarca. 
-Zona d’empreses. Les empreses participants disposen d’un espai propi amb 
l’equipament necessari per atendre els joves i mantenir una entrevista de treball. 
-Zona de tallers. En el mateix recinte es porten a terme seminaris i ponències 
d’experts per tal de donar a conèixer oficis, de com presentar-se a una entrevista de 
selecció i quines són les aptituds i habilitats més valorades per les empreses. 
En el decurs de la Fira, s’informa individualment les empreses de les subvencions per 
al foment de l’ocupació que ofereix el programa PICE. 
Està previst la realització de 2 fires al territori. 
 
InnoCámaras 
Programa de suport i assessorament d’innovació a les pimes que té com a objectiu 
principal contribuir a la millora de la competitivitat de les petites i mitjanes empreses, 
mitjançant l’adopció d’una cultura a favor de la innovació permanent per aconseguir 
un creixement econòmic sostingut. Incorpora una primera fase d’anàlisi del grau 
d’innovació a la companyia i una posterior que inclou ajudes econòmiques per 
desenvolupar plans específics d’innovació. És una bona eina per a les petites i 
mitjanes empreses que estiguin pensant en implementar processos d’innovació o que 
creguin que han de començar a posar-los en pràctica. 
 
TicCámaras 
Programa de suport a la incorporació de les TIC a la PIME per aconseguir processos 
més eficients i productes i serveis més innovadors. Incorpora un primer pas d’anàlisi 
del nivell d’utilització de TIC a les empreses amb la possibilitat de gaudir d’ajuts 
europeus per a la implementació de solucions de software que millorin processos 
interns. És una eina efectiva per a la incorporació de millores tecnològiques que 
permetin aconseguir resultats efectius per l’impuls de la digitalització empresarial. 
 
Llotja de contractació 
Mercat gironí de cotització de cereals, boví, oví, fusta i suro, creat l'any 1990, celebra 
52 sessions setmanals els divendres a la tarda dins el pavelló de Fira de Girona. 
Disposa de servei d’informació permanent de preus (via web) i informació consultes a 
través del correu electrònic/formulari web/via telefònica.  
Realització de reunions sectorials i actes de presentació de productes i té presència a 
les principals fires agràries de les comarques gironines i del conjunt del país.  
Edició del butlletí setmanal Infollotja amb informació sectorial i preus cotitzats. 
Organització de Llotges extraordinàries: commemoració de la matança del porc, 
semestral de fusta i suro, especial de Nadal.  
Participació activa a Aelmo, Associació de Llotges estatals i a la Borsa de comerç 
europea. 
 
Observatori de l’emprenedoria - DdGi 
Així mateix, la Cambra de comerç, indústria i Navegació de Girona proporcionarà a la 
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Diputació de Girona la base de dades d’empreses Camerdata, per tal que es puguin 
incorporar a l’Observatori de l’emprenedoria de la Diputació de Girona. 
 
QUART. Compromisos de la Diputació de Girona  
La Diputació de Girona subvencionarà amb vint mil euros (20.000,00 €), quantitat que 
correspon a un 35,52€ % del cost total de les activitats esmentades a la Cambra 
Oficial de Comerç, Industria i Navegació de Girona, en concepte d’organització, 
promoció, funcionament i desplegament de les activitats abans esmentades. 
 
El cost total de les actuacions subvencionades és de SEIXANTA-UN MIL CINC 
CENTS EUROS (61.500,00 €) 
 
La Diputació de Girona farà efectiva la subvenció del 2020 amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 250/4300/48101 - “Foment Entitat no lucratives” del pressupost 
corporatiu de l’anualitat 2020 
 
CINQUÈ Compatibilitat. 
Les actuacions són compatibles 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, 
excepte si provenen de la pròpia Diputació de Girona. 
 
La suma de les subvencions compatibles amb la concedida en cap cas pot superar el 
cost total de l'activitat subvencionada. 
 
SISÈ despeses subvencionables 
1. Es consideren subvencionables aquelles despeses directes i indirectes que de 
manera indubtable responen a la naturalesa de les activitats subvencionades, que 
resultin estrictament necessàries i que es realitzin durant l’any 2020, encara que no 
estiguin efectivament pagades amb anterioritat a la finalització del termini de 
justificació. 
 
No són subvencionables les despeses d’amortització de béns inventariables  
 
2. Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera i 
d’administració es consideren subvencionables si estan directament relacionades 
amb l’activitat subvencionada i son indispensables per a l’adequada preparació o 
execució de les activitats 
 
3. En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables podrà ser 
superior al valor de mercat. En el cas que l’import de la despesa subvencionable 
superi les quanties establertes per a la contractació menor en la normativa vigent de 
contractació pública, el beneficiari haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de 
diferents proveïdors, excepte que per les seves especials característiques no existeixi 
en el mercat suficient nombre de proveïdors ad hoc, o que la despesa s’hagués 
realitzat amb anterioritat a la firma d’aquest conveni. En aquest cas, s’haurà d’incloure 
a la justificació un informe en què s’exposi els motius de la particularitat de la 
contractació. L’elecció entre les ofertes presentades es realitzarà amb criteris 
d’eficiència i economia i, quan l’elecció no recaigui en la proposta econòmica mes 
avantatjosa, caldrà justificar-ho expressament en una memòria. 
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No es podrà concertar l’execució total o parcial de les despeses subvencionades amb 
persones o entitats amb qui estiguin vinculats, llevat que la contractació es realitzi 
amb les condicions normals de mercat i s’obtingui prèviament l’autorització de l’òrgan 
competent de la Diputació de Girona. 
 
La justificació de les despeses emeses a empreses vinculades, d’acord amb l’art. 
29.7.d) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, ha d’anar 
acompanyada del desglossament del detall que inclou cada una de les factures, que 
acrediti que l’import subvencionable no excedeix el cost incorregut per l’entitat 
vinculada. 
Tampoc no 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. 
 
SETÈ. Acceptació. 
La Cambra Oficial de Comerç, Industria i Navegació de Girona accepta, sense 
reserves, l’aportació i les condicions amb les quals s'ha concedit. 
 
VUITÈ. Obligacions del beneficiari. 
A més de l’obligació de justificació descrita en el pacte novè, la Cambra Oficial de 
Comerç, Industria i Navegació de Girona té les obligacions següents: 
 
a) Dur a terme les activitats descrites en el pacte tercer. 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 

respecte a l’activitat per a la qual es realitza l’aportació, 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 les activitats, tot indicant que s’ha efectuat amb la 
col·laboració de la diputació de Girona. 

f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. 
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions aplicables. 
 
NOVÈ. Règim de justificació. 
La Cambra Oficial de Comerç, Industria i Navegació de Girona haurà de justificar la 
totalitat del cost de les actuacions subvencionades mitjançant la presentació al 
Registre General de la Diputació de Girona del compte justificatiu normalitzat, i hi ha 
d’adjuntar la documentació següent: 
  

a)Una memòria de resultats, on s’indiqui: la descripció de les activitats, la 

realització d’aquestes i els resultats obtinguts. 

b)Una memòria econòmica abreujada, justificativa del cost de les 
activitats realitzades, que contindrà: 
oUna relació classificada de les despeses, amb la indicació del creditor i 

del document, l’ import, la data d’emissió i, si s’escau, la data de 
pagament. 

oDetall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats 
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amb identificació de l’import i la seva procedència. 

c)Una memòria o recull de publicitat que agrupi tota la producció gràfica o 

audiovisual utilitzada en la difusió pública de les activitats desenvolupades. 
 
Un cop aportada la documentació justificativa, si el cost resulta ser superior, es 
mantindrà la quantia de la subvenció. En cas contrari, es reduirà proporcionalment 
l’import de la subvenció quan la despesa acreditada sigui inferior a la fixada com a 
despesa subvencionable. Es considerarà inadmissible cap canvi de destinació.  
 
L’aportació s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 28 de febrer de l’any 
2021.  
 
Un cop la Cambra Oficial de Comerç, Industria i Navegació de Girona, presenti la 
documentació justificativa, es procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar 
conforme es podrà requerir per tal que, en el termini de 10 dies, esmeni els defectes 
que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la 
indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de la justificació, 
amb les conseqüències que es determinen en el punt següent. 
 
DESÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat. 
La Diputació de Girona te 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.  
 
La Diputació de Girona procedirà al reintegrament de la subvenció en els supòsits 
previstos a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, a més dels següents: 
 

a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions exigides per rebre-la o 
ocultant aquelles que l’haguessin impedit. 

b) Incompliment total o parcial de l’objecte que fonamenta la concessió. 
c) Incompliment de l’obligació de justificació o la justificació insuficient. 
d) Incompliment de l’obligació d’adoptar les mesures de difusió del caràcter 

públic del finançament. 
e) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i 

control esmentades en el pacte setè, així com l’incompliment de les 
obligacions comptables, registrals o de conservació de documents quan 
d’aquest fet es derivi la impossibilitat de verificar la utilització de la subvenció 
rebuda, el compliment de l’objectiu, la realitat i la regularitat de l’activitat 
subvencionada, o la concurrència d’ajuts incompatibles. 

f) Qualsevol altra causa de reintegrament prevista en la normativa de 
subvencions aplicable. 

 
Pel que fa a la possibilitat de modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-
se al que disposa la normativa concordant. El procediment per exigir el reintegrament 
serà el previst en el capítol II, del títol II, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. Les quantitats a reintegrar tindran la consideració 
d’ingressos de dret públic. 

 
ONZÈ. Control financer. 
La competència per a l’exercici del control financer de les subvencions previstes en 
aquest conveni correspondrà a la Intervenció de la Diputació de Girona, i s’efectuarà 
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de conformitat amb el que es preveu al títol III de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 
 
La negativa al compliment d’aquesta obligació es considerarà 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 s’escau, hi 
puguin correspondre. 
 
DOTZÈ. Infraccions i sancions administratives 
El règim sancionador aplicable a aquesta aportació és el que estableix el títol IV de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
TRETZÈ. Comunicació, difusió i publicitat del projecte 
En els materials informatius i de difusió, així com en les accions de publicitat relatives 
a l’objecte d’aquest conveni, s’haurà de fer esment explícit a la col·laboració de la 
Diputació de Girona, i s’haurà d’incorporar la imatge corporativa de l’administració. 
 
CATORZÈ. Infraccions i sancions administratives 
El règim sancionador aplicable a aquesta subvenció és l’establert al títol IV de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, amb les especificacions 
oportunes en matèria de règim local, de conformitat amb el títol XI de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
El procediment s’adequarà a les previsions establertes en la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i, 
d’aplicació supletòria, el Decret 278/1993, de 9 de novembre, que regula el 
procediment sancionador en àmbits de competència de la Generalitat. 
 
QUINZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta 
El beneficiari d’aquesta subvenció està obligat a adequar la seva activitat als principis 
ètics i les regles de conducta establerts a l’article 55 de la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, 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. 

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

f)La bona fe. 

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

h)Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts 
per raó de l’exercici dels seus càrrecs. 
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i)Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que els 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 del règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, 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. Tractament de dades de caràcter personal. 
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.  
 
DISSETÈ. Vigència. 
El període de vigència d’aquest conveni s’estén des de la data de la seva signatura, 
fins al 31 de desembre de 2020, sens perjudici que perdurin les obligacions de 
cadascuna de les parts nascudes en aplicació de les seves previsions. 
 
DIVUITÈ. Extinció.  
Són causes d’extinció d’aquest conveni:  
a) L’esgotament del període de vigència convingut entre les parts.  
b)  L’incompliment greu i manifest, material o legal, de les obligacions assumides 

en el conveni per cadascuna de les parts.  
c) Les causes generals previstes a la legislació vigent. 
 
DINOVÈ. Règim jurídic. 
El marc normatiu pel qual es regeix la subvenció està constituït per: 
a) La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
b)  El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la 

Llei general de subvencions. 
c) La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques. 
d) Les bases d’execució del pressupost de la UdG. 
e) L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
f) Les bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona. 
g) Qualsevol altra disposició legal o reglamentària aplicable per raó de la matèria 

o del subjecte. 
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VINTÈ. Publicació 
Aquest conveni es publicarà en el Portal de Transparència de la Diputació, d’acord 
amb els articles 8 i 9 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés 
a la informació pública i bon govern, i mitjançant una referència en el Diari Oficial de 
la Generalitat (DOGC). La Diputació serà l’encarregada de la publicació del conveni 
en el  DOGC, i de la seva tramesa, si s’escau, al registre de convenis de col·laboració 
i cooperació de la Generalitat de Catalunya. 
 
I en prova de conformitat en tot el seu contingut, les parts signen aquest conveni.” 
 
Segon. Facultar àmpliament el president de la Diputació per a la signatura d’aquest 
conveni i dels documents necessaris per la seva execució. 

 

Tercer. Autoritzar i disposar l’aportació de la Diputació de Girona per a 
l’execució de les activitats la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació, per 
l’import màxim de 20.000€ (vint mil euros).  
 

Anualitat Import 
màxim 

Aplicació pressupostària 

2020 20.000 € 250 4300 48101 (Foment entitats no lucratives 
Promoció i Desenvolupament Econòmic) 

 
Quart. Traslladar aquest acord a la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de 
Girona 
 
 
16. JG1016/000013/2020-PDDSE; Proposta diputat delegat Servei d'Esports; 

Servei d'Esports (026): Subvenció nominativa al Salt Gimnàstic Club per a 
les activitats anuals i punt de tecnificació (exp. 2020/3839) 

 
El Salt Gimnàstic Club, amb domicili a Salt, en 20 de març de 2020 ha sol·licitat una 
subvenció nominativa per al finançament de les activitats anuals i punt de tecnificació, 
i s’ha instruït l'expedient 2020/3839. 
 
El Salt Gimnàstic Club té com a objectiu principal formar gimnastes a tots els nivells. 
 
El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de data 17 de desembre de 2019, va 
aprovar el Pla Estratègic de Subvencions, el qual preveu que el Servei d’Esports  
atorgui una subvenció nominativa als clubs esportius de les comarques gironines que 
per les seves característiques, desenvolupin unes importants funcions esportives i 
socials. 

 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2020 figura una subvenció consignada 
nominativament a favor del Salt Gimnàstic Club, de Salt, d’acord amb el que estableix 
l’article 22.2 a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i 
l’article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona; i vist 
que la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de 
conformitat amb el procediment regulat en l’article 65 del Reial decret 887/2006, de 21 
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 
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Vist l'informe favorable del cap del centre gestor d'Esports, la Junta de Govern, a 
proposta del diputat delegat d'Esports, per unanimitat, acorda:  
 
Primer. Concedir una subvenció d’acord amb les dades següents: 
 

Núm. expedient Nom del beneficiari CIF/NIF 

2020/3839 Salt Gimnàstic Club G17353913 

Objecte de la subvenció Naturalesa 

Activitats anuals i punt de tecnificació Corrent 

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

Import de la subvenció (en €)  % de finançament 

196.000,00 35.000,00 17,86 % 

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa de 35.000,00 € amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 320/3410/48117 del pressupost de la Diputació de Girona de 2020. 
 
Tercer. Despeses subvencionables i període d’execució. La subvenció que es 
concedeix té caràcter singular. Es consideren despeses subvencionables les que es 
detallen en el pressupost de la sol·licitud i que formen part de l’objecte de la 
subvenció; per tant, l’import que s’autoritza no podrà ser utilitzat per sufragar 
despeses d’una altra naturalesa.  
 
Es consideren despeses subvencionables: 
 

Personal tècnic i administratius 196.000,00 € 

TOTAL 196.000,00 € 

 
No es consideren despeses subvencionables: 
 

Calefacció 15.000,00 € 

Assegurances 7.000,00 € 

Material 6.000,00 € 

Llicències i permisos 24.000,00 € 

TOTAL 52.000,00 € 

 
Es consideren despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el termini 
d’execució, encara que no hagin estat pagades efectivament abans d'acabar el 
període de la justificació. 
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada comença l’1 de setembre de 2019 i 
finalitza el 31 d’agost de 2020. 
 
Quart. Compatibilitat. La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres 
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de 
qualsevol administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o 
d’organismes internacionals. La suma de les subvencions compatibles amb la de la 
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Diputació de Girona en cap cas no pot superar el cost total de l’activitat 
subvencionada. 
 
Cinquè. Acceptació de la subvenció. El Salt Gimnàstic Club disposarà d’un termini 
d’1 mes, a comptar de la notificació d’aquest acord, per acceptar la subvenció, així 
com les condicions generals i específiques fixades per aplicar-la que s’estipulen en 
aquest acord. 
 
Sisè. Termini i règim de justificació. El beneficiari ha de justificar, en el termini que 
finalitza el 31 d’octubre de 2020, la realització efectiva de l’objecte de la subvenció, 
per 196.000,00, corresponent a l’import de les despeses que consten en el 
pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació al Registre 
General de la Diputació del compte justificatiu normalitzat, disponible a l’apartat 
«Documentació» del web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), acompanyat de la 
documentació següent: 

 
a) Memòria justificativa del compliment de l’activitat. 
b) Relació classificada de les despeses de l’activitat, amb la identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de 
la factura.  
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats, 
amb la identificació de l’import i la procedència. 
d) Documentació acreditativa que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb 
la col·laboració de la Diputació de Girona, tal com estableix el punt novè 
d’aquesta resolució. 
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) Les factures que es detallen a la relació classificada del compte justificatiu 

 
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la 
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.  
 
En cas que el cost justificat sigui inferior al 90% de l’import a justificar, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat justificada 
el percentatge de finançament. 
 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a 
la base quarta (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos, etc.), superin la despesa 
efectiva. 
 
El centre gestor revisarà la documentació justificativa i, si hi detecta errors o 
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils els 
esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que, 
si no ho fes, es consideraria incomplerta l’obligació de justificació, amb les 
conseqüències que s’estableixen als articles 22 i 33 de l’Ordenança general de 
subvencions. 
 
Setè. Afectació dels béns. El beneficiari ha de destinar els béns al fi concret per al 
qual es concedeix la subvenció durant un període mínim de 5 anys en cas de béns 
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inscriptibles en un registre públic, i un mínim de 2 per la resta de béns. Si el 
beneficiari es proposa modificar el fi concret per al qual es va concedir la subvenció, 
prèviament ha de retornar les quantitats percebudes en concepte de subvenció, més 
l’interès legal que correspongui. Aquesta circumstància ha de quedar inscrita en el 
registre públic corresponent. 
 
En el cas de béns inscriptibles en un registre públic, les circumstàncies expressades 
en el paràgraf anterior s’han de fer constar en l’escriptura en el cas d’adquisició, i, en 
qualsevol cas, en el registre públic corresponent, i cal indicar-hi l’import de la 
subvenció concedida. 
 
Vuitè. Pagament. El pagament de la subvenció es farà en concepte de bestreta en el 
termini d’1 mes a partir de la notificació d’aquest acord i prèvia acceptació expressa 
de la subvenció. 
 
L’import de la bestreta serà del 50% de l’import de la subvenció. El pagament es farà 
sense la constitució prèvia d’una fiança o garantia. 
 
Quan el beneficiari hagi presentat al Registre General de la Diputació la justificació 
econòmica es farà efectiva la quantitat restant, de conformitat amb el que s’estableix 
en el punt sisè d’aquest acord. 
 
Es tramitarà el pagament de la subvenció o la bestreta previ informe favorable del cap 
del centre gestor, i el pagament es farà efectiu mitjançant transferència bancària. 
 
El beneficiari resta obligat a presentar la justificació econòmica al Registre General de 
la Diputació en el termini atorgat a l’efecte, de conformitat amb el que s’estableix en el 
punt sisè d’aquest acord. 
 
Novè. Obligació de difusió i publicitat. El beneficiari haurà de fer constar 
expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, 
publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció, encara que 
l’activitat ja hagi estat realitzada. 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions puguin 
correspondre, s’aplicaran les regles següents: 
 

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

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

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

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

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

 
El centre gestor d’Esports tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, revocació i 
reintegrament de les subvencions concedides, i l’òrgan competent per adoptar els 
acords corresponents serà la Junta de Govern de la Diputació. 
 
Catorzè. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients, l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al títol III de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
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El beneficiari i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva 
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi 
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment 
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als 
efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, sens perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre. 
 
Quinzè. Prohibició de contractació amb persones vinculades. El beneficiari no 
podrà concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb 
persones o entitats amb qui estigui vinculat, llevat que la contractació es realitzi amb 
les condicions normals de mercat i hagi obtingut l’autorització de la Diputació de 
Girona. 
 
Tampoc no podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l’article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
L’incompliment dels principis i regles anteriors comportarà l’aplicació del règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
Setzè. Normes supletòries. En tot el que no s’hagi previst en aquest acord 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 
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subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normes que hi siguin aplicables. 
 
Dissetè. Notificar aquest acord al Salt Gimnàstic Club. 
 
 
17. JG1016/000014/2020-PDDSE; Proposta diputat delegat Servei d'Esports; 

Servei d'Esports (026): Subvenció nominativa a l'Ajuntament de Banyoles 
per al Campionat d'Europa de Triatló (exp. 2020/3954) 

 
L’Ajuntament de Banyoles, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament 
del Campionat d’Europa de Triatló i s’ha instruït l'expedient 2020/3594. 
 
El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de data 19 de setembre de 2019, va 
aprovar el Pla Estratègic de Subvencions, el qual preveu que el Servei d’Esports  
atorgui subvencions als ajuntaments que acullin algun important esdeveniment 
esportiu extraordinari i rellevant que contribueixi a la promoció esportiva, turística, 
econòmica i social del territori. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2020 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de l’Ajuntament de Banyoles, de conformitat amb 
allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona; i vist que la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, 
de conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, 
de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 
 
Vist l'informe favorable del cap del centre gestor, la Junta de Govern, a proposta del 
diputat delegat d'Esports, per unanimitat, amb l’abstenció del president, acorda:  
 
Primer. Concedir una subvenció d’acord amb les dades següents: 
 

Exp. núm. Nom beneficiari CIF/NIF 

2020/2954 Ajuntament de Banyoles P1701600G 

Objecte de la subvenció Naturalesa 

Campionat d’Europa de Triatló  Corrent 

Cost de l’objecte de la 
subvenció € 

Import de la subvenció €  
 
 

 
% de finançament 

102.900,00 50.000,00 48,59 % 

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 50.000,00 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 320/3410/46204 del pressupost de la Diputació de Girona 
de 2020. 
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Tercer. Despeses subvencionables i període d’execució. La subvenció que es 
concedeix té caràcter singular. Es consideren despeses subvencionables les que es 
detallen en el pressupost de la sol·licitud i que formen part de l’objecte de la 
subvenció; per tant, l’import que s’autoritza no podrà ser utilitzat per sufragar 
despeses d’una altra naturalesa.  
  
Es consideren despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el termini 
d’execució, encara que no hagin estat pagades efectivament abans d'acabar el 
període de la justificació. 
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada comença l’1 de gener de 2020 i 
finalitza el 31 d’octubre de 2020. 
 
Quart. Compatibilitat. La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres 
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de 
qualsevol administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o 
d’organismes internacionals. La suma de les subvencions compatibles amb la de la 
Diputació de Girona en cap cas no pot superar el cost total de l'activitat 
subvencionada. 
 
Cinquè. Acceptació de la subvenció. Es considera que l'entitat, accepta la 
subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per aplicar-la, 
estipulades en aquest acord, si en el termini d’1 mes, a comptar de la notificació 
d’aquest acord, no manifesta el contrari.  
 
Sisè. Termini i règim de justificació. El beneficiari ha de justificar en el termini que 
finalitza el 30 de novembre de 2020, la realització efectiva de l’objecte de la 
subvenció, per l’import de 102.900,00 euros corresponent a l’import de les despeses 
que consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació 
al Registre General de la Diputació del compte justificatiu normalitzat, disponible a 
l’apartat «Documentació» del web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), 
acompanyat de la documentació següent: 
 

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

Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la 
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.  
 
En cas que el cost justificat sigui inferior al 90% de l’import a justificar, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat justificada 
el percentatge de finançament. 
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Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a 
la base quarta (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos), superin la despesa 
efectiva. 
 
El centre gestor revisarà la documentació justificativa i, si hi detecta errors o 
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils els 
esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que, 
si no ho fes, es consideraria incomplerta l’obligació de justificació, amb les 
conseqüències que s’estableixen als articles 22 i 33 de l’Ordenança general de 
subvencions. 
 
Setè. Afectació dels béns. El beneficiari ha de destinar els béns al fi concret per al 
qual es concedeix la subvenció durant un període mínim de 5 anys en cas de béns 
inscriptibles en un registre públic, i mínim de 2 anys per la resta de béns. Si el 
beneficiari es proposa modificar el fi concret per al qual es va concedir la subvenció, 
prèviament ha de retornar les quantitats percebudes en concepte de subvenció, més 
l'interès legal que correspongui. Aquesta circumstància ha de quedar inscrita en el 
registre públic corresponent. 
 
En el cas de béns inscriptibles en un registre públic, les circumstàncies expressades 
en el paràgraf anterior s'han de fer constar en l'escriptura en el cas d'adquisició, i en 
qualsevol cas en el registre públic corresponent, i cal indicar-hi l'import de la 
subvenció concedida. 
 
Vuitè. Pagament. No s'efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la 
presentació del corresponent compte justificatiu. Es tramitarà el pagament de la 
subvenció previ informe favorable del cap del centre gestor, i el pagament es farà 
efectiu mitjançant transferència bancària. 
 
El beneficiari resta obligat a presentar la justificació econòmica al Registre General de 
la Diputació en el termini atorgat a l’efecte, de conformitat amb el que s’estableix en el 
punt sisè d’aquest acord. 
 
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 
l’activitat ja hagi estat realitzada. 
 
Així mateix, el dia que es realitzi l’activitat objecte de la subvenció el beneficiari haurà 
d’instal·lar l’arc inflable de la Diputació de Girona, que prèviament haurà de sol·licitar 
a través del següent enllaç: www.ddgi.cat/materialesports.. 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions puguin 
correspondre, s’aplicaran les regles següents: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
L’incompliment dels principis i regles anteriors comportarà l’aplicació del règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
Dissetè. Normes supletòries. En tot el que no s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normes que hi siguin aplicables. 
 
Divuitè. Notificar aquest acord a l'Ajuntament de Banyoles. 
 
 
18. JG1016/000022/2020-PDDSEL; Prop. dip. del. Suport a Entitats Locals; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de 
l'Ajuntament de Sant Jordi Desvalls, dins el Fons de Cooperació 
Econòmica i Cultural, any 2019 (exp. 2019/677) 

 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària de 7 de maig de 
2019 va resoldre la concessió de subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural per a l’any 2019. A l’Ajuntament de Sant Jordi Desvalls se li va concedir la 
subvenció del Fons de Cooperació Econòmica 2019 d’acord amb el següent detall: 
 

Expedient 
 

Línia Concepte Pressupost Subvenció € 

2019/677 Inversions Ampliació de la Xarxa 
d'Abastaments d'Aigües 
a l'Av. Generalitat - Ctra. 
Dian 

15.731,48 15.100,00 

  Construcció cobert  i 
ampliació de la porta 
escenari del Pavelló 

15.712,01 15.100,00 

  Reparació de Sis Parcs 
Infantils 

9.444,05 9.058,95 

 Total    39.258,95  

 
Vista la petició de l’Ajuntament de Sant Jordi Desvalls de canvi de destí de la 
subvenció concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2019. 
 
D’acord amb la documentació presentada i amb les Bases de la convocatòria, la 
Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de Suport a les Entitats Locals, per 
unanimitat, acorda: 
 
PRIMER. Autoritzar a l’Ajuntament de Sant Jordi Desvalls el canvi de destí de la 
subvenció que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2019, 
expedient 2019/677, pel concepte i l’import que es detallen.  
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SEGON. Notificar la present resolució a l’Ajuntament amb la indicació que el 
lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes, està condicionat al 
compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona 
i a les condicions establertes en la normativa del Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural 2019 i a la seva justificació, de com a mínim l'import de la subvenció, 
mitjançant el compte justificatiu, dintre del termini que finalitza el dia 30 de setembre 
de 2020. 
 
 
19. JG1016/000023/2020-PDDSEL; Prop. dip. del. Suport a Entitats Locals; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de 
l'Ajuntament de Vilajuïga, dins el Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural, any 2019 (exp. 2019/768) 

 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària de 7 de maig de 
2019 va resoldre la concessió de subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural per a l’any 2019. A L’Ajuntament de Vilajuïga se li va concedir la subvenció 
del Fons de Cooperació Econòmica 2019 d’acord amb el següent detall: 
 

Expedient 
 

Línia Concepte Pressupost Subvenció € 

2019/768 Inversions Vehicle elèctric 
brigada municipal 

29.000,00 29.000,00 

  Pavimentació 
carrers 

15.327,50 15.327,50 

 Total   44.327,50 
 

 
Vista la petició de l’Ajuntament de Vilajuïga de canvi de destí de la subvenció 
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2019. 
 
D’acord amb la documentació presentada i amb les Bases de la convocatòria, la 
Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de Suport a les Entitats Locals, per 
unanimitat, acorda: 
 

Concepte inicial Concepte final Pressupost Subvenció 
Inicial € 

Subvenció 
Final € 

Ampliació de la 
Xarxa 
d'Abastaments 
d'Aigües a l'Av. 
Generalitat - Ctra. 
Dian 

Ampliació de la 
Xarxa 
d'Abastaments 
d'Aigües a l'Av. 
Generalitat a la ctra. 
De Sobrànigues 

21.436,63 15.100,00 21.107,10  

Construcció cobert  
i ampliació de la 
porta escenari del 
Pavelló 

Ampliació de la 
porta escenari del 
Pavelló 

9.234,74 15.100,00 9.092,90  

Reparació de sis 
Parcs Infantils 

Reparació de sis 
Parcs Infantils 

9.444,05 9.058,95 9.058,95  

   39.258,95 39.258,95  
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PRIMER. Autoritzar a l’Ajuntament de Vilajuïga el canvi de destí de la subvenció que 
té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2019, expedient 
2019/768, pel concepte i l’import que es detallen.  
 

 
SEGON. Notificar la present resolució a l’Ajuntament amb la indicació que el 
lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes, està condicionat al 
compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona 
i a les condicions establertes en la normativa del Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural 2019 i a la seva justificació, de com a mínim l'import de la subvenció, 
mitjançant el compte justificatiu, dintre del termini que finalitza el dia 30 de setembre 
de 2020. 
 
 
20. Proposicions urgents 
 
FORA DE L’ORDRE DEL DIA i prèvia declaració d’urgència proposada per la 
Presidència i adoptada per unanimitat i amb quòrum de la majoria absoluta dels 
assistents, i d’acord amb el que disposa l’article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, es passa a tractar l’assumpte següent: 
 
20.1. JG1016/000008/2020-PDDMA; Proposta dip. del. Medi Ambient; Medi 

Ambient (014): Concessió de subvenció per als desperfectes ocasionats 
pel temporal Glòria al Consorci de les Vies Verdes de Girona. Exp. 
2020/2885. 

 
Vista la sol·licitud del Consorci de les Vies Verdes, de data 28 de febrer de 2020, en 
què sol·licita una subvenció nominativa per a desperfectes temporal Glòria, amb un 
import d’ 1.155.000,00 euros. Exp. 2020/2885. 
 
Vist l'informe favorable del cap del Servei de Medi Ambient, que es transcriu 
íntegrament, d’acord amb el tenor literal següent: 
 
“Exp. 2020/2885. Informe sobre la proposta de resolució d’atorgament de 
subvenció directa nominativa al Consorci de les Vies Verdes de Girona per 
actuacions d’emergència dels danys del temporal Glòria.  
 
DISPOSICIONS LEGALS I ANTECEDENTS: 
 

a)La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 

Concepte inicial Concepte final Pressupost Subvenció 
Inicial € 

Subvenció 
Final € 

Vehicle elèctric 
brigada municipal 

Vehicle elèctric 
brigada municipal 

 29.000,00 15.908,57 

Pavimentació 
carrers 

   0,00 

 Finestres escola, 
3a fase 

 

 28.418,93 28.418,93 

Total   44.327,50 44.327,50 
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b)La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
c)El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
d)Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 

activitats i serveis dels ens locals  
e)Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel què s’aprova el text refós de la 

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

 
 

Vista la sol·licitud del Consorci de les Vies Verdes de Girona de subvenció de 
1.155.800,00€ per a actuacions d’emergència dels danys del temporal Glòria. 
 
Vista la proposta de resolució d’atorgament de la subvenció.  
  
INFORME  
 
Les diputacions tenen competències de cooperació en el foment del 
desenvolupament econòmic i social, d’acord amb l’article 36 de la llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
El Pressupost General de la Diputació de Girona per al 2020 conté les aplicacions 
pressupostàries nominatives 500/4590/76713 amb un crèdit de 1.102.800,00€ i 
500/4590/46713 amb un crèdit de 53.000,00€, amb un crèdit total de 1.155.800,00€, 
la qual cosa és el supòsit previst en l’article 15.a) de l'Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Girona per a la concessió directa de subvencions. 
 
El crèdit pressupostari és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa 
contreure, i s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o 
document equivalent. 
 
S'acredita, en la forma establerta en la normativa reguladora de la subvenció, que el 
beneficiari està al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, i que 
el sol·licitant declara responsablement que no està sotmès a les prohibicions per 
obtenir aquesta condició, previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la LGS. 
 
La subvenció no té caràcter plurianual. 
 
La resolució conté el contingut mínim que es requereix a l’article 17 de l’Ordenança 
General de Subvencions de la Diputació. 
 
L'aprovació de la subvenció i de l’autorització i disposició de la despesa correspon a 
la Junta de Govern de la Diputació de Girona, atès que es tracta d’una despesa 
superior a 18.001,00 €, d’acord amb la Resolució de Presidència de 18 de juliol de 
2019, modificada el 20 d’agost de 2019. Tanmateix, ateses les circumstàncies de 
l’estat d’alarma es proposa que el president aprovi la concessió de la subvenció per 
avocació de competències delegades a la Junta de Govern.  
 
CONCLUSIÓ 
 
Per tot el que s’ha exposat, s’informa FAVORABLEMENT la proposta de resolució 
d’atorgament de la subvenció al Consorci de les Vies Verdes de Girona per a les 
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actuacions d’emergència dels danys del temporal Glòria per un import de 
1.155.800,00€.” 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2019 hi figura aquesta subvenció 
consignada nominativament i 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 15.a de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona; i vist que la concessió 
de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb el 
procediment regulat en l’article 65 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 
 
Vist que correspon a la Junta de Govern la concessió de subvencions excloses de 
concurrència competitiva a l’empara de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions, d’import superior a 18.000 €, segons delegació efectuada a aquesta 
per resolució de presidència de data 18 de juliol de 2019, modificada el 20 d’agost de 
2019. 
 
Per l’exposat, la Junta de Govern, a proposta de la diputada delegada, per unanimitat, 
acorda: 
 
PRIMER. Concedir una subvenció nominativa d’acord amb les dades següents: 
 

Núm. 
expedient 

Nom del beneficiari CIF/NIF 

2020/2885 Consorci de les Vies Verdes P1700047B 

Objecte de la subvenció Naturalesa 

Desperfectes pel temporal Glòria Corrent i inversió 

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

Import de la subvenció (en 
€)  

% de 
finançament 

1.155.800,00 1.155.800,00 Quantia fixa 

 

SEGON. Autoritzar i Disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
següent: 
 

Aplicació 
pressupostària 

Nom aplicació 
pressupostària 

Import 

500/4590/46713 
Al Consorci de les Vies 
Verdes – Actuacions 
temporal Glòria 

53.000,00 

500/4590/76713 
Al Consorci de les Vies 
Verdes – Actuacions 
temporal Glòria inversió. 

1.102.800,00 

 
TERCER. Despeses subvencionables i període d’execució. La subvenció que es 
concedeix té caràcter singular. Es consideren despeses subvencionables les que es 
detallen en el pressupost de la sol·licitud i que formen part de l’objecte de la 
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subvenció; per tant, l’import que s’autoritza no podrà ser utilitzat per sufragar 
despeses d’una altra naturalesa.  
 
Es consideren despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el període 
d’execució, encara que no hagin estat pagades efectivament abans d'acabar el 
període de la justificació. 
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada comença el dia 25 de gener de 
2020 i finalitza el dia 30 de novembre de 2020. 
 

QUART. Compatibilitat. La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres 
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de 
qualsevol administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o 
d’organismes internacionals. La suma de les subvencions i altres ingressos 
compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar el cost total 
de l’activitat subvencionada. 
 
CINQUÈ. El beneficiari ha d’acceptar expressament la subvenció, així com les 
condicions generals i específiques fixades per aplicar-la, estipulades en aquest acord, 
en el termini d’1 mes a comptar de la notificació d’aquest acord. La presentació de 
sol·licitud de pagament de la bestreta s’haurà d’acompanyar de l’acceptació expressa 
de la subvenció per part del beneficiari. 
 
SISÈ. Termini i règim de justificació. El beneficiari ha de justificar, en el termini que 
finalitza el 30 de novembre de 2020, la realització efectiva de l’objecte de la 
subvenció, mitjançant la presentació al Registre General de la Diputació del compte 
justificatiu normalitzat, disponible la seu electrònica del web de la Diputació de Girona 
(www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació següent: 

 

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

proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió 
de la factura o nòmina, segons sigui és el cas. 

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

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

e)Certificat del secretari o la secretària que acrediti que la contractació s’ha 
realitzat d’acord amb el que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, i la resta de normativa vigent en matèria de 
contractació administrativa.  

 
 

Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la 
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.  
 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat 
al punt quart, superin la despesa efectiva. 
 
El centre gestor revisarà la documentació justificativa i, si hi detecta errors o 
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils els 
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esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que, 
si no ho fes, es consideraria incomplerta l’obligació de justificació, amb les 
conseqüències que s’estableixen als articles 22 i 33 de l’Ordenança general de 
subvencions. 
 
SETÈ. Afectació dels béns. Quan sigui el cas, el beneficiari ha de destinar els béns 
al fi concret per al qual es concedeix la subvenció durant un període mínim de 2 anys 
un cop acabat el projecte. Si el beneficiari es proposa modificar el fi concret per al 
qual es va concedir la subvenció, prèviament ha de retornar les quantitats percebudes 
en concepte de subvenció, més l’interès legal que correspongui. 
 
En el cas de béns inscriptibles en un registre públic, les circumstàncies expressades 
en el paràgraf anterior s’han de fer constar en l’escriptura en el cas d’adquisició, i, en 
qualsevol cas, en el registre públic corresponent, i cal indicar-hi l’import de la 
subvenció concedida. 
 
VUITÈ. Pagament. S’efectuarà un pagament a compte del 90% de la subvenció 
prèvia sol·licitud del beneficiari, en què caldrà fer constar l’acceptació de la subvenció 
amb les condicions en què ha estat concedida. A la presentació del compte justificatiu 
corresponent, es tramitarà el pagament final de la subvenció, previ informe favorable 
del cap del centre gestor. El pagament de la subvenció es farà mitjançant una 
transferència bancària. 
 
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat. El beneficiari haurà de fer constar 
expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, 
publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció, encara que 
l’activitat ja hagi estat realitzada. 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions puguin 
correspondre, s’aplicaran les regles següents: 
 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DINOVÈ. Notificar aquest acord al Consorci de les Vies Verdes de Girona. 
 
 
21. Precs i preguntes 
 
No hi ha cap intervenció. 
 
 
No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 10.30 h, de 
la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
El president El secretari general 
Miquel Noguer i Planas Jordi Batllori i Nouvilas 
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