EXCMA. DIPUTACIÓ DE GIRONA
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN NÚM.: 983

Número: 983
Caràcter: Ordinària
Data: 5 de febrer de 2019
Hora d’inici: 10.05 h
Lloc: saló de comissions de la Diputació de Girona
Expedient: 2019/868
Hi assisteixen
Sr. Miquel Noguer i Planas
Sr. Josep Fermí Santamaria i Molero
Sra. M. Àngels Planas i Crous
Sr. Jordi Camps i Vicente
Sr. Josep M. Corominas i Barnadas
Sr. Jaume Dulsat i Rodríguez
Sr. Josep Antoni Frias i Molina
Sr. Albert Gómez i Casas
Sr. Carlos Álvarez i González
Sr. Jordi Batllori i Nouvilas
Sr. Ernest Ruiz Garcia

President
Vicepresident 1r
Vicepresidenta 3a
Diputat
Diputat
Diputat
Diputat
Diputat
Diputat
Secretari general
Vicenterventor

Han excusat la seva absència
Sr. Albert Piñeira i Brosel

Vicepresident 2n

Hi assisteixen, convidats per la Presidència
Sr. Carles Salgas i Pedrosa
Sr. Lluís Costabella i Portella
Sr. Joaquim Felip i Gayolà
Sr. Juan José Serrán i Báez

Diputat
Diputat
Diputat
Cap de Gabinet de Presidència

Ordre del dia
1.
2.

Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 29 de
gener de 2019
Assistència a la Presidència en l'exercici de les seves atribucions, tal com
disposa l'art. 35.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim
local
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Assumptes procedents dels presidents de les comissions informatives
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

JG983/000004/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa
CENTEB; Cooperació Cultural (017): Conveni de col·laboració entre el
Parlament de Catalunya i les diputacions de Lleida i Girona per a la projecció
institucional del Parlament a l'àmbit educatiu i universitari (exp.2019/246)
JG983/000006/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa
CENTEB; Cooperació Cultural (017): Aprovar el protocol d'intencions entre la
Diputació de Girona i el Consorci de l'Auditori i l'Orquestra per al foment de la
inclusió cultural a les comarques gironines mitjançant el programa Apropa
Cultura (exp.2019/551)
JG983/000007/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa
CENTEB; Comunicació Cultural (021): Aprovar inicialment la modificació de
l'Ordenança reguladora del preu públic de la subscripció anual dels Quaderns de
la Revista de Girona (exp. 2019/555)
JG983/000008/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa
CENTEB; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa per al finançament
del 19è Vespres Musicals de Vilafant (exp. 2019/516)
JG983/000009/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa
CENTEB; Cooperació Cultural (017): Iniciació de l'expedient de revocació de les
subvencions per a la creació de públics per a la cultura 2018 concedides a
diverses entitats (exp. 2019/610)
JG983/000014/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa
CENTEB; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa per al finançament
del X Festival Internacional de Cinema de Cerdanya (exp. 2019/489)
JG983/000004/2019-PPCIPEAH; Proposta President Comissió Informativa
PEAH; Serveis Jurídics (006): Assabentat de la fermesa de la sentència núm.
135/2017 de 16 de febrer de 2018, dictada per Secció Cinquena de la Sala
Contenciós Administrativa del TSJC, que resol el ordinari núm. 1/2015 (exp.
2019/503)
JG983/000007/2019-PPCITS; Proposta President Comissió Informativa TS;
Medi Ambient (014): Canvi de beneficiari i concessió d'una pròrroga d'una
subvenció dins la convocatòria de subvencions de la campanya d'ajuts a
particulars dins del Parc Natural del Montseny, any 2018 (exp. 2018/2810)

Assumptes procedents dels delegats de les diferents àrees
11.

12.

13.

JG983/000002/2019-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva;
Cooperació Esportiva (026): Subvenció nominativa al Club Ciclista Baix Ter per
l'Equip UCI Femení. Expedient 2019/438
JG983/000003/2019-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva;
Cooperació Esportiva (026): Subvenció nominativa a la Federació Catalana
d'Esports per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual - ACELL per les
activitats anuals de promoció de l'esport i el lleure. Expedient 2019/447
JG983/000004/2019-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva;
Cooperació Esportiva (026): Subvenció nominativa a la Volta Ciclista a
Catalunya Associació Esportiva per la 99ª edició Volta Ciclista Catalunya.
Expedient 2019/494
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14.

15.

16.

17.

18.

JG983/000001/2019-PDDPE; Proposta diputat delegat promoció econòmica;
Promoció Econòmica (015): Aprovar el conveni de col·laboració entre la
Diputació de Girona i. l'Associació per al desenvolupament rural integral de la
zona nord-oriental de Catalunya (ADRINOC) (exp. 2018/8991)
JG983/000002/2019-PDDPE; Proposta diputat delegat promoció econòmica;
Promoció Econòmica (015): Aprovar el conveni de col·laboració entre la
Diputació de Girona i.el Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya (exp. 2018/8996)
JG983/000003/2019-PDDPE; Proposta diputat delegat promoció econòmica;
Promoció Econòmica (015): Aprovar el conveni de col·laboració entre la
Diputació de Girona i.l'Associació Leader Ripollès Ges-Bisaura (exp. 2018/8997)
JG983/000004/2019-PDDPE; Proposta diputat delegat promoció econòmica;
Promoció Econòmica (015): Aprovar el conveni de col·laboració entre la
Diputació de Girona i. l'Associació Promoció de l'Emprenedoria i el
Cooperativisme als centres educatius de les comarques gironines (EMPRENGI)
(exp. 2018/9171)
JG983/000005/2019-PDDPE; Proposta diputat delegat promoció econòmica;
Promoció Econòmica (015): Conveni de col·laboració entre el Departament
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona per
impulsar l'esperit emprenedor de l'alumnat de cicles formatius de formació
professional de comarques gironines (exp. 2019/343)

19.

Proposicions urgents

20.

Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió
El secretari informa que en l’acta de la sessió del dia 8 de gener de 2019, que va ser
aprovada en la sessió del dia 22 de gener de 2019, s’ha observat, posteriorment, un
error que consisteix en el fet que el punt núm. 5 de l’ordre del dia
(JG980/000068/2018-PPCITS; Proposta President Comissió Informativa TS; Medi
Ambient (014): Conveni entre DDGI i el Consorci de Polítiques Ambientals de les
Terres de l'Ebre (COPATE), per a la cooperació entre la reserva de la Biosfera del
Montseny i la reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre (exp. 2018/8999)), que la
Junta de Govern va acordar deixar-lo sobre la taula, consta erròniament que es va
aprovar per unanimitat.
S’ha procedit a la seva esmena, que val i es salva.
1.

Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia
29 de gener de 2019

S'aprova per unanimitat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 29 de gener
de 2019, prèviament lliurada als assistents.
2.

Assistència a la Presidència en l'exercici de les seves atribucions, tal com
disposa l'art. 35.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del
règim local
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Assumptes procedents dels presidents de les comissions informatives
3.

JG983/000004/2019-PPCICENTEB;
Proposta
President
Comissió
Informativa CENTEB; Cooperació Cultural (017): Conveni de col·laboració
entre el Parlament de Catalunya i les diputacions de Lleida i Girona per a la
projecció institucional del Parlament a l'àmbit educatiu i universitari
(exp.2019/246)

En data 25 de novembre de 2014, el Parlament de Catalunya, la Diputació de
Barcelona, la Diputació de Lleida i la Diputació de Girona varen signar un conveni de
col·laboració per a l’organització dels projectes de difusió destinats als estudiants de
cicle superior de primària, d’educació secundària obligatòria (ESO), de batxillerat i de
cicles formatius, especialment pel que fa a les activitats de simulacions
parlamentàries.
El conveni establia l’organització d’activitats per als cursos acadèmics 2014-2015 i
2015-2016. El pacte sisè del conveni subscrit en data de 25 de novembre de 2014
recull una vigència inicial de dos anys (que correspon als cursos acadèmics 20142015 i 2015-2016, és a dir, fins al 30 de setembre de 2016), i des de la seva
signatura, prorrogable dos anys més amb l’acord previ de les parts.
En data 16 de novembre de 2016 es va signar l’addenda de pròrroga i modificació del
conveni de col·laboració formalitzat en data 25 de novembre de 2014 entre el
Parlament de Catalunya i les diputacions de Barcelona, Lleida i Girona per a la
projecció institucional del Parlament en l’àmbit educatiu i universitari. Amb l’addenda
es modifica, entre d’altres, el pacte sisè, de vigència del conveni, la qual serà fins al
30 de setembre de 2018.
En aquests 4 cursos escolars, la col·laboració de les diputacions amb el projecte
educatiu del Parlament de Catalunya ha estat un èxit, amb una alta participació
d’escoles de la demarcació de Girona, fet que constata l’interès dels centres
d’ensenyament per aquest tipus d’iniciatives i la necessitat de continuïtat d’aquest
tipus de polítiques institucionals.
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà
una línia de cooperació econòmica amb temes educatius. L’objectiu d’aquesta línia és
posicionar l’educació com a element clau del desenvolupament humà i com a base del
creixement cultural de la ciutadania.
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.
D’acord a la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya; per les normes comunes de la Llei de l’Estat
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40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i per la resta de la normativa
que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni.
D’acord a l’article 9.3 del Reglament Orgànic de la Diputació de Girona, la Junta de
Govern, per delegació del president, assumeix la competència d'aprovació dels
convenis de col·laboració amb altres ens, entitats i organismes sempre que no
superin els terminis i la quantia que, en matèria de contractació, té atribuït el Ple de la
Diputació.
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern
per unanimitat, acorda:
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Parlament de Catalunya i les
Diputacions de Lleida i Girona per a la projecció institucional del Parlament a l’àmbit
educatiu i universitari, el text del qual es transcriu com segueix:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL PARLAMENT DE CATALUNYA I LES
DIPUTACIONS DE LLEIDA I GIRONA PER A LA PROJECCIÓ INSTITUCIONAL DEL
PARLAMENT A L’ÀMBIT EDUCATIU I UNIVERSITARI
PARTS QUE HI INTERVENEN:
PARLAMENT DE CATALUNYA, representat per la seu president, el M. H. Sr. Roger
Torrent i Ramió, d’acord amb l’article 39.1 del Reglament del Parlament.
DIPUTACIÓ DE LLEIDA, representada per l’I·lma. Sra. Rosa Maria Perelló i Escoda,
en virtut de les atribucions que li confereix l’article 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, i en relació amb l’article 90.3 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya.
DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada per l’Excm. Sr. Miquel Noguer i Planas, en
virtut de les competències que li confereix l’art. 34 de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, en relació amb l’article 90.3 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya i assistit pel Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, secretari de la
Diputació de Girona, com a fedetari públic, tal i com 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.
MANIFESTEN
1. Que el Parlament de Catalunya i les universitats que integren el sistema universitari
de Catalunya tenen signat un Conveni marc de col·laboració per a la contribució al
progrés de la ciència, de la tecnologia, de les humanitats i de les arts, la difusió de la
cultura i el desenvolupament de la societat catalana, amb l’objectiu d’establir un marc
global de col·laboració que ajudi a la projecció en la societat de la institució
parlamentària i que serveixi com a instrument decisiu per a incidir positivament en el
progrés científic, cultural i social de Catalunya.
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2. Que el Parlament de Catalunya, com a màxima institució representativa del país,
amb la voluntat d’aprofundir en la seva projecció i de contribuir a la tasca de les
universitats i centres educatius, ha desenvolupat des de fa temps una tasca
continuada de projecció institucional en l’àmbit educatiu i universitari. Per això, ha
dissenyat i executat des de fa temps diferents projectes de difusió destinats als
estudiants de cicle superior de primària, d’educació secundària obligatòria (ESO), de
batxillerat i de cicles formatius.
3. Que un dels projectes de difusió en què més s’ha treballat, i en què s’obtenen més
bons resultats de projecció institucional en l’àmbit educatiu i universitari, és el de les
simulacions parlamentàries, que consisteixen a reproduir la tasca legislativa dels
diputats tant en comissió com en el Ple. Els estudiants que hi participen segueixen tot
el procés des que un projecte de llei entra al Parlament fins que s’aprova la llei. Els
participants reben el text, es constitueixen en grups parlamentaris, en designen un
portaveu, es reuneixen en comissions, fan propostes, presenten esmenes, elaboren el
dictamen i finalment voten el text.
4. Que la realitat jurídica i institucional a Catalunya permet a totes les administracions
i governs del país respondre de manera més efectiva i eficaç al conjunt de reptes
socials, culturals i econòmics que es plantegen. Les diputacions de Lleida i Girona,
com a institucions catalanes plenament integrades en el context social, territorial i
cultural del país, volen aprofitar l’oportunitat de treballar en col·laboració amb el
Parlament per tal de reforçar i consolidar el paper de les diferents institucions
catalanes, i concretament estan interessades a donar suport a la projecció
institucional en l’àmbit educatiu i universitari i a facilitar la participació directa dels
ciutadans de les seves províncies en els projectes de difusió dissenyats pel Parlament
de Catalunya.
5. Que les diputacions consideren que aquest tipus d’experiències reforcen l’adhesió
als valors dels sistemes democràtics i que l’activitat de difusió del Parlament de
Catalunya reverteix no només en el mateix Parlament, sinó en tots els diferents nivells
d’administració.
6. Que les diputacions de Lleida i Girona volen donar suport al projecte de projecció
institucional del Parlament de Catalunya perquè arribi als estudiants d’arreu del
territori de Catalunya, per tal d’afavorir l’equilibri territorial dels estudiants que hi
participen tenint en compte la densitat de les poblacions respectives.
7. Que la proposta del conveni va ser aprovada pel Parlament de Catalunya, per
acord de la Mesa del dia [...].
8. Que la proposta de conveni va ser aprovada pel Ple de la Diputació de Lleida el dia
[...].
9. Que la minuta de conveni va ser aprovada pel Ple de la Diputació de Girona el dia
[...].
Per tot això, subscriuen aquest conveni de col·laboració, que es regeix pels següents
PACTES
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1. Objecte del conveni
L’objecte d’aquest conveni és fixar la cooperació entre les parts per tal que el
Parlament de Catalunya i les diputacions col·laborin en l’organització dels projectes
de difusió destinats als estudiants de cicle superior de primària, d’educació
secundària obligatòria (ESO), de batxillerat i de cicles formatius, especialment pel que
fa a les activitats de simulacions parlamentàries.
2. Contingut
Les actuacions de projecció institucional en l’àmbit educatiu i universitari que el
Parlament fa per mitjà del Departament de Relacions Institucionals, amb el suport de
les institucions implicades, es concreten en el desenvolupament de tallers i
simulacions parlamentàries dels estudiants de primària, de secundària, de batxillerat,
de cicles formatius i d’universitats.
3. Compromisos de les parts
3.1. Per a assolir els objectius del conveni, el Parlament de Catalunya adquireix els
compromisos següents:
Per mitjà del Departament de Relacions Institucionals i en coordinació amb la resta de
departaments implicats, organitza a la seva seu les activitats necessàries per a dur a
terme les actuacions de projecció institucional en l’àmbit educatiu i universitari
descrites en el pacte 2 d’aquest conveni, i posa els mitjans materials i personals
necessaris per a dur-les a terme.
3.2. Per a assolir els objectius del conveni, les diputacions de
adquireixen els compromisos següents:

Lleida i Girona

Col·laboren en el desenvolupament material del projecte per tal de reforçar l’equilibri
territorial dels estudiants participants.
Coordinen i cooperen en les activitats i, formen part d’una comissió de seguiment que
segueix el desenvolupament del projecte i el seguiment dels seus resultats.
Donen suport econòmic a les actuacions següents:
a) Als desplaçaments dels estudiants que participin en projectes de difusió d’un dia de
durada.
b) Als desplaçaments i l’allotjament dels estudiants que participin en projectes de
difusió de més d’un dia de durada.
3.3. En els mitjans de difusió, en les actuacions de publicitat i en els actes de
comunicació pública que donin a conèixer la realització de les actuacions de projecció
institucional en l’àmbit educatiu i universitari objecte d’aquest conveni es farà constar
el suport i la col·laboració econòmica de les diputacions catalanes signants del
mateix.
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4. Finançament del conveni
4.1 Les diputacions de Lleida i Girona hi contribueixen, respectivament, amb una
aportació màxima de 15.000 euros per cada curs acadèmic. Aquestes aportacions es
corresponen a cada curs acadèmic inclòs dins la vigència del conveni, a la qual fa
referència el pacte 6, i es destinen a donar suport a l’execució dels projectes en què
participin estudiants de cada un dels territoris respectius.
4.2. El pagament de les aportacions econòmiques que ha de fer cada Diputació es
realitzarà prèvia presentació de l’informe final que ha d’elaborar la Comissió de
seguiment en el qual s’han de recollir les activitats realitzades per a cada curs
acadèmic de conformitat amb el que estableix el pacte 5.2 lletra c) d’aquest Conveni.
Aquest informe final es realitzarà i lliurarà les diputacions en el decurs de la primera
quinzena del mes d’octubre amb relació al curs acadèmic immediatament anterior.
4.3. La Diputació de Lleida finançarà les obligacions descrites en aquest pacte amb
càrrec a les aplicacions pressupostàries 040.327.4500000 dels pressupostos de
2018, 2019, 2020 i 2021.
La Diputació de Girona finançarà les obligacions descrites en aquest pacte amb
càrrec a les aplicacions pressupostàries 500/3340/45000 corresponents del
pressupost de 2019, 2020, 2021 i 2022.
4.4. La transferència al Parlament de Catalunya que ha de fer cada diputació, a partir
de la data de la signatura d’aquest conveni i prèvia presentació de l’informe final de
cada curs escolar elaborat per la comissió de seguiment, tal i com estableix el punt
4.1, en cap cas té la consideració de subvenció, atès que es tracta d’una restitució de
la despesa avançada que fa el Parlament als alumnes per tal de fer possible
l’execució del projecte.
5. Comissió de seguiment
5.1. Es constitueix una comissió de seguiment, integrada per representants de
cadascuna de les entitats signatàries.
5.2. La comissió de seguiment a què fa referència l’apartat 5.1 ha de tenir les funcions
següents:
a)Estudiar i aprovar les accions concretes que cal dur a terme i establir les pautes
de desenvolupament del projecte.
b)Coordinar les activitats, i fer un seguiment de l’execució i dels resultats del
projecte.
c)Elaborar un informe final que reculli les activitats realitzades i en el que es
constati que la despesa efectuada i avançada pel Parlament s’adequa a la
realització dels projectes d’aquest conveni i que s’han complert els objectius
de la col·laboració.
6. Vigència del conveni
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Aquest conveni de col·laboració té una vigència de quatre anys (que es corresponen
als cursos acadèmics 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 i 2021-2022).
7. Causes de resolució del conveni
7.1. Aquest conveni s’extingeix pel transcurs del termini fixat; per l’incompliment
d’alguna de les obligacions establertes, sens perjudici de les responsabilitats en què
es pugui incórrer; per acord mutu de les parts, manifestat per escrit; per denúncia
d’una de les parts, feta per escrit amb un mínim d’un mes d’anticipació; per manca
d’assistència d’estudiants sobrevinguda, o per les causes generals establertes per la
legislació vigent.
7.2. El Parlament es reserva la possibilitat de donar per extingit el conveni si durant la
seva vigència es produeix la dissolució anticipada de la legislatura i la convocatòria
d’eleccions al Parlament.
8. Naturalesa del conveni
Aquest conveni té caràcter administratiu i obliga les parts als compromisos acordats.
En allò no establert específicament, es regeix per la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; per les
normes comunes de la Llei de l’Estat 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic, i per la resta de la normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte
del conveni.
9. Protecció de dades
El Parlament de Catalunya es compromet al compliment de les previsions legals
contingudes a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal, en relació amb la recollida de dades derivada de la gestió i
justificació de les tasques objecte del present conveni.
10. Resolució de conflictes i jurisdicció competent
10.1. La comissió de seguiment ha de vetllar pel compliment d’aquest conveni i n’ha
de fer el seguiment i el control, a fi d’examinar-ne i estudiar totes les qüestions
derivades del desenvolupament i l’execució.
10.2. En cas de discrepàncies en l’execució o la interpretació d’aquest conveni, les
parts es comprometen a resoldre-les per mitjà dels principis de col·laboració i bona fe
administrativa, sens perjudici de la competència de l’ordre jurisdiccional contenciós
administratiu, per a la resolució de les qüestions litigioses que puguin sorgir sobre la
seva interpretació i compliment, de conformitat amb la lletra I de l’article 110.2 de la
Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, i també les previsions de la Llei de l’Estat 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
10.3. Per a qualsevol qüestió litigiosa que pugui sorgir de la interpretació o el
compliment d’aquest conveni, les parts se sotmeten als òrgans de la jurisdicció
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contenciosa administrativa de la ciutat de Barcelona, amb renúncia expressa de
qualsevol fur o domicili.
I, com a prova de conformitat i d’acceptació amb el contingut d’aquest conveni marc,
el signen per quadruplicat i a un sol efecte.”
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa derivada del conveni, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 500/3340/45000 del pressupost de la Diputació de Girona,
segons el següent detall per anualitats:

Any
2019
2020
2021
2022
Total

Import
15.000,00 €
15.000,00 €
15.000,00 €
15.000,00 €
60.000,00 €

Condicionar les aportacions de 2020, 2021 i 2022 a l’existència de crèdit adequat i
suficient al pressupost respectiu.
TERCER. Facultar àmpliament el president de la Diputació per a la signatura del
conveni i la resolució dels compromisos que se’n derivin i perquè, si cal, d’acord amb
la finalitat que es persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment
s’hagin pogut advertir.
QUART. Notificar aquest acord al Parlament de Catalunya i a la Diputació de Lleida.
4.

JG983/000006/2019-PPCICENTEB;
Proposta
President
Comissió
Informativa CENTEB; Cooperació Cultural (017): Aprovar el protocol
d'intencions entre la Diputació de Girona i el Consorci de l'Auditori i
l'Orquestra per al foment de la inclusió cultural a les comarques gironines
mitjançant el programa Apropa Cultura (exp.2019/551)

La Diputació de Girona té entre els seus objectius impulsar, donar suport i col·laborar
amb actuacions i projectes de caràcter cultural, cooperar amb agents públics i privats
en projectes de promoció cultural, patrimonial i artística. En el marc d’aquests
objectius, treballa per fer arribar la cultura arreu del territori i al màxim de població
possible, especialment a les persones que pateixen risc d’exclusió o privació cultural.
El Consorci de l’Auditori i l’Orquestra va crear i iniciar el programa socioeducatiu
anomenat L’Auditori: Apropa amb l’objectiu de facilitar l’accés a la seva programació
musical a les persones en risc d’exclusió social o amb discapacitat de tota Catalunya.
L’any 2010, aprofitant l’experiència aportada per quatre temporades a l’Auditori de
Barcelona, i amb el reconeixement i prestigi obtinguts, el Consorci va crear el
programa Apropa Cultura amb l’objectiu de fer extensible la proposta a altres
equipaments escènics.
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A partir del setembre 2013, el programa Apropa Cultura s’adapta per què els Museus i
Centres Culturals puguin adherir-se al programa i proporcionar la seva oferta als
grups socials destinataris dels grups Apropa. A data d’avui hi col·laboren més de 100
teatres, auditoris, festivals i museus d’arreu de Catalunya.
Apropa Cultura connecta les entitats socials amb els programadors culturals, oferint
activitats a preu reduït, activitats participatives i visites adaptades a les necessitats de
cada grup, sessions de presentació de la programació a cada localitat,
assessorament personalitzat des de cada equipament, formacions artístiques i
educatives per incorporar l’art en el dia a dia dels col·lectius i recursos pedagògics
sobre l’aplicació de les arts en el dia a dia.
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà
una línia de cooperació amb entitats i empreses culturals l’objectiu de la qual serà
donar suport al desenvolupament de les activitats culturals a les comarques de
Girona, especialment a aquelles que plantegin iniciatives culturals estratègiques per al
territori.
El punt 13 de l’article 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.
D’acord a la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya; per les normes comunes de la Llei de l’Estat
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i per la resta de la normativa
que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni.
D’acord a l’article 9.3 del Reglament Orgànic de la Diputació de Girona, la Junta de
Govern, per delegació del president, assumeix la competència d'aprovació dels
convenis de col·laboració amb altres ens, entitats i organismes sempre que no
superin els terminis i la quantia que, en matèria de contractació, té atribuït el Ple de la
Diputació.
És d’interès compartit per les dues parts, Diputació de Girona i el Consorci de
l’Auditori i l’Orquestra, col·laborar en reforçar les estratègies l’objectiu de les quals
sigui l’apropament de la cultura i les arts escèniques a les persones i col·lectius que
es troben en risc d’exclusió cultural i/o social, a la vegada que en promoure la
conscienciació de la importància d’implementar polítiques d’accessibilitat a les
activitats culturals.
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern,
per unanimitat, acorda:
PRIMER. Aprovar el protocol d’intencions a subscriure entre la Diputació de Girona i
Apropa Cultura, el text del qual es transcriu com segueix:
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“ PROTOCOL D’INTENCIONS ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I EL
CONSORCI DE L’AUDITORI I L’ORQUESTRA PER AL FOMENT DE LA INCLUSIÓ
CULTURAL A LES COMARQUES GIRONINES MITJANÇANT EL PROGRAMA
«APROPA CULTURA»
PARTS
D’una banda, Albert Piñeira i Brosel, vicepresident segon de la Diputació de Girona,
facultat per actuar en representació d’aquesta corporació, de conformitat amb l’article
6 del Reglament orgànic de la Diputació de Girona, aprovat pel Ple en sessió de 16
de juliol 1985, modificat per acord del Ple, adoptat en sessió de 24 de novembre del
2015, i en virtut de les atribucions de l’article 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local; l’article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i
les disposicions concordants; assistit pel secretari general, el Sr. Jordi Batllori i
Nouvilas, que actua com a fedetari 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.
I d’una altra, Jordi Tort Guals, amb DNI ***4358*, gerent del Consorci de l’Auditori i
l’Orquestra, el qual intervé en l’exercici del càrrec indicat, que exerceix en l’actualitat,
en ús de les facultats conferides per l’article 18 dels Estatuts del Consorci de l’Auditori
i l’Orquestra, assistit en aquest acte per la senyora Montserrat Oriol i Bellot, secretària
delegada del Consorci de l’Auditori i l’Orquestra, amb seu a Barcelona, carrer de
Lepant, 150 (CP 08013) i NIF Q5856358F.
Actuen en ús de les atribucions dels seus respectius càrrecs i es reconeixen
mútuament i recíprocament per a fer-ho.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I. El Consorci de l’Auditori i l’Orquestra va crear i iniciar el programa socioeducatiu
anomenat «L’Auditori: Apropa» amb l’objectiu de facilitar l’accés a la seva
programació musical a les persones en risc d’exclusió social o amb discapacitat de tot
Catalunya.
L’any 2010, aprofitant l’experiència aportada per quatre temporades a l’Auditori de
Barcelona, i amb el reconeixement i prestigi obtinguts, el Consorci va crear el
programa «Apropa Cultura» amb l’objectiu de fer extensible la proposta a altres
equipaments escènics.
A partir del setembre 2013, el programa «Apropa Cultura» s’adapta perquè els
museus i centres culturals puguin adherir-s’hi i proporcionar la seva oferta als grups
socials destinataris dels grups Apropa.
Actualment hi col·laboren més de 100 teatres, auditoris, festivals i museus d’arreu de
Catalunya.
II. En aquest context, Apropa Cultura col·labora amb les entitats socials que treballen
amb persones amb risc d’exclusió social o discapacitat, tant en àmbits de prevenció
directa com d’intervenció cultural.
III. La Diputació de Girona té, entre els seus objectius, impulsar, donar suport i
col·laborar amb actuacions i projectes de caràcter cultural, cooperar amb agents
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públics i privats en projectes de promoció cultural, patrimonial i artística. En el marc
d’aquests objectius, treballa per fer arribar la cultura arreu del territori i al màxim de
població possible, especialment a les persones que pateixen risc d’exclusió o privació
cultural.
IV. Apropa Cultura connecta les entitats socials amb els programadors culturals
oferint activitats a preu reduït, activitats participatives i visites adaptades a les
necessitats de cada grup, sessions de presentació de la programació a cada localitat,
assessorament personalitzat des de cada equipament, accions formatives artístiques i
educatives per incorporar l’art al dia a dia dels col·lectius i recursos pedagògics sobre
l’aplicació de les arts.
D’acord amb els antecedents anteriors, les parts acorden subscriure aquest protocol
amb subjecció als següents
PACTES
Primer. Objecte
L’objecte d’aquest protocol d’intencions és formalitzar la voluntat de col·laboració
entre la Diputació de Girona i Apropa Cultura per al foment del desenvolupament i
consolidació d’accions culturals inclusives a la demarcació de Girona.
Segon. Obligacions de les parts
Apropa Cultura es compromet a oferir formació i sensibilització en relació amb la
cultura inclusiva a aquelles entitats de les comarques gironines que s’adscriguin al
programa. Així mateix, es compromet a facilitar la connexió entre l’oferta cultural
d’aquestes entitats i les entitats socials susceptibles de ser-ne usuàries.
La Diputació de Girona es compromet a portar a terme les polítiques que consideri
oportunes amb la finalitat d’afavorir i incentivar les accions d’inclusió social i cultural,
en el marc de les activitats que fomenta.
Tercer. Causes de resolució
Seran causes d’exclusió del programa «Apropa Cultura» els supòsits següents:
Que l’entitat adherida no respecti el reglament intern del programa.
Que l’entitat adherida no faci efectiva la quota anual establerta.
Quart. Confidencialitat
Les parts han d’observar, tant durant la vigència del protocol com després de
l’acabament de la vigència, el compromís de confidencialitat de tota la informació que
els hagi estat subministrada o que hagin adquirit en el transcurs de la relació de les
obligacions que pel present document els correspongui, i no la difondran a cap
persona ni societat, ni la usaran de cap manera que no sigui la que correspongui a la
finalitat del protocol, d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu
i del Consell, del 27 d’abril de 2016.
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I en prova de conformitat, signen aquest protocol d’intencions.”
SEGON. Facultar àmpliament el vicepresident segon de la Diputació per a la
signatura del protocol i la resolució dels compromisos que se’n derivin i perquè, si cal,
d’acord amb la finalitat que es persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que
eventualment s’hagin pogut advertir.
TERCER. Notificar aquest protocol d’intencions al Consorci de l’Auditori i l’Orquestra.
5.

JG983/000007/2019-PPCICENTEB;
Proposta
President
Comissió
Informativa CENTEB; Comunicació Cultural (021): Aprovar inicialment la
modificació de l'Ordenança reguladora del preu públic de la subscripció
anual dels Quaderns de la Revista de Girona (exp. 2019/555)

L’Ordenança reguladora del preu públic per al servei de subscripcions i venda
d'edicions i publicacions corporatives regula els preus públics dels productes editorials
i audiovisuals editats per la Diputació de Girona.
D’acord amb l'article 5 de l'esmentada Ordenança, la competència per fixar i modificar
les prestacions i les tarifes de les publicacions corporatives correspon a la Junta de
Govern de la Diputació.
L’annex de l’Ordenança actualment vigent recull el preu de venda al públic de la
col·lecció Quaderns de la Revista de Girona, desglossat en preu unitari per cada
volum (sense IVA) i en preu de subscripció anual (sense IVA) per sis números de la
col·lecció, segons el detall que segueix:
Quaderns
Quaderns de la Revista de Girona
Cada unitat
Subscripció anual (6 números)

13,47
67,31

Atès que a partir d’aquest 2019 és previst incrementar la producció de volums de la
col·lecció “Quaderns de la Revista de Girona” de 6 a 8 números anuals, d’acord amb
la programació de títols aprovada pel Consell Assessor celebrada en data 13 de
febrer de 2018, i atès que en els contractes adjudicats per als serveis de direcció,
maquetació i impressió de la col·lecció ja es està prevista una producció anual d’un
màxim de 8 títols anuals.
És per això que cal modificar de l’Ordenança reguladora del preu públic per al servei
de subscripcions i venda d'edicions i publicacions corporatives, de manera que
l’apartat en què es fixa el preu de venda al públic de la subscripció anual dels
“Quaderns de la Revista de Girona” quedi tal com es detalla a continuació:
Quaderns
Quaderns de la Revista de Girona
Cada unitat
Subscripció anual (8 números)

13,47
89,75
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Atès que la subscripció anual corresponent a 6 números tenia una bonificació del
16,72 % respecte del preu unitari de cada número de la col·lecció, es proposa
mantenir aquest mateix tant per cent de bonificació per a la subscripció anual de 8
números, de manera quer la xifra resultant és de 89,75€.
Atesos els antecedents exposats, i vist l’informe de la cap del centre gestor, la Junta
de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió Informativa de Cultura,
Educació, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança reguladora del preu públic
per al servei de subscripcions i venda d'edicions i publicacions corporatives, de
manera que en l’annex on es recullen la llista de preus (sense IVA) hi consti:
Quaderns de la Revista de Girona
Subscripció anual (8 números)

89,75

En lloc de:
Quaderns de la Revista de Girona
Subscripció anual (6 números)

67,31

SEGON. Sotmetre el present acord a informació pública mitjançant la seva publicació
en el Butlletí Oficial de la Província i en el Tauler d'Edictes de la corporació per un
termini de 30 dies, en el benentès que en cas de no presentar-se al·legacions durant
l'esmentat termini, l'acord quedarà definitivament aprovat.
TERCER Traslladar el present acord als actuals subscriptors de la col·lecció
Quaderns de la Revista de Girona, a Intervenció i Tresoreria.
6.

JG983/000008/2019-PPCICENTEB;
Proposta
President
Comissió
Informativa CENTEB; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa per
al finançament del 19è Vespres Musicals de Vilafant (exp. 2019/516)

L’Ajuntament de Vilafant, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament
del 19è Vespres Musicals de Vilafant, l’any 2019, i s’ha instruït l'expedient
corresponent (2019/516).
Els Vespres Musicals de Vilafant es fan des de l’estiu de l’any 2000, i en totes les
edicions s’han compost per de 3 a 7 actuacions a l’aire lliure i de franc, tret d’algunes
actuacions, mai més d’una per temporada, que es fa una entrada popular.
En els seus inicis, amb els Vespres Musicals s’ha intentat trobar sempre un equilibri
en l’oferta dels concerts programats entre la música clàssica i la popular, així com
assegurar una majoria de presència de música catalana i en català, però també un
bona presència de música d’arreu. Aquests objectius també reforcen l’objectiu
d’augmentar la diversificació del públic amb la varietat dels gèneres musicals però
també amb la "descentralització" dels concerts en diferents indrets.
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En les darreres edicions s’aposta molt més fortament per l’equilibri de músics
catalans (i en català) coneguts pel gran públic i els desconeguts, per tal d’aproparlos al públic tant coneixedor i seguidor de la música com pel que si no és apropantlos i facilitant-ho no n’és consumidor de música en directe, en ambdós casos músics
de gran qualitat.
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla
Estratègic de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació
Cultural tindrà una línia de subvencions específiques per la promoció de les arts
escèniques, dins les quals s’hi engloben els festivals de música.
Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada
nominativament a favor de l’Ajuntament de Vilafant, 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.
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 Vilafant, per al 19è Vespres
Musicals de Vilafant, l’any 2019, que es detalla a continuació:
Número
d'expedient
electrònic
2019/516

Nom del beneficiari

Cost total de
l'objecte
subvencionat
14.160,00€

Cost
de
les
despeses
subvencionables
14.160,00

Ajuntament
Vilafant

de

NIF
del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

P1723500C

19è
Vespres
Musicals

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

3.000,00 €

21,18 %

Període
d’execució
l’activitat
Des de l’1
gener fins
31 d’agost
2019
Import
justificar

de
de
al
de
a

14.160,00 €

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de TRES MIL EUROS, (3.000,00
€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/46206 del pressupost de la
Diputació de Girona de 2019.
TERCER. Objecte.
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.
El període d’execució de l’actuació subvencionada és des de l’1 de gener fins al 31
d’agost de 2019.
QUART. Compatibilitat.
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La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar
el cost total de l'activitat subvencionada.
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.
Es considera que l’Ajuntament de Vilafant, 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 3.000,00 € que representa
un percentatge de finançament del 21,18 %, 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 Vilafant, ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de
3.000,00€ corresponents a l’import de les despeses del 19è Vespres Musicals de
Vilafant que consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la
presentació telemàtica al Registre General de la Diputació de la documentació
següent:
a) El compte justificatiu normalitzat (www.ddgi.cat).
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat;
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la
factura;
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb
identificació de l’import i la seva procedència;
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de
les activitats.
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el
percentatge de desviació.
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva.
És inadmissible cap canvi de destinació.
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 30 de setembre de
2019. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst,
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de
justificació.
Tan bon punt l’Ajuntament de Vilafant, presenti la documentació justificativa es
procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en
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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 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 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 Vilafant, 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;
Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat

18

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 Vilafant, i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la
seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que
realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article
46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al
compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o
negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin
correspondre.
DOTZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades. Els beneficiaris no
podran concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb
persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la contractació es realitzi amb
les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització de la Diputació de Girona.
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
TRETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de
conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:
a)El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.
b)El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels
drets estatutaris.
c)La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions
necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes
d’interessos.
d) La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de
discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions.
e) El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels
òrgans que dirigeixen.
f) El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur
responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris.
g) La bona fe.
h) El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan
concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.
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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 l’acord i portar a terme les
actuacions que se’n deriven establertes per Llei. La legitimació del tractament es
fonamentarà en el compliment de missió d’interès públic (art. 6.1.e del Reglament) i
d’obligacions legals (art. 6.1.c). En cas que la tramitació de la sol·licitud impliqui
comunicació de dades d’altres persones a la Diputació de Girona, les persones
sol·licitants hauran d'informar a les persones afectades d'aquesta comunicació. Per a
l’exercici dels drets reconeguts al Reglament General de Protecció de Dades (accés a
les dades, portabilitat, rectificació, supressió, sol·licitar la limitació del tractament i
oposició) l’interessat es podrà adreçar en qualsevol moment a la Diputació de Girona.
La informació detallada del tractament, incloent les vies d'exercici dels drets de les
persones interessades, es pot consultar a la seu electrònica de la Diputació de
Girona.
QUINZÈ. Normes supletòries. En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta
de normativa que hi sigui aplicable.
SETZÈ. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Vilafant.
7.

JG983/000009/2019-PPCICENTEB;
Proposta
President
Comissió
Informativa CENTEB; Cooperació Cultural (017): Iniciació de l'expedient de
revocació de les subvencions per a la creació de públics per a la cultura
2018 concedides a diverses entitats (exp. 2019/610)

D’acord a l’article 30.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, la rendició del compte justificatiu constitueix un acte obligatori del
beneficiari o de l’entitat col·laboradora, en la qual s’han d’incloure, sota responsabilitat
del declarant, els justificants de despesa o qualsevol altre document amb validesa
jurídica que permetin acreditar el compliment de l’objecte de la subvenció pública. La
forma del compte justificatiu i el termini de rendició del mateix estan determinats per
les bases reguladores corresponents de les subvencions públiques. Així mateix,
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l’article 30.8 concreta que l’incompliment de l’obligació de justificar la subvenció en els
termes que estableix aquest capítol o el fet que la justificació sigui insuficient
comporta el reintegrament en les condicions que preveu l’article 37 d’aquesta Llei.
L’article 70.3 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions apunta que
transcorregut el termini establert de justificació sense haver-se presentat aquesta
davant l’òrgan administratiu competent, aquest ha de requerir el beneficiari perquè en
el termini improrrogable de quinze dies sigui presentada als efectes previstos en
aquest capítol. La falta de presentació de la justificació en el termini establert en
aquest apartat comporta l’exigència del reintegrament i altres responsabilitats
establertes a la Llei general de subvencions. La presentació de la justificació en el
termini addicional establert en aquest apartat no eximeix el beneficiari de les sancions
que, d’acord amb la Llei general de subvencions, corresponguin.
D’acord a l’article 33 de l’Ordenança General de subvencions, aprovada pel Ple de la
Diputació de Girona en sessió de 21 de febrer de 2012, el centre gestor informarà
l’òrgan competent sobre la revocació de la subvenció en els següents casos: (...) c)
Quan hi hagi incompliment de l’obligació de presentar la justificació en els termes
previstos en la convocatòria. (...)
Atès que en el centre gestor de Cooperació Cultural hi ha diversos beneficiaris que
han incomplert amb l’obligació de justificació de la subvenció i vist el que es disposa a
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en relació amb
l’obligació de justificació i comprovació de l’adequada justificació de la mateixa i que
es desenvolupa al Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei general de subvencions, i el que s’estableix als articles 29 i 33
de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
Vist l'informe del cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern,
per unanimitat, acorda:
Primer. Declarar l’incompliment de l’obligació de justificació o de d’esmena de la
mateixa per part dels beneficiaris de la subvenció que es detallen en el punt segon.
Segon. Iniciar l’expedient de revocació de les subvencions concedides, de conformitat
amb l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, als beneficiaris
que tot seguit es detallen:
Expedient

NIF

Beneficiari

Concepte

2018/3362

P6715001A

Patronat
del
Museu Cerdà de
Puigcerdà

2018/3349

G55135867

Agrupació
Pessebristes
d’Olot
i
Garrotxa

Projecció
Audiovisual:
Ahir, avui i
sempre
Puigcerdà
Pregó de la
Festa
pessebre
i
pessebria

de
la

Import subvenció

Data
justificació

3.682,81 €

---

Data
requeriment
justificació
14/11/2018

500,00 €

---

27/11/2018
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2018/3168

G55302699

2018/2417

B55232839

Associació
Juvenil Log Out
Teatre
de
Banyoles
Viola Concerts de
Girona

Producció
Valerie

500,00 €

---

3/12/2018

3/12/2018

Cicle
de
concerts de
Peratallada

787,55 €

---

20/11/2018

20/11/2018

Tercer. Tràmit d’audiència. Requerir els beneficiaris del punt segon perquè presentin
les al·legacions que considerin oportunes, en el termini de quinze dies comptats des
de la data de la notificació del present acord. Un cop transcorregut el termini i resoltes
les al·legacions, si escau, l’òrgan competent revocarà la subvenció, tot arxivant-ne
l’expedient sense cap tràmit ulterior.
Quart. Notificar el present acord a les entitats relacionades en el punt segon.

8.

JG983/000014/2019-PPCICENTEB;
Proposta
President
Comissió
Informativa CENTEB; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa per
al finançament del X Festival Internacional de Cinema de Cerdanya (exp.
2019/489)

L’Associació Grup de Recerca de Cerdanya, ha sol·licitat una subvenció nominativa
per al finançament del X Festival Internacional de Cinema de Cerdanya, l’any 2019, i
s’ha instruït l'expedient corresponent (2019/489).
El Festival Internacional de Cinema de la Cerdanya, és el segon festival de cinema
més important de les comarques gironines. El seu principal objectiu és el de
dinamitzar la cultura i el cinema a la Cerdanya, esdevenir una eina d’interès cultural i
social a més de potenciar la indústria audiovisual a tot el conjunt dels Pirineus.
El certamen pretén créixer sobre la seva especificitat: la promoció del talent emergent
nacional i internacional i el cinema independent que, sovint, resta a l’ostracisme de les
grans mostres d’arreu. L’Organització aposta per un perfil variat de propostes amb
dues seccions competitives (curtmetratges i llargmetratges) i que van des de
l’animació infantil, els documentals etnogràfics, les propostes experimentals i el
cinema fet per dones a la ficció d’avantguarda del panorama independent.
Aquest fet posiciona el Festival com la mostra de referència dels Pirineus tant pel que
fa a nombre de films rebuts com pel nombre de projeccions i activitats paral·leles que
s’organitzen. A més a més, la llarga trajectòria que atesora ha permès consolidar un
públic fidel, entès en cinema i amb una participació activa en les votacions.
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà
una línia de subvencions específiques per a la promoció de les arts escèniques, dins
les quals s’hi engloben els festivals de cinema. L’objectiu d’aquesta línia és garantir
l’equilibri territorial i temàtic de l’oferta cultural relacionada amb les arts escèniques;
així com fomentar la implicació dels municipis en els projectes d’arts escèniques.
Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada
nominativament a favor de l’ Associació Grup de Recerca de Cerdanya, de
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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.
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural la Junta de Govern,
per unanimitat, acorda:
PRIMER. Concedir la subvenció a l’ Associació Grup de Recerca de Cerdanya , per al
X Festival Internacional de Cinema de Cerdanya , l’any 2019, que es detalla a
continuació:
Número
d'expedient
electrònic
2019/489

Nom del beneficiari

NIF
del
beneficiari

Associació Grup de
Recerca
de
Cerdanya

G55039481

Cost total de
l'objecte
subvencionat
18.300,00€

Cost
de
les
despeses
subvencionables
18.300,00 €

Import de la
subvenció
13.000,00 €

Objecte de la
subvenció

Període
d’execució
l’activitat
X
Festival Des de l’1
Internacional
gener fins
de Cinema de 30
Cerdanya
setembre
2019
Percentatge de Import
finançament
justificar
71,03 %

de
de
al
de
de
a

18.300,00 €

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de TRETZE MIL EUROS,
(13.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48111 del pressupost
de la Diputació de Girona de 2019.
TERCER. Objecte.
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.
El període d’execució de l’actuació subvencionada és des de l’1 de gener fins al 30 de
setembre de 2019.
QUART. Compatibilitat.
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar
el cost total de l'activitat subvencionada.
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.
D’acord a l’art. 21.4 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona, es requerirà per part de l’ens beneficiari l’acceptació expressa de la
subvenció.
SISÈ. Pagament de la subvenció.
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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 SET MIL EUROS
(7.000,00 €), en concepte de bestreta, que correspon al 53,84 % 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 l’Associació Grup de Recerca de la Cerdanya, 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 SIS MIL EUROS, (6.000,00 €), corresponents al 46,16 % 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.
L’Associació Grup de Recerca de Cerdanya, ha de justificar la subvenció concedida,
per l’import de 18.300,00€ corresponents a l’import de les despeses del X Festival
Internacional de Cinema de Cerdanya 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).
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el
percentatge de desviació.
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva.
És inadmissible cap canvi de destinació.
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 15 d’octubre de
2019. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst,
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encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de
justificació.
Tan bon punt l’Associació Grup de Recerca de Cerdanya, 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’associació Grup de Reserca de Cerdanya, té les
obligacions següents:
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció;
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable;
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c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb
posterioritat a la presentació de la sol·licitud;
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i
control;
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb
la col·laboració d’aquest organisme;
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable;
g) Col·laborar en la programació del Pati Cultural de la Diputació de Girona, si
s’escau.
h) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.
ONZÈ. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels
mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
L’Associació Grup de Reserca de Caerdanya, i els tercers relacionats amb l’objecte
de la subvenció o la seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de
control financer que realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el
que estableix l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions. La negativa al compliment d’aquesta obligació es considera resistència,
excusa, obstrucció o negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si
escau, hi puguin correspondre.
DOTZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades. Els beneficiaris no
podran concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb
persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la contractació es realitzi amb
les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització de la Diputació de Girona.
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
TRETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de
conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:
a)El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.
b)El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels
drets estatutaris.
c)La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions
necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes
d’interessos.
d) La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de
discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions.
e) El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels
òrgans que dirigeixen.
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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: 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 l’acord i portar a terme les
actuacions que se’n deriven establertes per Llei. La legitimació del tractament es
fonamentarà en el compliment de missió d’interès públic (art. 6.1.e del Reglament) i
d’obligacions legals (art. 6.1.c). En cas que la tramitació de la sol·licitud impliqui
comunicació de dades d’altres persones a la Diputació de Girona, les persones
sol·licitants hauran d'informar a les persones afectades d'aquesta comunicació. Per a
l’exercici dels drets reconeguts al Reglament General de Protecció de Dades (accés a
les dades, portabilitat, rectificació, supressió, sol·licitar la limitació del tractament i
oposició) l’interessat es podrà adreçar en qualsevol moment a la Diputació de Girona.
La informació detallada del tractament, incloent les vies d'exercici dels drets de les
persones interessades, es pot consultar a la seu electrònica de la Diputació de
Girona.
QUINZÈ. Normes supletòries. En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta
de normativa que hi sigui aplicable.
SETZÈ. Notificar aquest acord a la l’Associació Grup de Recerca de Cerdanya.
9.

JG983/000004/2019-PPCIPEAH; Proposta President Comissió Informativa
PEAH; Serveis Jurídics (006): Assabentat de la fermesa de la sentència
Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat

27

núm. 135/2017 de 16 de febrer de 2018, dictada per Secció Cinquena de la
Sala Contenciós Administrativa del TSJC, que resol el ordinari núm. 1/2015
(exp. 2019/503)
Vist l'informe emès per la Sra. Ma Cristina Lloret Gómez, cap del Servei Jurídic
d'aquesta Diputació, de 18 de gener de 2019, que diu:
“En data 17 de gener de 2019 se'ns ha notificat decret de 15 de gener del mateix
any, que declara la fermesa de la sentència núm. 135/2017 de 16 de febrer de
2018, dictada per Secció Cinquena de la Sala Contenciós Administrativa del TSJC,
que va desestimar el recurs ordinari núm. 1/2015, interposat per la Diputació de
Girona contra la desestimació presumpta del recurs d’alçada que la Diputació de
Girona va interposar, en via administrativa, contra la resolució de 24 de gener de
2014 de la Secretaria General del Departament de Benestar Social i Família de la
Generalitat de Catalunya, que va denegar el requeriment de la corporació, relatiu al
traspàs a l’Arxiu General de la Diputació de documentació històrica de titularitat de
la Diputació, relativa a la Llar Infantil i al Patronat de Serveis Socials de la
Diputació, i que es trobava en dipòsit de la Generalitat .
La sentència de la Secció Cinquena, establia l’obligació a la Diputació de Girona del
pagament de les costes processals, tot limitant-les a 1.200€.
La Secció Primera de la Sala Contenciós Administrativa del Tribunal Suprem, per
provisió de 29 de novembre de 2018, notificada el cinc de desembre de 2018, ha
declarat la inadmissibilitat del recurs de cassació que es va interposar per la Diputació
de Girona contra la esmentada sentència núm. 135/2017 de la Secció Cinquena de la
Sala Contenciós Administrativa del TSJC, imposant-li, a més a més, les costes
processals d’aquest segona instància, amb el límit de 2.000€.
Faig constància d'aquestes actuacions judicials perquè siguin de coneixement de la
Junta de Govern d'aquesta Diputació.”
La Junta de Govern, a proposta de la presidenta de la Comissió Informativa de
Promoció Econòmica, Administració i Hisenda per unanimitat es dona per
assabentada de la fermesa de la sentència núm. 135/2017 de 16 de febrer de 2018,
dictada per Secció Cinquena de la Sala Contenciós Administrativa del TSJC, resolent
el ordinari núm. 1/2015 (exp. Firmadoc núm. 2019/503).
10.

JG983/000007/2019-PPCITS; Proposta President Comissió Informativa TS;
Medi Ambient (014): Canvi de beneficiari i concessió d'una pròrroga d'una
subvenció dins la convocatòria de subvencions de la campanya d'ajuts a
particulars dins del Parc Natural del Montseny, any 2018 (exp. 2018/2810)

La Junta de Govern va resoldre en data 17 de juliol de 2018 la convocatòria de
subvencions de la campanya d'ajuts a particulars dins del Parc Natural del Montseny i
va atorgar al Sr. J. R.S. una subvenció de 3.000,00 euros per estassada de sotabosc.
En data 15 de novembre de 2018, la Sra. A.P.R. va sol·licitar un canvi de beneficiari i
una pròrroga en la justificació de la subvenció, donada la defunció del Sr. J.R.S.
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Vist que tota la documentació presentada és correcta i que s'aporta l’acceptació de
l’herència i cessió d’usdefruit a favor de la Sra. A.P.R.
Donat que la Sra. A.P.R. compleix els requisits per ser beneficiària i l'acció continua
tenint la mateixa puntuació que la concedida.
Vist l’informe del cap de Medi Ambient,
D’acord amb els antecedents, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de
Medi Ambient, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Aprovar el canvi de beneficiari de la subvenció de 3.000,00 euros per
estassada de sotabosc de la finca el Marcús dins la convocatòria de subvencions de
la campanya d'ajuts a particulars dins del Parc Natural del Montseny, any 2018 (Exp.
2018/2810), a favor de la senyora A.P.R. amb NIF ***0460*, nova usufructuària de la
finca.
SEGON. Concedir a la Sra. A.P.R., (2018/2810), una pròrroga, fins el dia 15 de gener
de 2019, per estassada de sotabosc de la finca el Marcús dins la convocatòria de
subvencions de la campanya d'ajuts a particulars dins del Parc Natural del Montseny,
any 2018.
TERCER. La concessió d’aquest canvi no modifica cap altra condició de l'ajut
esmentat i en cas que el beneficiari no la justifiqui dins del nou termini assenyalat,
s’iniciarà l’expedient d’anul·lació de la subvenció no justificada. En el cas que el
beneficiari no justifiqui la quantitat corresponent, se li abonarà la part proporcional
justificada.
QUART. Cancel·lar el compromís de la despesa realitzada a favor de J.R.S. amb NIF
***9365*, i autoritzar i disposar la quantitat de 3.000 euros amb càrrec a l’aplicació
2019 300 1700 77900 a favor de la Senyora A.P.R. amb NIF ***0460*per estassada
de sotabosc de la finca el Marcús dins la convocatòria de subvencions de la
campanya d'ajuts a particulars dins del Parc Natural del Montseny, any 2018.
CINQUÈ. Traslladar el present acord a la Sra. A.P.R.

Assumptes procedents dels delegats de les diferents àrees
11.

JG983/000002/2019-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació
Esportiva; Cooperació Esportiva (026): Subvenció nominativa al Club
Ciclista Baix Ter per l'Equip UCI Femení. Expedient 2019/438

L'entitat Club Ciclista Baix Ter, de Torroella de Montgrí, ha sol·licitat una subvenció
nominativa per al finançament de l’Equip UCI Femení i s’ha instruït l'expedient
2019/438.
L'entitat Club Ciclista Baix Ter, té com a objectiu principal promocionar l’esport de
base, la formació d’esportistes, alguns dels quals competeixen, i ha creat un equip
femení que és el més potent de Catalunya.
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El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de data 24 de gener de 2017, va
aprovar el Pla Estratègic de Subvencions, el qual preveu que el Servei d’Esports
atorgui subvencions nominatives 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 2019 hi figura una subvenció
consignada nominativament a favor del Club Ciclista Baix Ter, de Torroella de
Montgrí, de conformitat amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona; 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 d'Esports i de conformitat amb el
Decret de 13 de juliol de 2015 de delegacions de la Presidència a la Junta de Govern,
el diputat delegat d'Esports, la Junta de Govern, per unanimitat, acorda:
Primer. Concedir una subvenció d’acord amb les dades següents:
Exp. núm.

Nom beneficiari

CIF/NIF

2019/438

Club Ciclista Baix Ter

G17302548

Objecte de la subvenció

Naturalesa

Equip UCI Femení

Corrent

Cost
de l’objecte de la
subvenció €

Import de la
subvenció €

Import a justificar € % de finançament

78.000,00

35.000,00

50.000,00

44,87%

Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 35.000,00 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 520/3410/48130 del pressupost de la Diputació de Girona
de 2019.
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.
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El període d’execució de l’actuació subvencionada comença l’1 de gener de 2019 i
finalitza l’1 d’octubre de 2019.
Quart. Compatibilitat
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic
o privat, nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les
subvencions compatibles amb la de la 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 31 d’octubre de 2019, la
realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per l’import de 50.000,00 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.
e) Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció
o d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en
compliment de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència
(model disponible a l’apartat «Documentació» del web www.ddgi.cat).
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat 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.
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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
El pagament de la subvenció es farà en concepte de bestreta en el termini d’1 mes a
partir de la notificació d’aquesta resolució i prèvia acceptació expressa de la
subvenció.
L’import de la bestreta serà de 20.000,00 euros i 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, tot i 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
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fer la difusió del finançament públic rebut. En el requeriment que l’òrgan
concedent dirigeixi al beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 15 dies
per a l’adopció de l’obligació, amb l’advertència que aquest incompliment pot
comportar la revocació de la subvenció.
Desè. Altres obligacions del beneficiari
El beneficiari té les obligacions següents:
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció.
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i la informació que li sigui requerida
en relació amb l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable.
c) Notificar a la Diputació de Girona la informació relativa als ajuts obtinguts o
demanats a altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o
internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud.
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i
control.
e) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.
f) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.
Onzè. Subcontractació
Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les actuacions objecte de
subvenció però les obligacions econòmiques que se’n derivin hauran d’anar a càrrec
de l’entitat respectiva.
Dotzè. Modificació de les subvencions
La Junta de Govern de la Diputació de Girona té la facultat de revisar la subvenció
concedida i de modificar la resolució de concessió en el cas que s’hagin alterat les
condicions que s’han tingut en compte per concedir la subvenció.
Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, el beneficiari no podrà sol·licitar
un canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, ni demanar la modificació del
pressupost o del percentatge de finançament.
En relació amb la modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa
concordant.
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.
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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'entitat Club Ciclista Baix Ter.
12.

JG983/000003/2019-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació
Esportiva; Cooperació Esportiva (026): Subvenció nominativa a la
Federació Catalana d'Esports per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual
- ACELL per les activitats anuals de promoció de l'esport i el lleure.
Expedient 2019/447

La Federació Catalana d’Esports per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual –
ACELL, de Barcelona, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament de
les activitats anuals i s’ha instruït l'expedient 2019/447.
La Federació Catalana d’Esports per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual –
ACELL, té com a objectiu principal el foment de l’esport per a persones amb
discapacitat intel·lectual.
El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de data 24 de gener de 2017, va
aprovar el Pla Estratègic de Subvencions, el qual preveu que el Servei d’Esports
atorgui subvencions nominatives 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 2019 hi figura una subvenció
consignada nominativament a favor de la Federació Catalana d’Esports per a
Persones amb Discapacitat Intel·lectual – ACELL, de Barcelona, 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.
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Vist l'informe favorable del cap del centre gestor d'Esports i de conformitat amb el
Decret de 13 de juliol de 2015 de delegacions de la Presidència a la Junta de Govern,
el diputat delegat d'Esports, la Junta de Govern, per unanimitat, acorda:
Primer. Concedir una subvenció d’acord amb les dades següents:
Exp. núm.

Nom beneficiari

CIF/NIF

2019/447

Federació Catalana d’Esports per a
Persones amb Discapacitat
Intel·lectual – ACELL

G08857542

Objecte de la subvenció

Naturalesa

Activitats anuals de promoció de l’esport i el lleure

Corrent

Cost
de l’objecte de la
subvenció €

Import de la
subvenció €

Import a justificar € % de finançament

40.000,00

15.000,00

40.000,00

37,50 %

Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 15.000,00 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 520/3410/48112 del pressupost de la Diputació de Girona
de 2019.
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 setembre de 2018 i
finalitza el 31 d’agost de 2019.
Quart. Compatibilitat
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic
o privat, nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar
el cost total de l'activitat subvencionada.
Cinquè. Acceptació de la subvenció
Es considera que l'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
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El beneficiari ha de justificar en el termini que finalitza el 30 de setembre de 2019, la
realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per l’import de 40.000,00 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.
e) Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció
o d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en
compliment de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència
(model disponible a l’apartat «Documentació» del web www.ddgi.cat).
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.
En cas que el cost justificat sigui inferior al 90% de l’import a justificar, la
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantia concedida
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), 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
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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.
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions puguin
correspondre, s’aplicaran les regles següents:
a)Si encara és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts,
l’òrgan concedent ha de requerir el beneficiari que adopti les mesures de
difusió establertes en un termini no superior a 15 dies, amb advertència
expressa que aquest incompliment pot comportar la revocació de la
subvenció.
b)Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures
no és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan
concedent pot establir mesures alternatives, sempre que aquestes permetin
fer la difusió del finançament públic rebut. En el requeriment que l’òrgan
concedent dirigeixi al beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 15 dies
per a l’adopció de l’obligació, amb l’advertència que aquest incompliment pot
comportar la revocació de la subvenció.
Desè. Altres obligacions del beneficiari
El beneficiari té les obligacions següents:
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció.
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i la informació que li sigui requerida
en relació amb l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable.
c) Notificar a la Diputació de Girona la informació relativa als ajuts obtinguts o
demanats a altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o
internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud.
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i
control.
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e) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.
f) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.
Onzè. Subcontractació
Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les actuacions objecte de
subvenció però les obligacions econòmiques que se’n derivin hauran d’anar a càrrec
de l’entitat respectiva.
Dotzè. Modificació de les subvencions
La Junta de Govern de la Diputació de Girona té la facultat de revisar la subvenció
concedida i de modificar la resolució de concessió en el cas que s’hagin alterat les
condicions que s’han tingut en compte per concedir la subvenció.
Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, el beneficiari no podrà sol·licitar
un canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, ni demanar la modificació del
pressupost o del percentatge de finançament.
En relació amb la modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa
concordant.
Tretzè. Invalidesa, revocació i reintegrament
La Diputació de Girona podrà revocar totalment o parcial les subvencions. Si es dona
aquest cas, el beneficiari tindrà l’obligació de retornar l'import rebut i de pagar l'interès
de demora corresponent en els supòsits següents:
a)Els que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
b)En cas d’incompliment d'altres obligacions que preveuen aquestes bases.
c)Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.
El 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
Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat

39

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. 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'entitat Federació Catalana d’Esports per a Persones amb
Discapacitat Intel·lectual – ACELL.
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13.

JG983/000004/2019-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació
Esportiva; Cooperació Esportiva (026): Subvenció nominativa a la Volta
Ciclista a Catalunya Associació Esportiva per la 99ª edició Volta Ciclista
Catalunya. Expedient 2019/494

L'entitat Volta Ciclista a Catalunya Associació Esportiva, de Barcelona, ha sol·licitat
una subvenció nominativa per al finançament de la 99ª edició Volta Ciclista Catalunya
i s’ha instruït l'expedient 2019/494.
L'entitat Volta Ciclista a Catalunya Associació Esportiva, té com a objectiu principal
l'organització de la 99ª edició Volta Ciclista Catalunya.
El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de data 24 de gener de 2017, va
aprovar el Pla Estratègic de Subvencions, el qual preveu que el Servei d’Esports
atorgui subvencions nominatives 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 2019 hi figura una subvenció
consignada nominativament a favor de la Volta Ciclista a Catalunya Associació
Esportiva, de Barcelona, 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 d'Esports i de conformitat amb el
Decret de 13 de juliol de 2015 de delegacions de la Presidència a la Junta de Govern,
la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat d'Esports, per unanimitat, acorda:
Primer. Concedir una subvenció d’acord amb les dades següents:
Exp. núm.

Nom beneficiari

CIF/NIF

2019/494

Volta Ciclista a Catalunya Associació G64231855
Esportiva

Objecte de la subvenció

Naturalesa

99ª edició Volta Ciclista Catalunya

Corrent

Cost de l’objecte de Import de
la subvenció €
subvenció €
87.500,00

35.000,00

la
Import a justificar € % de finançament
87.500,00

40,00 %

Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 35.000,00 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 520/3410/48116 del pressupost de la Diputació de Girona
de 2019.
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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 2019 i
finalitza el 30 d’abril de 2019.
Quart. Compatibilitat
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic
o privat, nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar
el cost total de l'activitat subvencionada.
Cinquè. Acceptació de la subvenció
Es considera que l'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 d’abril de 2019, la
realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per l’import de 87.500,00 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.
e) Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en compliment
de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència (model disponible a
l’apartat «Documentació» del web www.ddgi.cat).
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.
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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), 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
El pagament de la subvenció es farà en concepte de bestreta en el termini d’1 mes a
partir de la notificació d’aquesta resolució i prèvia acceptació expressa de la
subvenció.
L’import de la bestreta serà del 70 % 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
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El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte
de subvenció, tot i que l’activitat ja hagi estat realitzada. Tanmateix, 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, prèvia sol·licitud al servei d’Esports.
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions puguin
correspondre, s’aplicaran les regles següents:
a)Si encara és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts,
l’òrgan concedent ha de requerir el beneficiari que adopti les mesures de
difusió establertes en un termini no superior a 15 dies, amb advertència
expressa que aquest incompliment pot comportar la revocació de la
subvenció.
b)Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures
no és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan
concedent pot establir mesures alternatives, sempre que aquestes permetin
fer la difusió del finançament públic rebut. En el requeriment que l’òrgan
concedent dirigeixi al beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 15 dies
per a l’adopció de l’obligació, amb l’advertència que aquest incompliment pot
comportar la revocació de la subvenció.
Desè. Altres obligacions del beneficiari
El beneficiari té les obligacions següents:
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció.
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i la informació que li sigui requerida
en relació amb l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable.
c) Notificar a la Diputació de Girona la informació relativa als ajuts obtinguts o
demanats a altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o
internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud.
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i
control.
e) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.
f) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.
Onzè. Subcontractació
Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les actuacions objecte de
subvenció però les obligacions econòmiques que se’n derivin hauran d’anar a càrrec
de l’entitat respectiva.
Dotzè. Modificació de les subvencions
La Junta de Govern de la Diputació de Girona té la facultat de revisar la subvenció
concedida i de modificar la resolució de concessió en el cas que s’hagin alterat les
condicions que s’han tingut en compte per concedir la subvenció.
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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 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:
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a)El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.
b)El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels
drets estatutaris.
c)La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions
necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes
d’interessos.
d)La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de
discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions.
e)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. 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'entitat Volta Ciclista a Catalunya Associació Esportiva.
14.

JG983/000001/2019-PDDPE;
Proposta
diputat
delegat
promoció
econòmica; Promoció Econòmica (015): Aprovar el conveni de
col·laboració entre la Diputació de Girona i. l'Associació per al
desenvolupament rural integral de la zona nord-oriental de Catalunya
(ADRINOC) (exp. 2018/8991)

La Diputació de Girona, mitjançant el departament de Promoció Econòmica, té la
voluntat d’establir un marc de col·laboració estable per donar suport a les estratègies
de desenvolupament local dels Grups d’Acció Local emmarcats en el programa
Leader.
ADRINOC és una entitat sense ànim de lucre que té com a objectiu principal
promoure el desenvolupament sostenible dels municipis rurals de la seva àrea
d’actuació en els seus àmbits industrial, comercial, agrícola, ramader, forestal, turístic
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i qualsevol altre tipus d’activitat. Així mateix, correspon a l’entitat participar en el
Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya per aplicar la metodologia Leader
en el seu àmbit d’actuació. Per tant, entre les seves funcions hi ha la de fer
progressar projectes empresarials o professionals que tinguin com a base la qualitat i
una gestió responsable, així com la de generar oportunitats de futur per a les
persones del territori; per aconseguir així un nivell de desenvolupament econòmic,
d’ocupació i benestar que sigui sostenible.
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 diputat delegat de la Comissió Informativa de Promoció
Econòmica, Administració i Hisenda, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Aprovar el conveni plurianual de col·laboració entre la Diputació de Girona i
l’Associació per al desenvolupament rural integral de la zona nord-oriental de
Catalunya (ADRINOC) per a la implantació d’estratègies de desenvolupament local
emmarcades en el programa Leader, el text del qual es transcriu íntegre a
continuació:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I
L’ASSOCIACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT RURAL INTEGRAL DE LA ZONA
NORD-ORIENTAL DE CATALUNYA (ADRINOC) PER A LA IMPLANTACIÓ
D’ESTRATÈGIES DE DESENVOLUPAMENT LOCAL EMMARCADES EN EL
PROGRAMA LEADER
ENTITATS QUE HI INTERVENEN
D’una part, l’Il·lm. Sr. Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona
amb NIF: P1700000A, en nom i representació de la Corporació, expressament
facultat per aquest acte per de Junta de Govern de ______de_____________ de
2019 i assistit pel Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, secretari general de la corporació.
Per altra part, el Sr. Joan Espona i Agustín, president de l’entitat Associació per al
desenvolupament rural integral de la zona nord-oriental de Catalunya (ADRINOC), en
virtut de l’Assemblea General d’ADRINOC de l’1 de desembre de 2011 amb seu al
consell comarcal de la Garrotxa (Av. Onze de Setembre, 22, 2a. planta 17800 OLOT)
amb NIF G55009914.
Les parts es reconeixen mútuament en la qualitat en què cadascuna intervé i també la
capacitat legal suficient per a l’atorgament d’aquest conveni i a aquest efecte,
MANIFESTEN
I.- Que la Diputació de Girona és una entitat amb les següents competències pròpies
derivades que les lleis de l’Estat i del Parlament de Catalunya li atribueixen:

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

47

-La coordinació dels serveis municipals entre si per garantir la prestació integral i
adequada a tot el territori.
-L’assistència i la cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, especialment
als de menor capacitat econòmica i de gestió.
-La prestació de serveis públics de caràcter supramunicipal i, si s’escau,
supracomarcal.
-La cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i en la planificació
en el territori provincial, d’acord amb les competències de les altres
administracions públiques en aquest àmbit.
-El foment i l’administració dels interessos peculiars de la província.
II.- Que ADRINOC és una entitat sense ànim de lucre que té com a objectiu principal
promoure el desenvolupament sostenible dels municipis rurals de la seva àrea
d’actuació en els seus àmbits industrial, comercial, agrícola, ramader, forestal, turístic
i qualsevol altre tipus d’activitat. Així mateix correspon a l’entitat participar en el
Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya per aplicar la metodologia Leader
en el seu àmbit d’actuació. Per tant, entre les seves funcions hi ha la de fer
progressar projectes empresarials o professionals que tinguin com a base la qualitat i
una gestió responsable, així com la de generar oportunitats de futur per a les
persones del territori; per aconseguir així un nivell de desenvolupament econòmic,
d’ocupació i benestar que sigui sostenible.
III.- Vistes les accions que durà a terme ADRINOC com a Grup d’Acció Local (GAL):
• La dinamització econòmica i la creació d’ocupació en els seus territoris.
• Impulsar el retorn i inserció laboral dels joves en el medi rural i emprenedors.
• El suport als projectes productius de creació i millora del teixit empresarial i la
conservació i millora del patrimoni rural.
• La implementació de projectes estratègics territorials.
IV.- Vist que mitjançant el procediment de selecció convocat per l’Ordre
AAM/387/2014, ADRINOC va presentar sol·licitud per la selecció del grup d’acció
local i de l’estratègia de desenvolupament local. En data 24 de març de 2015 va ser
seleccionat, amb caràcter provisional, mitjançant resolució del director general de
Desenvolupament Rural. En data 28 de juliol de 2015, després de presentar la seva
estratègia de desenvolupament local, va ser seleccionat definitivament, també
mitjançant resolució de la directora general de Desenvolupament Rural. I en data 18
de setembre de 2015 es va signar convenir de col·laboració entre el Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per l’aplicació del desenvolupament
local participatiu Leader en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de
Catalunya 2014-2020.
V.- Atès que en aquest període Leader 2014-2020, ADRINOC ha augmentat el seu
àmbit d’actuació en 24 municipis i 18.364 habitants. Amb un abast total de 75
municipis de 5 comarques gironines (Alt Empordà, Garrotxa, Gironès, Pla de l’Estany i
la Selva) més 6 municipis de la comarca d'Osona, amb una població total de 89.630
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habitants en una superfície de 2.149 km2 i una densitat de població de 41,66
habitants/km2. Aquest increment de municipis i en conseqüència de població atesa
comporta una major despesa i complexitat en la gestió
VI.- Atès que els municipis afectats faran les respectives aportacions al projecte
proporcionalment al nombre d’habitants, a l’activitat empresarial i a la capacitat
tributària de cada ajuntament.
VII.- Vist que ambdues entitats tenen la voluntat de col·laborar en tant que
comparteixen la voluntat de contribuir a fomentar el desenvolupament local
participatiu per generar oportunitats de futur en el territori.
VIII.- Atès que ADRINOC i la Diputació de Girona ja han col·laborat en les anualitats
2015, 2016, 2017 i 2018 en la implantació de l’estratègia de desenvolupament local.
I per tal de fixar els termes i l'abast de la col·laboració objecte d'aquest acord,
estableixen i es sotmeten als següents:
PACTES
1. OBJECTE DEL CONVENI
Establir un marc de col·laboració estable entre les dues institucions per tal de donar
suport i consolidar les estratègies de desenvolupament local emmarcades en el
programa Leader d’ADRINOC en base a la designació de l’entitat com a Grup d’Acció
Local.
2. OBLIGACIONS DE LES PARTS
EI desenvolupament del conveni es basarà en els següents compromisos de
cadascuna de les parts:
Per part de la Diputació de Girona:
-Col·laborar amb ADRINOC amb les aportacions anuals detallades al pacte 4
d’aquest conveni que permetin aplicar la metodologia Leader en el seu àmbit
d'actuació.
Per part d’ADRINOC:
-Desenvolupar el projecte Leader en el seu àmbit territorial en benefici dels municipis i
de les empreses.
-Posar a disposició de la Diputació de Girona el seu equip d’experts, per donar suport
i assessorament al Servei de Promoció Econòmica i a la xarxa XSLPE, en aquells
àmbits en què ADRINOC treballi, hagi treballat o en tingui coneixement.
-Buscar sinergies per construir projectes col·laboratius entre les dues entitats i ajudar
a implementar-los a través dels mitjans que tinguin a disposició ambdues entitats.
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3. ACCIONS DEL PROJECTE LEADER A CÀRREC DE L’ENTITAT ADRINOC
a) Preparació i elaboració de l'estratègia de desenvolupament local, pel nou període
Europeu, si s'escau.
b) Implementació de l’estratègia de desenvolupament local (ajudes a beneficiaris dels
ajuts Leader). La tasca d’implementació de l’estratègia es concretarà, entre d’altres, a
través de les següents accions principals:
•Realitzar els controls administratius dels expedients, previ al control del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en endavant
DARP.
•Establir els criteris de valoració i selecció de projectes.
•Valorar, seleccionar els projectes subvencionables.
•Proposar els projectes al DARP per a la resolució de l’ajuda.
•Proposar els projectes al DARP per a la certificació de l’ajuda.
•Proporcionar al DARP, als avaluadors o d’altres organismes designats pel
DARP, la informació necessària per a poder realitzar el seguiment i la avaluació
del programa.
•Realitzar un seguiment de la posada en pràctica de l’estratègia de
desenvolupament local participatiu i de les operacions subvencionades i
realitzar activitats d’avaluació específiques vinculades a aquesta estratègia.
c) Desenvolupament de projectes de cooperació i projectes estratègics.
4. APORTACIONS I JUSTIFICACIÓ
La Diputació de Girona es compromet a fer les següents aportacions màximes anuals,
per anualitats, amb càrrec a l’aplicació 220 4300 48101 Foment entitats no lucratives
Promoció Econòmica-Diplab:
Aplicació
220 4300 48101

2019
48.000€

2020
48.000€

2021
48.000€

2022
48.000€

La despesa amb càrrec a exercicis futurs quedarà condicionada a l’existència del
corresponent crèdit suficient i adequat.
En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, es compleix el preceptuat de l’article
174 del TRLRHL (Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals).
El lliurament d’aquesta quantitat es farà prèvia justificació de la totalitat de l’import
atorgat juntament amb la presentació de la memòria justificativa de tot el projecte. Per
cada anualitat, el termini de justificació és fins a l’1 de març de l’any següent.
En cas que el beneficiari no justifiqui la totalitat de les despeses per l’import de la
subvenció atorgada, es minorarà l’aportació d’acord amb la quantia justificada.
Caldrà justificar mitjançant el formulari del compte justificatiu normalitzat per a
subvencions inferiors a 60.000 euros de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat).
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Seran despeses subvencionables les que comporti el pla d'actuació de l'entitat,
incloses les de personal, dietes, desplaçaments, encàrrecs, subministraments així
com les despeses inventariables necessàries per a les actuacions fins a un màxim
d’un 30% del total de l’aportació anual.
Es considerarà despesa efectuada la que s'hagi meritat durant l'anualitat prevista,
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de
justificació.
Aquesta subvenció és compatible amb altres subvencions o ajudes rebudes sempre
que no es produeixi sobre finançament.
Caldrà que ADRINOC conservi els documents justificatius de les despeses
incorregudes, els quals podran ser sol·licitats en qualsevol moment.
L’entitat beneficiària no podrà executar totalment o parcialment les activitats
subvencionades mitjançant col·laboradors externs en què hi participin persones
vinculades a la pròpia entitat.
5. SEGUIMENT DEL PROJECTE
Les parts creen una comissió de seguiment paritària de dos membres d’ADRINOC i
dos tècnics de la Diputació de Girona que es reunirà anualment amb l’objecte de:
-

Fer el seguiment de les accions i mesures desenvolupades.
Analitzar les mesures correctives i millores que siguin necessàries implementar i
que assegurin el compliment dels objectius.
Avaluar permanentment i de forma especifica cada tancament d’exercici els
resultats obtinguts.
Proposar noves actuacions i iniciatives que orientades al mateix objectiu, permetin
ampliar-ne i millorar-ne l’impacte a la província de Girona.
Valorar l’execució i l’ajustament de les accions desenvolupades amb l’objecte del
conveni.
Buscar sinergies per construir projectes col·laboratius entre les dues entitats i
ajudar a implementar-los a través dels mitjans que tinguin a disposició ambdues
entitats.

6. VIGÈNCIA DEL CONVENI
Aquest conveni entra en vigor l’1 de gener de 2019 i tindrà vigència fins a 31 de
desembre de 2022 sense perjudici que perdurin els efectes derivats de la seva
execució. En qualsevol moment, abans de la finalització del termini previst en aquest
apartat, els signants podran acordar una pròrroga, per acord exprés d’ambdues parts,
per un període de fins a un màxim de quatre anys addicionals o la seva extinció.
7. EXTINCIÓ I RESCISSIÓ DEL CONVENI
El present conveni es resoldrà per la finalització de les actuacions previstes en el
mateix, per l’incompliment dels compromisos assumits per qualsevol de les parts, per
mutu acord i per qualsevol altra causa determinada a la legislació vigent.
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La comissió de seguiment podrà proposar la rescissió del conveni en el cas que no
s’ajusti a l’objecte i no es compleixin els requisits de la convocatòria Leader.
Quan alguna de les part vulgui rescindir el conveni per causa justificada, n'haurà
d'informar prèviament a l'altra, de forma fefaent, amb una antelació mínima de
seixanta dies.
8. TRACTAMENT DE DADES DE CARACTER PERSONAL
En el cas que l’objecte del conveni inclogui el tractament de dades de caràcter
personal, s’ha 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 d’aquestes dades.
La Diputació de Girona tractarà les dades personals dels interlocutors de l’entitat 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
9. DIFUSIÓ I PUBLICITAT
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 tant de la Diputació
com d'ADRINOC.
10. MODIFICACIÓ I REINTEGRAMENT
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.
La Diputació 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, 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
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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.
11. CONTROL FINANCER
La Intervenció general de la Diputació de Girona, a més de l’exercici de la funció
interventora que s’ha de formular en matèria de subvencions, d’acord amb el que
preveu l’art. 213 i següents del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
pot exercir-hi un control financer d’acord amb el que preveu el Títol III de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
L’entitat 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 s’escau, hi
puguin correspondre.
12. 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) La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
e) El Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals.
f) El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
g) El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat per Decret
179/1995, de 13 de juny.
h) L’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona.
i) Les bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona.
j) La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
k) Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
13. JURISDICCIÓ
Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada d’aquest conveni, les parts se
sotmeten expressament a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de la província de
Girona, amb renúncia expressa al seu propi fur.
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I en prova de conformitat, 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 d’ADRINOC, per l’import màxim de 192.000€ (cent noranta-dos mil
euros), distribuïts en quatre anualitats; condicionant la despesa futura a l’existència de
crèdit en el pressupost corresponent, tal com disposa l’art. 174 del TRLHL al qual es
remet la ICI.

Anualitat Import
màxim
2019
48.000 €
2020

48.000 €

2021

48.000 €

2022

48.000 €

Aplicació pressupostària
220 4300 48101 (Foment
Promoció Econòmica)
220 4300 48101 (Foment
Promoció Econòmica)
220 4300 48101 (Foment
Promoció Econòmica)
220 4300 48101 (Foment
Promoció Econòmica)

entitats no lucratives
entitats no lucratives
entitats no lucratives
entitats no lucratives

Quart. Traslladar aquest acord a l’Associació per al desenvolupament rural integral de
la zona nord-oriental de Catalunya (ADRINOC).
15.

JG983/000002/2019-PDDPE;
Proposta
diputat
delegat
promoció
econòmica; Promoció Econòmica (015): Aprovar el conveni de
col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consorci GAL Alt Urgell Cerdanya (exp. 2018/8996)

La Diputació de Girona, mitjançant el departament de Promoció Econòmica, té
la voluntat d’establir un marc de col·laboració estable per donar suport a les
estratègies de desenvolupament local dels Grups d’acció Local emmarcats en
el programa Leader.
El Consorci GAL Alt Urgell - Cerdanya és un consorci de dret local que té com
a objectiu principal promoure el desenvolupament sostenible dels municipis
rurals de la seva àrea d’actuació en els seus àmbits industrial, comercial,
agrícola, ramader, forestal, turístic i qualsevol altre tipus d’activitat.
Així mateix correspon a l’entitat participar en el Programa de
Desenvolupament Rural de Catalunya per aplicar la metodologia Leader en el
seu àmbit d’actuació. Per tant, entre les seves funcions hi ha la de donar
suport a projectes empresarials o professionals que tinguin com a base la
qualitat i una gestió responsable, així com la de generar oportunitats de futur
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per a les persones del territori; per aconseguir així un nivell de
desenvolupament econòmic, d’ocupació i benestar que sigui sostenible.
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 diputat delegat de la Comissió Informativa de
Promoció Econòmica, Administració i Hisenda, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Aprovar el conveni plurianual de col·laboració entre la Diputació de
Girona i el Consorci GAL Alt Urgell - Cerdanya per a la implantació
d’estratègies de desenvolupament local emmarcades en el programa Leader,
el text del qual es transcriu íntegre a continuació:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I EL
CONSORCI GAL ALT URGELL - CERDANYA PER A LA IMPLANTACIÓ
D’ESTRATÈGIES DE DESENVOLUPAMENT LOCAL EMMARCADES EN EL
PROGRAMA LEADER
ENTITATS QUE INTERVENEN
D’una part, l’Il·lm. Sr. Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona
amb NIF: P1700000A, en nom i representació de la Corporació, expressament
facultat per aquest acte per la Junta de Govern de____ de____________de 2019 i
assistit pel Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, secretari general de la corporació.
Per altra part, el Sr. Jesús Fierro Rugall, president del Consorci GAL Alt UrgellCerdanya, en virtut d’acord de l’Assemblea General de 14 d’agost de 2008 amb seu al
passeig Joan Brudieu, 15 (25700 La Seu d’Urgell) amb NIF P2500092H.
Les parts es reconeixen mútuament en la qualitat en què cadascuna intervé i també la
capacitat legal suficient per a l’atorgament d’aquest conveni i a aquest efecte,
MANIFESTEN
I.- Que la Diputació de Girona és una entitat amb les següents competències pròpies
derivades que les lleis de l’Estat i del Parlament de Catalunya li atribueixen:
-La coordinació dels serveis municipals entre si per garantir la prestació integral i
adequada a tot el territori.
-L’assistència i la cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, especialment
als de menor capacitat econòmica i de gestió.
-La prestació de serveis públics de caràcter supramunicipal i, si s’escau,
supracomarcal.
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-La cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i en la planificació
en el territori provincial, d’acord amb les competències de les altres
administracions públiques en aquest àmbit.
-El foment i l’administració dels interessos peculiars de la província.
II.- Que el Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya és un consorci de dret local que té com
a objectiu principal promoure el desenvolupament sostenible dels municipis rurals de
la seva àrea d’actuació en els seus àmbits industrial, comercial, agrícola, ramader,
forestal, turístic i qualsevol altre tipus d’activitat.
Així mateix correspon a l’entitat participar en el Programa de Desenvolupament Rural
de Catalunya per aplicar la metodologia Leader en el seu àmbit d’actuació. Per tant,
entre les seves funcions hi ha la de donar suport a projectes empresarials o
professionals que tinguin com a base la qualitat i una gestió responsable, així com la
de generar oportunitats de futur per a les persones del territori; per aconseguir així un
nivell de desenvolupament econòmic, d’ocupació i benestar que sigui sostenible.
III.- Vistes les accions que durà a terme el Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya com a
Grup d’Acció Local (GAL):
Difusió i implementació del programa Leader a les comarques de l’Alt Urgell i la
Cerdanya: xerrades al territori, difusió a través de les xarxes socials, activació
del web del Consorci, edició de material divulgatiu.
Accions de dinamització i desenvolupament del territori; participació i
col·laboració en accions proposades des del territori.
Elaboració i implementació de l’estratègia del territori pel període 2014-2020
seguint instruccions del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació.
Tramitació i gestió d’ajuts Leader: aquests ajuts s’adrecen principalment a les
microempreses i Pimes del territori tant si són de nova creació com si fan
inversió per crear noves línies, millorar o innovar. Des del grup es fa la
publicitat dels ajuts un cop publicats al DOGC, es registren les sol·licituds
d’ajut, es revisar la documentació, es valoren els expedients (per part del
Comitè Tècnic del Consorci) i es proposa l’aprovació de l’ajut al Departament
d’Agricultura (per part de la Junta del Consorci).
Visites de seguiment i control als projectes subvencionats. L’equip tècnic del
Consorci fa aquestes visites.
Certificació del projectes. Un cop finalitzades les inversions, es certifiquen els
projectes i es proposa el pagament de l’ajut aprovat.
Elaboració i participació a projectes de cooperació entre Grups Leader (ja siguin
a nivell de Catalunya, de l’estat espanyol o amb altres Grups de la Unió
Europea). Aquesta és una part molt important de la feina dels Grups Leader
atès que permet desenvolupar projectes d’interès pel territori que es coordinen
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i gestionen des dels Grups. En els darrers anys, aquest consorci ha participat
en els següents projectes de cooperació: Odisseu, GUSTUM, ENFOCC,
Leader Natura, Cowocat Rural, Start-Up, FER (futurs emprenedors rurals) o
Mengem d’Aquí (productes locals als menjadors escolars), entre d’altres.
Coordinació a nivell nacional del projecte Odisseu de retorn dels joves al món
rural. Aquest Consorci coordina aquest projecte a nivell dels 13 grups catalans
i també participa a la taula nacional Odisseu amb representants de la DG de
Desenvolupament Rural i la GD de Joventut de la Generalitat de Catalunya.
Participació en accions, Juntes i Assemblees de la Xarxa catalana de Grups
Leader (ARCA).
Creació i dinamització d’accions de networking entre agents públics i privats del
territori.
IV.- Vista la resolució favorable de preselecció del Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) per a la gestió dels ajuts
Leader a favor del Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya com a Grup d’Acció Local (GAL)
en data 26/3/2015. Atès que hi haurà una resolució definitiva de la Unió Europea
prevista per al mes de juliol.
V.- Atès que els Consells Comarcals de l’Alt Urgell i la Cerdanya faran les respectives
aportacions al projecte en base als criteris que determini l’Assemblea General per tal
de poder tirar endavant el programa i donar suport al Consorci.
VI.- Vist que la Diputació de Lleida finançarà els municipis de la seva demarcació
segons sol·licitud feta pel Consorci.
VII.- Vist que ambdues entitats tenen la voluntat de col·laborar en tant que
comparteixen la voluntat de contribuir a fomentar el desenvolupament local
participatiu per generar oportunitats de futur en el territori.
I per tal de fixar els termes i l'abast de la col·laboració objecte d'aquest acord,
estableixen i es sotmeten als següents:
PACTES
1. OBJECTE DEL CONVENI
Establir un marc de col·laboració estable entre les dues institucions per tal de donar
suport a les estratègies de desenvolupament local emmarcades en el programa
Leader del Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya en base a la designació de l’entitat com
a Grup d’Acció Local.
2. OBLIGACIONS DE LES PARTS
EI desenvolupament del conveni es basarà en els següents compromisos de
cadascuna de les parts:
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Per part de la Diputació de Girona:
- Col·laborar amb Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya amb les aportacions anuals
detallades al pacte 4 d’aquest conveni que permetin aplicar la metodologia Leader en
el seu àmbit d'actuació.
Per part del Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya:
-Desenvolupar el projecte Leader en el seu àmbit territorial en benefici dels municipis i
de les empreses.
-Posar a disposició de la Diputació de Girona el seu equip d’experts, per donar suport
i assessorament al Servei de Promoció Econòmica i a la xarxa XSLPE, en aquells
àmbits en què el Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya treballi, hagi treballat o en tingui
coneixement.
-Buscar sinergies per construir projectes col·laboratius entre les dues entitats i ajudar
a implementar-los a través dels mitjans que tinguin a disposició ambdues entitats.
3. ACCIONS DEL PROJECTE LEADER A CÀRREC DEL CONSORCI ALT
URGELL-CERDANYA
a) Implementació de l’estratègia de desenvolupament local (ajudes a beneficiaris dels
ajuts Leader). La tasca d’implementació de l’estratègia es concretarà, entre d’altres, a
través de les següents accions principals:
•Realitzar els controls administratius dels expedients, previ al control del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació, en endavant DARP.
•Establir els criteris de valoració i selecció de projectes.
•Valorar, seleccionar els projectes subvencionables.
•Proposar els projectes al DARP per a la resolució de l’ajuda.
•Proposar els projectes al DARP per a la certificació de l’ajuda.
•Proporcionar al DARP, als avaluadors o d’altres organismes designats pel
DARP, la informació necessària per a poder realitzar el seguiment i la avaluació
del programa.
•Realitzar un seguiment de la posada en pràctica de l’estratègia de
desenvolupament local participatiu i de les operacions subvencionades i
realitzar activitats d’avaluació específiques vinculades a aquesta estratègia.
b) Desenvolupament de projectes de cooperació i projectes estratègics.
4. APORTACIONS I JUSTIFICACIÓ
La Diputació de Girona es compromet a fer les següents aportacions màximes anuals,
per anualitats, amb càrrec a l’aplicació 220 4300 48101 Foment entitats no lucratives
Promoció Econòmica-Diplab:
Aplicació
220 4300 48101

2019
13.796,62€

2020
13.796,62€

2021
13.796,62€

2022
13.796,62€
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La despesa amb càrrec a exercicis futurs quedarà condicionada a l’existència del
corresponent crèdit suficient i adequat.
En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, es compleix el preceptuat de l’article
174 del TRLRHL (Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals).
El lliurament d’aquesta quantitat es farà prèvia justificació de la totalitat de l’import
atorgat juntament amb la presentació de la memòria justificativa de tot el projecte. Per
cada anualitat, el termini de justificació és fins a l’1 de març de l’any següent.
En cas que el beneficiari no justifiqui la totalitat de les despeses per l’import de la
subvenció atorgada, es minorarà l’aportació d’acord amb la quantia justificada.
Caldrà justificar mitjançant el formulari del compte justificatiu normalitzat per a
subvencions inferiors a 60.000 euros de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat).
Seran despeses subvencionables les que comporti el pla d'actuació de l'entitat,
incloses les de personal, dietes, desplaçaments, encàrrecs, subministraments així
com les despeses inventariables necessàries per a les actuacions fins a un màxim
d’un 30% del total de l’aportació anual.
Es considerarà despesa efectuada la que s'hagi meritat durant l'anualitat prevista,
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de
justificació.
Aquesta subvenció és compatible amb altres subvencions o ajudes rebudes sempre
que no es produeixi sobre finançament.
Caldrà que el Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya conservi els documents justificatius
de les despeses incorregudes, els quals podran ser sol·licitats en qualsevol moment.
L’entitat beneficiària no podrà executar totalment o parcialment les activitats
subvencionades mitjançant col·laboradors externs en què hi participin persones
vinculades a la pròpia entitat.
5. SEGUIMENT DEL PROJECTE
Les parts creen una comissió de seguiment paritària de dos membres del Consorci
GAL Alt Urgell-Cerdanya i dos tècnics de la Diputació de Girona que es reunirà
anualment amb l’objecte de:
-

Fer el seguiment de les accions i mesures desenvolupades.
Analitzar les mesures correctives i millores que siguin necessàries implementar i
que assegurin el compliment dels objectius.
Avaluar permanentment i de forma especifica cada tancament d’exercici els
resultats obtinguts.
Proposar noves actuacions i iniciatives que orientades al mateix objectiu, permetin
ampliar-ne i millorar-ne l’impacte a la província de Girona.
Valorar l’execució i l’ajustament de les accions desenvolupades amb l’objecte del
conveni.
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6. VIGÈNCIA DEL CONVENI
Aquest conveni entra en vigor l’1 de gener de 2019 i tindrà vigència fins a 31 de
desembre de 2022 sense perjudici que perdurin els efectes derivats de la seva
execució. En qualsevol moment, abans de la finalització del termini previst en aquest
apartat, els signants podran acordar una pròrroga, per acord exprés d’ambdues parts,
per un període de fins a un màxim de quatre anys addicionals o la seva extinció.
7. EXTINCIÓ I RESCISSIÓ DEL CONVENI
El present conveni es resoldrà per la finalització de les actuacions previstes en el
mateix, per l’incompliment dels compromisos assumits per qualsevol de les parts, per
mutu acord i per qualsevol altra causa determinada a la legislació vigent.
La comissió de seguiment podrà proposar la rescissió del conveni en el cas que no
s’ajusti a l’objecte i no es compleixin els requisits de la convocatòria Leader.
Quan alguna de les part vulgui rescindir el conveni per causa justificada, n'haurà
d'informar prèviament a l'altra, de forma fefaent, amb una antelació mínima de
seixanta dies.
8. TRACTAMENT DE DADES DE CARACTER PERSONAL
En el cas que l’objecte del conveni inclogui el tractament de dades de caràcter
personal, s’ha 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 d’aquestes dades.
La Diputació de Girona tractarà les dades personals dels interlocutors de l’entitat 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
9. DIFUSIÓ I PUBLICITAT
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 tant de la Diputació
com del Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya.
10. MODIFICACIÓ i REINTEGRAMENT
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.
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La Diputació 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, 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.
11. CONTROL FINANCER
La Intervenció general de la Diputació de Girona, a més de l’exercici de la funció
interventora que s’ha de formular en matèria de subvencions, d’acord amb el que
preveu l’art. 213 i següents del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
pot exercir-hi un control financer d’acord amb el que preveu el Títol III de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
L’entitat 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 s’escau, hi
puguin correspondre.
12. 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 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
d) La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
e) El Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals.
f) El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya
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g) El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat per Decret
179/1995, de 13 de juny.
h) L’ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
i) Les bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona.
13. JURISDICCIÓ
Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada d’aquest conveni, les parts se
sotmeten expressament a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de la província de
Girona, amb renúncia expressa al seu propi fur.
I en prova de conformitat, 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 del Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya, per l’import màxim de 55.186,48 €
(cinquanta-cinc mil cent vuitanta-sis euros amb quaranta-vuit), distribuïts en quatre
anualitats; condicionant la despesa futura a l’existència de crèdit en el pressupost
corresponent, tal com disposa l’art. 174 del TRLHL al qual es remet la ICI.
Anualitat
2019

Import
màxim
13.796,62 €

2020

13.796,62 €

2021

13.796,62 €

2022

13.796,62 €

Aplicació pressupostària
220 4300 48101 (Foment
Promoció Econòmica)
220 4300 48101 (Foment
Promoció Econòmica)
220 4300 48101 (Foment
Promoció Econòmica)
220 4300 48101 (Foment
Promoció Econòmica)

entitats no lucratives
entitats no lucratives
entitats no lucratives
entitats no lucratives

Quart. Traslladar aquest acord al Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya.
16.

JG983/000003/2019-PDDPE;
Proposta
diputat
delegat
promoció
econòmica; Promoció Econòmica (015): Aprovar el conveni de
col·laboració entre la Diputació de Girona i l'Associació Leader Ripollès
Ges-Bisaura (exp. 2018/8997)

La Diputació de Girona, mitjançant el departament de Promoció Econòmica, té la
voluntat d’establir un marc de col·laboració estable per donar suport a les estratègies
de desenvolupament local dels Grups d’acció Local emmarcats en el programa
Leader.
L’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura (ALRGB) és una entitat sense ànim de
lucre que té com a objectiu principal fomentar les energies alternatives i aprofitar els
recursos del territori i la professionalització dels sectors estratègics. Així mateix
correspon a l’entitat participar en el Programa de Desenvolupament Rural de
Catalunya per aplicar la metodologia Leader en el seu àmbit d’actuació. Per tant,
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entre les seves funcions hi ha la de fer progressar projectes empresarials o
professionals que tinguin com a base la qualitat i una gestió responsable, així com la
de generar oportunitats de futur per a les persones del territori; per aconseguir així un
nivell de desenvolupament econòmic, d’ocupació i benestar que sigui sostenible.
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 diputat delegat de la Comissió Informativa de Promoció
Econòmica, Administració i Hisenda, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Aprovar el conveni plurianual de col·laboració entre la Diputació de Girona i
l’Associació Leader Ripollès Ges-Bisaura per a la implantació d’estratègies de
desenvolupament local emmarcades en el programa Leader, el text del qual es
transcriu íntegre a continuació:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I
L’ASSOCIACIÓ LEADER RIPOLLÈS GES BISAURA (ALRGB) PER A LA
IMPLANTACIÓ
D’ESTRATÈGIES
DE
DESENVOLUPAMENT
LOCAL
EMMARCADES EN EL PROGRAMA LEADER
ENTITATS QUE HI INTERVENEN
D’una part, l’Il·lm. Sr. Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona
amb NIF: P1700000A, en nom i representació de la Corporació, expressament
facultat per aquest acte per la Junta de Govern de______ de_____________ de 2019
i assistit pel Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, secretari general de la corporació.
D’altra part, el Sr. Joan Manso Bosoms, president de l’Associació Leader Ripollès
Ges Bisaura (ALRGB), exercint el càrrec per nomenament de l'Assemblea General de
l'Associació el 26 de juny de 2018, amb seu al C. Joan Miró, 2-4. Ind. Els Pintors
(17500 Ripoll) amb NIF G55011100.
Les parts es reconeixen mútuament en la qualitat en què cadascuna intervé i també la
capacitat legal suficient per a l’atorgament d’aquest conveni i a aquest efecte,
MANIFESTEN
I.- Que la Diputació de Girona és una entitat amb les següents competències pròpies
derivades que les lleis de l’Estat i del Parlament de Catalunya li atribueixen:
-La coordinació dels serveis municipals entre si per garantir la prestació integral i
adequada a tot el territori.
-L’assistència i la cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, especialment
als de menor capacitat econòmica i de gestió.
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-La prestació de serveis públics de caràcter supramunicipal i, si s’escau,
supracomarcal.
-La cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i en la planificació
en el territori provincial, d’acord amb les competències de les altres
administracions públiques en aquest àmbit.
-El foment i l’administració dels interessos peculiars de la província.
II.- Que l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura (ALRGB) és una entitat sense ànim
de lucre que té com a objectiu principal fomentar les energies alternatives i aprofitar
els recursos del territori i la professionalització dels sectors estratègics. Així mateix
correspon a l’entitat participar en el Programa de Desenvolupament Rural de
Catalunya per aplicar la metodologia Leader en el seu àmbit d’actuació. Per tant,
entre les seves funcions hi ha la de fer progressar projectes empresarials o
professionals que tinguin com a base la qualitat i una gestió responsable, així com la
de generar oportunitats de futur per a les persones del territori; per aconseguir així un
nivell de desenvolupament econòmic, d’ocupació i benestar que sigui sostenible.
III.- Vistos els objectius estratègics de l’Associació per la Gestió del Programa Leader
Ripollès Ges Bisaura com a Grup d’Acció Local (GAL):
Fixació de població en el territori.
Promoció, suport i participació en activitats econòmiques i socials que
contribueixin al desenvolupament socioeconòmic del territori. Potenciació
d’iniciatives generadores de riquesa i ocupació.
Millora de les condicions de vida en l’àmbit rural.
Promoció d’iniciatives innovadores que impulsin la cohesió i el desenvolupament
del teixit empresarial i que fomentin la competitivitat.
Professionalització de sectors estratègics del territori.
Foment d’energies alternatives i aprofitament de recursos naturals del territori.
IV.- Vist que mitjançant el procediment de selecció convocat per l’Ordre
AAM/387/2014, l’entitat ALRGB va presentar sol·licitud per la selecció del grup d’acció
local i de l’estratègia de desenvolupament local. En data 24 de març de 2015 va ser
seleccionat, amb caràcter provisional, mitjançant resolució del director general de
Desenvolupament Rural. En data 28 de juliol de 2015, després de presentar la seva
estratègia de desenvolupament local, va ser seleccionat definitivament, també
mitjançant resolució de la directora general de Desenvolupament Rural. I en data 18
de setembre de 2015 es va signar convenir de col·laboració entre el Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per l’aplicació del desenvolupament
local participatiu Leader en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de
Catalunya 2014-2020.
V.- Atès que els municipis afectats faran les respectives aportacions al projecte a
través de ; Agència de Desenvolupament del Ripollès, Consell Comarcal del Ripollès i
Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura.
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VI.- Vist que ambdues entitats tenen la voluntat de col·laborar en tant que
comparteixen la voluntat de contribuir a fomentar el desenvolupament local
participatiu per generar oportunitats de futur en el territori.
VII.- Atès que l’entitat ALRGB i la Diputació de Girona ja han col·laborat en les
anualitats 2015, 2016, 2017 i 2018 en la implantació de l’estratègia de
desenvolupament local emmarcades en el programa Leader 2014-2020.
I per tal de fixar els termes i l'abast de la col·laboració objecte d'aquest acord,
estableixen i es sotmeten als següents:
PACTES
1. OBJECTE DEL CONVENI
Establir un marc de col·laboració estable entre les dues institucions per tal de donar
suport i consolidar les estratègies de desenvolupament local emmarcades en el
programa Leader l’entitat ALRGB en base a la designació de l’entitat com a Grup
d’Acció Local.
2. OBLIGACIONS DE LES PARTS
EI desenvolupament del conveni es basarà en els següents compromisos de cadascuna de
les parts:
Per part de la Diputació de Girona:
-Col·laborar amb l'entitat ALRGB amb les aportacions anuals detallades al pacte 4 d’aquest
conveni que permetin aplicar la metodologia Leader en el seu àmbit d'actuació.
Per part de l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura:
-Desenvolupar el projecte Leader en el seu àmbit territorial en benefici dels municipis i
de les empreses.
-Posar a disposició de la Diputació de Girona el seu equip d’experts, per donar suport
i assessorament al Servei de Promoció Econòmica i a la xarxa XSLPE, en aquells
àmbits en què l’entitat ALRGB treballi, hagi treballat o en tingui coneixement.
-Buscar sinergies per construir projectes col·laboratius entre les dues entitats i ajudar
a implementar-los a través dels mitjans que tinguin a disposició ambdues entitats.
3. ACCIONS DEL PROJECTE LEADER A CÀRREC DE L’ENTITAT ALRGB
a) Preparació i elaboració de l'estratègia de desenvolupament local, pel nou període
Europeu, si s'escau.
b) Implementació de l’estratègia de desenvolupament local (ajudes a beneficiaris dels
Leader). La tasca d’implementació de l’estratègia es concretarà, entre d’altres, a
través de les següents accions principals:
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•Realitzar els controls administratius dels expedients, previ al control del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en endavant
DARP.
•Establir els criteris de valoració i selecció de projectes.
•Valorar, seleccionar els projectes subvencionables.
•Proposar els projectes al DARP per a la resolució de l’ajuda.
•Proposar els projectes al DARP per a la certificació de l’ajuda.
•Proporcionar al DARP, als avaluadors o d’altres organismes designats pel
DARP, la informació necessària per a poder realitzar el seguiment i la avaluació
del programa.
•Realitzar un seguiment de la posada en pràctica de l’estratègia de
desenvolupament local participatiu i de les operacions subvencionades i
realitzar activitats d’avaluació específiques vinculades a aquesta estratègia.
c) Desenvolupament de projectes de cooperació i projectes estratègics.
4. APORTACIONS I JUSTIFICACIÓ
La Diputació de Girona es compromet a fer les següents aportacions màximes anuals,
per anualitats, amb càrrec a l’aplicació 220 4300 48101 Foment entitats no lucratives
Promoció Econòmica-Diplab:
Aplicació
220 4300 48101

2019
20.000€

2020
20.000€

2021
20.000€

2022
20.000€

La despesa amb càrrec a exercicis futurs quedarà condicionada a l’existència del
corresponent crèdit suficient i adequat.
En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, es compleix el preceptuat de l’article
174 del TRLRHL (Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals).
El lliurament d’aquesta quantitat es farà prèvia justificació de la totalitat de l’import
atorgat juntament amb la presentació de la memòria justificativa de tot el projecte. Per
cada anualitat, el termini de justificació és fins a l’1 de març de l’any següent.
En cas que el beneficiari no justifiqui la totalitat de les despeses per l’import de la
subvenció atorgada, es minorarà l’aportació d’acord amb la quantia justificada.
Caldrà justificar mitjançant el formulari del compte justificatiu normalitzat per a
subvencions inferiors a 60.000 euros de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat).
Seran despeses subvencionables les que comporti el pla d'actuació de l'entitat,
incloses les de personal, dietes, desplaçaments, encàrrecs, subministraments així
com les despeses inventariables necessàries per a les actuacions fins a un màxim
d’un 30% del total de l’aportació anual.
Es considerarà despesa efectuada la que s'hagi meritat durant l'anualitat prevista,
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de
justificació.
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Aquesta subvenció és compatible amb altres subvencions o ajudes rebudes sempre
que no es produeixi sobre finançament.
Caldrà que l’entitat ALRGB conservi els documents justificatius de les despeses
incorregudes, els quals podran ser sol·licitats en qualsevol moment.
L’entitat beneficiària no podrà executar totalment o parcialment les activitats
subvencionades mitjançant col·laboradors externs en què hi participin persones
vinculades a la pròpia entitat.
5. SEGUIMENT DEL PROJECTE
Les parts creen una comissió de seguiment paritària de dos membres de l’entitat
ALRGB i dos tècnics de la Diputació de Girona que es reunirà anualment amb
l’objecte de:
-

Fer el seguiment de les accions i mesures desenvolupades.
Analitzar les mesures correctives i millores que siguin necessàries implementar i
que assegurin el compliment dels objectius.
Avaluar permanentment i de forma especifica cada tancament d’exercici els
resultats obtinguts.
Proposar noves actuacions i iniciatives que orientades al mateix objectiu, permetin
ampliar-ne i millorar-ne l’impacte a la província de Girona.
Valorar l’execució i l’ajustament de les accions desenvolupades amb l’objecte del
conveni.

6. VIGÈNCIA DEL CONVENI
Aquest conveni entra en vigor l’1 de gener de 2019 i tindrà vigència fins a 31 de
desembre de 2022 sense perjudici que perdurin els efectes derivats de la seva
execució. En qualsevol moment, abans de la finalització del termini previst en aquest
apartat, els signants podran acordar una pròrroga, per acord exprés d’amdues parts,
per un període de fins a un màxim de quatre anys addicionals o la seva extinció.
7. EXTINCIÓ I RESCISSIÓ DEL CONVENI
El present conveni es resoldrà per la finalització de les actuacions previstes en el
mateix, per l’incompliment dels compromisos assumits per qualsevol de les parts, per
mutu acord i per qualsevol altra causa determinada a la legislació vigent.
La comissió de seguiment podrà proposar la rescissió del conveni en el cas que no
s’ajusti a l’objecte i no es compleixin els requisits de la convocatòria Leader.
Quan alguna de les part vulgui rescindir el conveni per causa justificada, n'haurà
d'informar prèviament a l'altra, de forma fefaent, amb una antelació mínima de
seixanta dies.
8. TRACTAMENT DE DADES DE CARACTER PERSONAL
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En el cas que l’objecte del conveni inclogui el tractament de dades de caràcter
personal, s’ha 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 d’aquestes dades.
La Diputació de Girona tractarà les dades personals dels interlocutors de l’entitat 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
9. DIFUSIÓ I PUBLICITAT
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 tant de la Diputació
com de l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura.
10. MODIFICACIÓ I REINTEGRAMENT
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.
La Diputació 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, 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.
11. CONTROL FINANCER
La Intervenció general de la Diputació de Girona, a més de l’exercici de la funció
interventora que s’ha de formular en matèria de subvencions, d’acord amb el que
preveu l’art. 213 i següents del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
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pot exercir-hi un control financer d’acord amb el que preveu el Títol III de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
L’entitat 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 s’escau, hi
puguin correspondre.
12. 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 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
d) La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
e) El Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals.
f) El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya
g) El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat per Decret
179/1995, de 13 de juny.
h) L’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona.
i) Les bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona.
13. JURISDICCIÓ
Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada d’aquest conveni, les parts se
sotmeten expressament a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de la província de
Girona, amb renúncia expressa al seu propi fur.
I en prova de conformitat, 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 de l’Associació Leader Ripollès Ges-Bisaura, per l’import màxim de
80.000 € (vuitanta mil euros), distribuïts en quatre anualitats; condicionant la despesa
futura a l’existència de crèdit en el pressupost corresponent, tal com disposa l’art. 174
del TRLHL al qual es remet la ICI.

Anualita

Import

Aplicació pressupostària

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

69

t
2019

màxim
20.000 €

2020

20.000 €

2021

20.000 €

2022

20.000 €

220 4300 48101 (Foment
Promoció Econòmica)
220 4300 48101 (Foment
Promoció Econòmica)
220 4300 48101 (Foment
Promoció Econòmica)
220 4300 48101 (Foment
Promoció Econòmica)

entitats no lucratives
entitats no lucratives
entitats no lucratives
entitats no lucratives

Quart. Traslladar aquest acord a l’Associació Leader Ripollès Ges-Bisaura.
17.

JG983/000004/2019-PDDPE;
Proposta
diputat
delegat
promoció
econòmica; Promoció Econòmica (015): Aprovar el conveni de
col·laboració entre la Diputació de Girona i. l'Associació Promoció de
l'Emprenedoria i el Cooperativisme als centres educatius de les
comarques gironines (EMPRENGI) (exp. 2018/9171)

EMPRENGI és una associació sense ànim de lucre creada l’any 2015, a partir de
l’experiència desplegada en uns quants centres educatius gironins. Ara desitgen
estendre la seva experiència de gestió de suport a la creació d’empreses
cooperatives i la difusió i implementació del cooperativisme en altres centres de la
demarcació de Girona.
El model es basa en la creació d’una cooperativa gestionada plenament pels
alumnes, que n’elaboren els estatuts, l’organigrama i tots els elements necessaris per
comercialitzar productes genuïns de les nostres comarques a la resta de
cooperatives, siguin d’aquí o d’un altre territori, espanyol o europeu. Cal afegir que
cada cooperativa, en el moment de produir-se la seva liquidació, preveu la destinació,
total o parcial, dels beneficis obtinguts a final de curs a finalitats socials.
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 diputat delegat de la Comissió Informativa de Promoció
Econòmica, Administració i Hisenda, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Aprovar el conveni plurianual de col·laboració entre la Diputació de Girona i
EMPRENGI per al suport al foment de l’emprenedoria cooperativa a les escoles i
instituts de la demarcació de Girona, el text del qual es transcriu íntegre a continuació:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I
L’ASSOCIACIÓ PROMOCIÓ DE L’EMPRENEDORIA I EL COOPERATIVISME ALS
CENTRES EDUCATIUS DE LES COMARQUES GIRONINES.
ENTITATS QUE HI INTERVENEN
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D’una part, l’Il·lm. Sr. Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona
amb NIF: P1700000A, en nom i representació de la corporació, expressament facultat
per aquest acte per de Junta de Govern de ______de_____________ de 2019 i
assistit pel Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, secretari general de la corporació.
D’altra part, el Sr. Joaquim Bosch i Codolà, en nom i representació de l’entitat
Associació per la promoció de l’emprenedoria i el cooperativisme als centres
educatius de les comarques gironines (Emprengi) i número d’identificació fiscal
G55250260 i seu social a Pg. Sant Joan Bosco, 1, 17007 Girona.
Les parts es reconeixen mútuament en la qualitat en què cadascuna intervé i també la
capacitat legal suficient per a l’atorgament d’aquest conveni i a aquest efecte,
MANIFESTEN
Primer.- Que la Diputació de Girona és una entitat amb les següents competències
pròpies que les lleis de l’Estat i del Parlament de Catalunya li atribueixen:
— La coordinació dels serveis municipals entre sí per garantir la prestació integral i
adequada a tot el territori.
— L’assistència i la cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis,
especialment als de menor capacitat econòmica i de gestió.
— La prestació de serveis públics de caràcter supramunicipal i, si s’escau,
supracomarcal.
— La cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i en la
planificació en el territori provincial, d’acord amb les competències de les altres
administracions públiques en aquest àmbit.
— El foment i l’administració dels interessos peculiars de la província.
Segon.- Que l'Associació Promoció de l’Emprenedoria és una associació sense ànim
de lucre creada l’any 2015, a partir de l’experiència desplegada en uns quants centres
educatius gironins. Ara desitgen estendre la seva experiència de gestió de suport a la
creació d’empreses cooperatives i la difusió i implementació del cooperativisme en
altres centres de la demarcació de Girona.
El model es basa en la creació d’una cooperativa gestionada plenament pels
alumnes, que n’elaboren els estatuts, l’organigrama i tots els elements necessaris per
comercialitzar productes genuïns de les nostres comarques a la resta de
cooperatives, siguin d’aquí o d’un altre territori, espanyol o europeu.
Cal afegir que cada cooperativa, en el moment de produir-se la seva liquidació,
preveu la destinació, total o parcial, dels beneficis obtinguts a final de curs a finalitats
socials.
Tercer.-Que la Diputació de Girona i l’entitat Emprengi varen col·laborar en un
conveni per al foment de l’emprenedoria durant les anualitats 2016 i 2017. Així
mateix, la Diputació de Girona subvenciona les actuacions de l’entitat d’Emprengi
durant l’anualitat 2018.
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Quart.-Que la Diputació de Girona ha impulsat la Xarxa de Serveis Locals (XSLPE)
de Promoció Econòmica que agrupa els ajuntaments, consells comarcals i entitats
delegades de promoció econòmica de la demarcació de Girona.
Cinquè.- Per tant, ambdues entitats comparteixen la voluntat de contribuir a
sensibilitzar sobre l’emprenedoria i fomentar el cooperativisme a les escoles i instituts
de la demarcació de Girona amb la formalització d’un marc de col·laboració entre les
dues institucions i per tot això ambdues parts acorden formalitzar aquest conveni de
col·laboració, en el marc de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic, amb els següents:
PACTES
1. OBJECTE DEL CONVENI
Aquest conveni té per objecte establir un marc de col·laboració entre les dues
institucions per tal de donar suport al foment de l’emprenedoria cooperativa a les
escoles i instituts de la demarcació de Girona.
Sense prejudici de les actuacions en el marc d’aquest conveni, la Diputació de Girona
i l’Associació per la promoció de l’emprenedoria i el cooperativisme als centres
educatius de les comarques gironines col·laboraran en els àmbits definits i concertats
entre ambdues parts, o d’altres nous que es considerin d’interès i realitzables.
2. MARC DE LA COL·LABORACIÓ
L’Associació per la promoció de l’emprenedoria i el cooperativisme als centres
educatius de les comarques gironines assumeix els següents compromisos:
— Oferir un servei d’assessorament a les escoles i instituts de la demarcació de
Girona que formaran part del projecte amb la transferència de la metodologia
desenvolupada.
— Oferir assessorament en el tema objecte del conveni als tècnics de promoció
econòmica de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica així com a altres
entitats locals de la demarcació de Girona.
— Organitzar una jornada de promoció de l’emprenedoria al món educatiu amb una
conferència marc, exposicions i un mercat de cooperatives.
— Impulsar i difondre un espai web propi de promoció de l’emprenedoria i el
cooperativisme.
— Possibilitar la transferència de la metodologia emprada a les comarques gironines,
així com afavorir les sinergies per al foment del cooperativisme i l’emprenedoria en
general al territori.
La Diputació de Girona assumeix els següents compromisos:

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

72

— Promoure i difondre el contingut d’aquest conveni entre les entitats adherides a la
XSLPE i altres entitats locals de la demarcació de Girona a través dels seus canals
habituals amb la finalitat que arribi a les escoles susceptibles d’aplicar la metodologia.
— Fer l’avaluació i el seguiment del programa proposant les millores que s’escaiguin.
— Posar a disposició de l’Associació per la promoció de l’emprenedoria i el
cooperativisme als centres educatius de les comarques gironines de forma gratuïta,
en la mesura del possible, les sales de reunions i aules de la Diputació de Girona per
a assessoraments i formacions relacionades amb l’objecte del conveni.
— Fer les aportacions econòmiques necessàries perquè l’Associació per la promoció
de l’emprenedoria i el cooperativisme als centres educatius de les comarques
gironines pugui fer les actuacions que es desprenen d’aquest conveni de
col·laboració.
Ambdues entitats es comprometen a buscar sinergies per construir projectes col·laboratius i ajudar a implementar-los a través dels mitjans que tinguin a disposició.
3. PROTOCOL DE FUNCIONAMENT
L’àmbit d’actuació del conveni és la demarcació de Girona. El Departament de
Promoció Econòmica proposarà els centres educatius atenent les peticions dels
tècnics de la XSLPE i de la resta d’entitats locals de la demarcació, procurant que hi
hagi participació a cadascuna de les comarques gironines.
El personal de l’entitat Emprengi no és empleat i presta els seus serveis a títol
voluntari i gratuït, per la qual cosa no existeix relació laboral ni tampoc vincle
professional de prestació autònoma de serveis.
El personal tècnic de les entitats locals farà les peticions directament a l’entitat
Emprengi, que seran ateses per ordre d’entrada en la mesura dels efectius personals
disponibles. Emprengi informarà la Diputació de Girona de forma regular i periòdica
del programa.
4. APORTACIONS DE LA DIPUTACIO DE GIRONA
La Diputació de Girona es compromet a fer les següents aportacions màximes anuals,
per anualitats, amb càrrec a l’aplicació 220 4300 48101 Foment entitats no lucratives
Promoció Econòmica:
Aplicació
220
48101

Curs 2018- Curs 2019- Curs 2020- Curs 20212019
2020
2021
2022
4300 4.000€
4.000€
4.100€
4.100€

La despesa amb càrrec a exercicis futurs quedarà condicionada a l’existència del
corresponent crèdit suficient i adequat.
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Caldrà que l’entitat Emprengi certifiqui les intervencions efectuades perquè la
Diputació de Girona pugui fer les aportacions corresponents. Seran despeses
justificables les necessàries per al desenvolupament de l’activitat com: material
fungible, publicitat, despeses de desplaçament a raó de 0,19 euros per kilòmetre del
personal organitzador així com les despeses de desplaçament dels alumnes,
aparcament, lloguer de sales d’actes, dietes de manutenció. Les despeses
inventariables necessàries per a les actuacions seran subvencionables fins a un
màxim d’un 30% del total de l’aportació anual.
Periòdicament es podran presentar liquidacions parcials que aniran acompanyades
de la certificació de les intervencions efectuades i la certificació de les despeses
incorregudes. Les liquidacions parcials no inclouran les despeses inventariables, que
es justificaran al final de l’anualitat.
Abans de 30 de novembre del curs escolar vigent, caldrà haver certificat la totalitat de
les intervencions del curs anterior i haver certificat la totalitat de les despeses,
incloses les inventariables.
5. SEGUIMENT DEL CONVENI
Les parts creen una comissió de seguiment paritària formada per dos membres de
l’Associació per la promoció de l’emprenedoria i el cooperativisme als centres
educatius de les comarques gironines i per dos tècnics de la Diputació de Girona que
es reunirà semestralment amb l’objecte de:
- Fer el seguiment de les accions i mesures desenvolupades.
- Analitzar les mesures correctives i millores que siguin necessàries implementar i
que assegurin el compliment dels objectius.
- Proposar noves actuacions i iniciatives que, orientades al mateix objectiu,
permetin ampliar-ne i millorar-ne l’impacte a la província de Girona.
- Valorar l’execució i l’ajustament de les accions desenvolupades amb l’objecte del
conveni.
- Caldrà que l’Associació per la promoció de l’emprenedoria i el cooperativisme als
centres educatius de les comarques gironines conservi els documents justificatius
de les despeses incorregudes, els quals li podran ser sol·licitats en qualsevol
moment.
6. TRACTAMENT DE DADES DE CARACTER PERSONAL
En el cas que l’objecte del conveni inclogui el tractament de dades de caràcter
personal, s’ha de complir la normativa i han d’adoptar i implementar els principis i les
mesures que estableix 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.
La Diputació de Girona tractarà les dades personals dels interlocutors de l’entitat 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
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7. DIFUSIÓ I PUBLICITAT
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 tant de la Diputació
com de l’Associació per a la promoció de l’emprenedoria i el cooperativisme als
centres educatius de les comarques gironines.
8. EXTINCIÓ I RESOLUCIÓ DEL CONVENI
Qualsevol de les parts podrà rescindir, prèvia existència de causa justificada, els
compromisos del conveni informant-ne a l’altra de forma oficial, i amb una antelació
de 60 dies.
Seran causes d’extinció o resolució d’aquest acord, les següents:
-Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini.
-Per la desaparició sobrevinguda de l’objecte del conveni per causes objectives.
-Per mutu acord de les parts.
-Per impossibilitat manifesta legal o material de portar a terme el compliment de les
seves previsions.
-Per incompliment manifest dels pactes convinguts entre les parts interessades.
-Qualsevol altra determinada per la legislació vigent.
9. RÈGIM DE MODIFICACIÓ DEL CONVENI
Les eventuals actualitzacions i modificacions del conveni seran objecte d’una
addenda i requeriran l’acord unànime de les parts.
10. VIGÈNCIA DEL CONVENI
Aquest conveni entra en vigor l’1 de gener de 2019 i tindrà vigència fins al 31 de
desembre de 2022, sense perjudici que perdurin els efectes derivats de la seva
execució. En qualsevol moment, abans de la finalització del termini previst en aquest
apartat, els signants podran acordar una pròrroga, per acord exprés d’ambdues parts,
per un període de fins a un màxim de quatre anys addicionals o la seva extinció.
11. JURISDICCIÓ
El present conveni es regeix pel previst en la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic.
Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada d’aquest conveni són
competents els jutjats i tribunals de la jurisdicció contenciosa-administrativa de la
demarcació de Girona.
I en prova de conformitat, 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.
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Tercer. Autoritzar i disposar l’aportació de la Diputació de Girona per a l’execució de
les activitats d’EMPRENGI, per l’import màxim de 16.200€ (setze mil dos-cents
euros), distribuïts en quatre anualitats; condicionant la despesa futura a l’existència de
crèdit en el pressupost corresponent, tal com disposa l’art. 174 del TRLHL al qual es
remet la ICI.
Anualitat Import
màxim
2019
4.000 €
2020

4.000 €

2021

4.100 €

2022

4.100 €

Aplicació pressupostària
220 4300 48101
Econòmica)
220 4300 48101
Econòmica)
220 4300 48101
Econòmica)
220 4300 48101
Econòmica)

(Foment entitats no lucratives Promoció
(Foment entitats no lucratives Promoció
(Foment entitats no lucratives Promoció
(Foment entitats no lucratives Promoció

Quart. Traslladar aquest acord a EMPRENGI.
18.

JG983/000005/2019-PDDPE;
Proposta
diputat
delegat
promoció
econòmica; Promoció Econòmica (015): Conveni de col·laboració entre el
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i la Diputació
de Girona per impulsar l'esperit emprenedor de l'alumnat de cicles
formatius de formació professional de comarques gironines (exp.
2019/343)

El Departament d’Ensenyament, a través de la Direcció General de Formació
Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, convoca anualment la Mostra
de projectes emprenedors de la Formació Professional a Catalunya per presentar els
projectes guanyadors dels concursos convocats als instituts de Catalunya.
La Diputació té la vocació essencial de promoure la dinamització de l’economia i
millorar la qualitat de vida de les persones, mitjançant actuacions dirigides a l’equilibri
territorial i al foment de l’emprenedoria. La Diputació, d’acord amb els seus objectius i
la seva experiència en les activitats relacionades amb subvencions, està disposada a
col·laborar amb el Departament d’Ensenyament en l’assoliment dels objectius del
concurs de projectes d’emprenedoria a les terres de Girona.
Per tant, les dues institucions, amb l’objectiu principal de fomentar l’esperit
emprenedor de les persones i facilitar la inserció professional del jovent format en els
cicles formatius, consideren adient la formalització d’aquest conveni.
L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de col·laboració entre el
Departament d’Ensenyament i la Diputació de Girona, en l’impuls de l’emprenedoria i
la inserció laboral a través d’actuacions de la Mostra de projectes emprenedors de la
Formació Professional a Catalunya adreçades a l’alumnat dels instituts de formació
professional de les comarques de Girona.
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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 diputat delegat de la Comissió Informativa de Promoció
Econòmica, Administració i Hisenda, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Aprovar el conveni plurianual de col·laboració entre l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, i la Diputació de
Girona per impulsar l'esperit emprenedor de l'alumnat de cicles formatius de formació
professional de les comarques de Girona, el text del qual es transcriu íntegre a
continuació:
“Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya,
mitjançant el Departament d’Ensenyament, i la Diputació de Girona per impulsar
l'esperit emprenedor de l'alumnat de cicles formatius de formació professional de les
comarques de Girona
Parts que hi intervenen:
Pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, el senyor Joan-Lluís
Espinós Espinós, director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de
Règim Especial, nomenat pel Decret 75/2018, de 7 de juny, (DOGC núm. 7639, d’11
de juny de 2018), i actuant en virtut de la Resolució ENS/1839/2011, de 20 de juliol,
de delegació de competències de la persona titular del Departament d’Ensenyament
(DOGC núm. 5930, de 28 de juliol de 2011).
Per la Diputació de Girona, el senyor Miquel Noguer i Planas, president de la
Diputació, amb NIF P1700000A i amb seu a la Pujada de Sant Martí, 4-5, 17004 de
Girona, en virtut de les facultats conferides per acord del Ple de 31 de juliol de 2018,
expressament facultat per aquest acte per la Junta de Govern de
______de_____________ de 2019, assistit pel secretari general de la corporació,
Jordi Batllori i Nouvilas.
En ús de les seves atribucions, ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat
legal suficient per formalitzar aquest acte i
Manifesten:
a) El Departament d’Ensenyament, a través de la Direcció General de Formació
Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, convoca anualment la Mostra
de projectes emprenedors de la Formació Professional a Catalunya per presentar els
projectes guanyadors dels concursos convocats als instituts de Catalunya.
b) La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Educació, a l’article 2.1, estableix el foment de
l’emprenedoria en el conjunt de principis rectors del sistema educatiu i, a l’article 77.c,
promou la incentivació de l’esforç individual i grupal, especialment en el treball
quotidià al centre educatiu.
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c) La Diputació té la vocació essencial de promoure la dinamització de l’economia i
millorar la qualitat de vida de les persones, mitjançant actuacions dirigides a l’equilibri
territorial.
d) La Diputació, d’acord amb els seus objectius i la seva experiència en les activitats
relacionades amb subvencions, està disposada a col·laborar amb el Departament
d’Ensenyament en l’assoliment dels objectius del concurs de projectes
d’emprenedoria a les terres de Girona.
e) El Departament d’Ensenyament considera necessària aquesta col·laboració per a
la motivació de l’alumnat dels cicles formatius, atesa la notorietat de la Diputació en
impulsar actuacions formatives i culturals.
f) Per tant, ambdues parts, amb l’objectiu principal de fomentar l’esperit emprenedor
de les persones i facilitar la inserció professional del jovent format en els cicles
formatius, consideren adient la formalització d’aquest conveni mitjançant l’adopció de
les següents
Clàusules:
Primera. Objecte
L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de col·laboració entre el
Departament d’Ensenyament i la Diputació de Girona, en l’impuls de l’emprenedoria i
la inserció laboral a través d’actuacions de la Mostra de projectes emprenedors de la
Formació Professional a Catalunya adreçades a l’alumnat dels instituts de formació
professional de les comarques de Girona.
Segona. Descripció del concurs
1. Objectiu del concurs
Es convoca el premi de “Millor projecte d’emprenedoria a la FP de les comarques
gironines“ en què es premiarà el projecte en format pla d’empresa o pla de projecte
que reflecteixi la creació d’un producte o un servei i la seva comercialització.
2. Destinataris
Alumnes de cicles formatius de grau mitjà i de grau superior dels instituts de les
comarques de Girona matriculats dins dels 20 mesos anteriors a la celebració de la
final catalana a la Mostra de projectes emprenedors de l’FP a Catalunya.
3. Presentació del projecte
Només s’acceptarà un projecte de Cicle Formatiu Grau Mitjà i un de Cicle Formatiu
Grau Superior per Institut.
No s’acceptaran treballs que s’hagin presentat en altres territoris que també participin
a la final de Catalunya del concurs de projectes d’emprenedoria.
4. Modalitats
Les modalitats són:
a.Per a Cicle Formatiu de Grau Mitjà:
1. Millor idea
2. Més viable
3. Millor projecte d’economia social i cooperativa
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4. Millor projecte d’equip
b.Per a Cicle Formatiu de Grau Superior:
1. Millor idea
2. Més viable
3. Millor projecte d’economia social i cooperativa
4. Millor projecte d’equip
5. Millor gestió del projecte
5. Criteris de valoració dels projectes
a.El format de pla d’empresa o pla de projecte és lliure.
b.Els criteris per a la valoració del projecte han de prendre com a referència els
continguts següents:
1. Descripció del producte o servei
2. Presentació dels membres promotors
3. Estudi de mercat o abast
4. Organització del negoci o fases d’execució i recursos
5. Pla de viabilitat (prescindible a la categoria “Millor idea”)
6. Anàlisi de riscos i condicionants normatius
7. Estatuts (en cas d’economia social i cooperativa)
6. Premis
El treball guanyador de cadascuna de les modalitats per a cada tipus de cicle formatiu
rebrà:
a.Un dispositiu electrònic (tablet) aportat per la Diputació
b.Acreditació del premi, emesa per les entitats convocants.
c.Inscripció a la participació en la final de Catalunya de Millor Projecte
d’Emprenedoria a la Mostra de projectes emprenedors de l’FP a
Catalunya.
Tercera. Compromisos del Departament d’Ensenyament
El Departament d’Ensenyament es compromet a:
a.Organitzar la Mostra de projectes emprenedors de la Formació Professional a
Catalunya i el concurs de projectes d’emprenedoria de les comarques de
Girona, en endavant el concurs.
b.Promoure la participació dels instituts de Formació Professional en el concurs.
c.Recollir els projectes aportats pels instituts i valorar-los segons els criteris
establerts.
d.Organitzar l’acte de lliurament de premis i la difusió en els mitjans de
comunicació.
e.Posar a disposició l’ús de l’Auditori Josep Irla, situat a la Plaça Pompeu Fabra, 1
de Girona per a la cerimònia de lliurament de premis del concurs
f.El Departament d’Ensenyament no hi intervé en l’adquisició de cap dels premis
lliurats, ni rep cap equipament que signifiqui augment del seu patrimoni.
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g.El mecenatge de la Diputació ha de ser difós a través dels mitjans de
comunicació habituals del Departament d’Ensenyament, tot utilitzant la imatge
corporativa de la Diputació
Quarta. Compromisos de la Diputació de Girona
La Diputació de Girona participa en l’organització assumint les següents funcions:
a.Aportar el premi dels alumnes de les diferents modalitats consistent en un
dispositiu electrònic (tablet) per modalitat i alumne.
b.Participar en les reunions de la comissió d’organització del concurs.
c.Participar com a membre del jurat en la valoració dels projectes
d.Participar en l’acte de lliurament de premis.
e.Difondre el concurs i el lliurament de premis amb els mitjans de comunicació del
seu abast
Cinquena. Comissió de seguiment
a.Per a la coordinació, seguiment i avaluació de les accions previstes en el
present conveni es constitueix una comissió mixta, integrada per:
1. Dues persones representants dels Serveis Territorials d’Ensenyament a
Girona, una de les quals en serà el/la president/a
2. Dues persones representants de la Diputació de Girona
b.Aquesta comissió actua, segons el règim de funcionament que la pròpia
comissió haurà d'establir-se, amb vista a donar compliment de l’acordat,
resoldre, si escau, les qüestions sobre interpretació o modificació de l’acordat i
avaluar periòdicament el desenvolupament del conveni, i, si escau, resoldre
l’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per cadascuna de
les parts. S’han d’exposar, davant la comissió, les actuacions realitzades,
perquè en tinguin coneixement els membres de la comissió i puguin fer, si
escau, propostes de millora.
c.La comissió es reuneix almenys un cop cada curs per tal de coordinar les
actuacions necessàries i fer-ne el seguiment, orientar l’ús dels recursos
necessaris i avaluar el grau d’assoliment dels objectius previstos. Aixeca acta
dels acords rellevants que siguin adoptats en cadascuna de les reunions i les
enviarà a les institucions participants d’aquest conveni.
d.La comissió ha d’elaborar un informe de valoració global del conveni, de la data
prevista de finalització de les actuacions objecte del conveni. Aquest informe
s’ha de presentar a les parts signants.

Sisena. Protecció de dades de caràcter personal
a.Les parts es comprometen a donar estricte compliment a la normativa
reguladora de protecció de dades de caràcter personal d’acord amb el que
determina 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 95/46/CE (Reglament general de protecció de
dades) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
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personals i garantia dels drets digitals; així com a aquella altra normativa
reguladora de protecció de dades de caràcter personal que sigui d’aplicació
durant la vigència d’aquest conveni i que no contradigui, s’oposi o sigui
incompatible amb el Reglament (UE) 2016/679 i la Llei orgànica 3/2018.
b.També donaran compliment a les previsions establertes a la Llei orgànica
1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat
personal i familiar i a la pròpia imatge i resta de normativa d’aplicació
Setena.- Protecció dels menors
Les parts es comprometen, a que el seu respectiu personal, sigui propi o extern, que
intervingui en la execució d’aquest conveni, complirà la normativa vigent en matèria
de protecció del menor, i concretament el requisit que determina l’apartat 5 de l’article
13 de
la Llei orgànica 1/1996 de 15 de gener de Protecció jurídica del menor, de modificació
parcial del codi civil i de la Llei d’enjudiciament civil.
Vuitena. Vigència
Aquest conveni entra en vigor en la data de l’última signatura electrònica i és vigent
fins la data 31 de juliol de 2019, sense possibilitat de pròrroga.
Novena. Resolució
Són causes de resolució:
a.El transcurs del termini de vigència del conveni, sense perjudici d’acordar la
renovació.
b.L’acord unànime de tots els signants.
c.L’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per part d’algun
dels signants.
En aquest cas, qualsevol de les parts pot notificar a la part incomplidora un
requeriment perquè compleixi en un termini determinat les obligacions o els
compromisos que es consideren incomplerts. Aquest requeriment s’ha de
comunicar al responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i control de
l’execució del conveni i a les altres parts signants.
Si, un cop transcorregut el termini indicat en el requeriment, l’incompliment
persisteix, la part que el va adreçar ha de notificar a les parts signants la
concurrència de la causa de resolució i el conveni s’entén resolt. La resolució
del conveni per aquesta causa pot comportar la indemnització dels perjudicis
causats si així s’ha previst.
d.Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
e.Per manca d’alumnat inscrit.
f.Per qualsevol altra causa de les generals establertes en la legislació vigent.
Desena. Naturalesa i jurisdicció
Aquest conveni té naturalesa administrativa. Les qüestions litigioses sorgides sobre la
interpretació, la modificació, la resolució i els efectes d’aquest conveni, que no puguin
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ser resoltes d’acord amb el que es determina en el mecanisme de seguiment,
vigilància i control seran resoltes per la jurisdicció contenciosa administrativa.
Per tal que així consti i en prova de conformitat, 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. Traslladar aquest acord al departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya.
19. Proposicions urgents

20. Precs i preguntes

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.
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