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ORDRE DEL DIA
Punt d'ordre del dia
1

Expedient

Lectura i aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta
de la sessió ordinària del dia 7 de setembre de 2021
1
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2

Assistència a la Presidència en l'exercici de les seves
atribucions, tal com disposa l'art. 35.2 de la Llei 7/85,
de 2 d'abril, de Bases del Règim Local
Assistè ncia i Coope ració als Municipis

3

Redistribuir la subvenció del Fons de Cooperació
Econòmica i Cultural, per l'any 2021 per a obres
d'inversió i aprovar el pagament de la bestreta Assistència i Cooperació als Municipis

2021/X020100/499

4

Canvi destí subvenció de l'Ajuntament de Saus,
Camallera i Llampaies dins el Fons de Cooperació
Econòmica i Cultural, any 2020 - Assistència i
Cooperació als Municipis

2020/X020300/973

5

Canvis destí diversos ajuntaments dins el Fons de
Cooperació Econòmica i Cultural per a l'any 2020, per
a obres d'inversió - Assistència i Cooperació als
Municipis

2021/X020301/7532

Organització i RRHH Corporatiu
6

Autoritzar Emma Puigví Costa a exercir dues
activitats públiques compatibles amb el càrrec
d'assessora de Ple - Organització i RRHH Corporatiu

2021/G030104/7096

7

Autoritzar Lluís Estévez Lamigueiro l'exercici d'una
activitat privada compatible amb el càrrec de
bibliotecari - Organització i RRHH Corporatiu

2021/G030104/7097

8

Autoritzar Anaïs Varo Barranco a exercir una
activitat pública compatible amb el càrrec de tècnica
d'habitatge - Organització i RRHH Corporatiu

2021/G030104/7381

Promoció i De se nvolupame nt Econòmic Local
9

Proposta acord esmena conveni execució projecte
Pimecgnosi Promoció i Desenvolupament
Econòmic Local

2021/X020202/6814

Se cre taria Ge ne ral
10

Aprovar l'adhesió al conveni amb la FEMP i l'AEAT,
sobre informació en matèria fiscal - Secretaria
General

2021/B030100/7487

Coope ració Cultural
11

Aprovació revocació definitiva i reintegrament
subvenció Of. Joves 2020_Aj. Sant Feliu de Guíxols Cooperació Cultural

2021/X020201/6210

12

Aprovació reintegrament parcial de la subvenció i

2021/X020203/6857
2

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

interessos de demora- Fundació Casa de Cultura de
Girona - Cooperació Cultural
13

Aprovació d'una subvenció nominativa a l'Ajunament
de Puigcerdà per al finançament del Festival de
Música de la Cerdanya - Cooperació Cultural

2021/X020200/241

14

Subvenció Nominativa Ajuntament de Llívia-Festival
de Música de la Cerdanya - Cooperació Cultural

2021/X020200/240

15

Convocatòria, en règim de concurrència competitiva,
de subvencions a les escoles municipals de música,
escoles municipals de dansa i conservatoris de
música, curs escolar 2020-2021 - Cooperació Cultural

2021/X020201/7568

Comunicació Cultural
16

Subvenció nominativa a l'Editorial Alpha per a l'edició
de títols publicats dins la col·lecció La Casa dels
Clàssics - Comunicació Cultural

2021/X020200/208

17

Aprovar la renúncia de la subvenció concedida per a
l'edició de la publicació "La vall de Sant Aniol
d'Aguja..." presentada per l'Associació d'Amics de
Sant Aniol d'Aguja - Comunicació Cultural

2021/X020201/3364

18

Aprovar la renúncia de la subvenció concedida per a
la publicació "Drets i discapacitats" a la Fundació
privada per a Disminuïts psíquiscs de la la Comarca
del Pla de l'Estany- Fundació Estany - Comunicació
Cultural - Comunicació Cultural

2021/X020201/3700

Se rve i d'Esports
19

Reintegrament parcial de la subenció a Club Bàsquet
Quart per a la Lliga EBA masculina de bàsquet.
Programa B2 - Servei d'Esports

2019/X020200/1306

20

Reintegrament parcial de la subenció a Club de Futbol
Peralada per a la Lliga de futbol 2a divisió B
masculina. Programa B2 - Servei d'Esports

2019/X020200/2777

21

Reintegrament parcial de la subvenció a l'Associació
Girona Judo per la Lliga Estatal i Lliga Europea de
Judo. Programa B2 - Servei d'Esports

2019/X020200/2784

22

Reintegrament parcial de la subvenció al Tennis de
Taula Cassà de la Selva per la Divisió d'Honor de
tennis taula. Programa B2 - Servei d'Esports

2019/X020200/8016

23

Reintegrament total de la subvenció al Centre
Esportiu i Recreatiu l'Escala per la Divisió d'Honor de
Tennis Taula. Programa B2 - Servei d'Esports

2019/X020200/2294

24

Reintegrament parcial de la subvenció nominativa a
ETG Racing Competition per Escola de pilotatge i
mecànica de competició - Servei d'Esports

2019/X020200/1405
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Me di Ambie nt
25

Resolució de la campanya Tallers Ambientals per als
cursos escolars 2021-22 i 2022-23 - Medi Ambient

2021/X020100/971

26

Ampliar la convocatòria de subvencions del programa
de suport a la realització de projectes dins del Parc
Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny 2021 Medi Ambient

2021/X020100/6924

27

Revocació de subvencions concedides de la
convocatòria per a actuacions en matèria forestal i de
prevenció d'incendis forestals 2020 - Medi Ambient

2019/X020100/8073

28

Aprovar el canvi d'imputació de la subvenció per la
instal·lació d'una caldera de biomassa i xarxa de calor
per a l'escola Juncadella i menjador - Medi Ambient

2019/X020300/4851

29

Aprovar el canvi d'imputació de la subvenció a
l'Ajuntament d'Olot per a la instal·lació d'una caldera
de biomassa al CEIP Volcà Bisaroques - Medi
Ambient

2019/X020300/5058

30

Aprovar el canvi d'imputació de la subvenció a
l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca per la
instal·lació d'una caldera de biomassa i xarxa de calor
als equipaments municipals - Medi Ambient

2019/X020300/4865

31

Aprovar el canvi d'imputació pressupostària de
l'import pendent de pagar de la subvenció a
l'Ajuntament de Vilobí d'Onyar - Medi Ambient

2019/X020300/4853

32

Proposicions urgents

33

Precs i preguntes

De se nvolupame nt de la se ssió

1. Le ctura i aprovació, si e scau, de l'e sborrany de l'acta de la se ssió ordinària de l dia 7
de se te mbre de 2021
S’aprova per unanimitat i sense esmenes l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern del
dia 7 de setembre de 2021, prèviament lliurada als assistents.

2. Assistè ncia a la Pre sidè ncia e n l'e xe rcici de le s se ve s atribucions, tal com disposa
l'art. 35.2 de la Lle i 7/85, de 2 d'abril, de Base s de l Rè gim Local
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Assistè ncia i Coope ració als Municipis

3. Re distribuir la subve nció de l Fons de Coope ració Econòmica i Cultural, pe r l'any
2021 pe r a obre s d'inve rsió i aprovar e l pagame nt de la be stre ta - Assistè ncia i
Coope ració als Municipis. 2021/X020100/499
Vistes les bases reguladores del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2021, aprovades
pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió de 22 de desembre de 2020 i publicades per
aprovació definitiva al BOPG núm. 38, de 25 de febrer de 2021.
Vista la convocatòria del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2021, aprovada per la
Junta de Govern del dia 2 de febrer de 2021 i publicada al BOPG núm. 26 de 2 de febrer de
2021.
Vist l’acord de Junta de Govern de 4 de maig de 2021 de concessió de les subvencions del Fons
de Cooperació Econòmica i Cultural any 2021.
D’acord amb punt 12è de les Bases del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2021:
“en les subvencions per despeses d’inversions i transferències de capital es pagarà en
concepte de bestreta, sense la presentació prèvia de la justificació, l’import que es
determini en l’acord de concessió de la subvenció. Aquest import es calcularà en funció
del crèdit assignat a la convocatòria amb càrrec al pressupost vigent. L’import restant de
la subvenció s’abonarà un cop presentat el compte justificatiu, d’acord amb el previst en
el paràgraf anterior, amb càrrec a l’anualitat pressupostària assignada”.
El Ple de la Diputació de Girona, en sessió del dia 20 de juliol 2021, va aprovar inicialment el
suplement de crèdit DG 3SC 7/2021, aprovat definitivament en publicació del BOPG núm. 162,
de data 24 d’agost de 2021. Amb aquest suplement es va incrementar en 6.657.403,35 € la
dotació pressupostària del present exercici amb la finalitat de satisfer mitjançant bestreta la
totalitat de les subvencions per a despeses d’inversió del Fons de Cooperació Econòmica de
l’any 2021.
D’acord amb aquest antecedents, el Diputat delegat de Suport a les Entitats Locals, proposa a la
Junta de Govern que adopti l’acord següent:
PRIMER. Declarar la disponibilitat del crèdit de 6.657.403,35 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària de l’any 2021, 220/9420/76201 del Fons de Cooperació per a inversions.
SEGON. Redistribuir l’import de la convocatòria del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural
de l’any 2021, d’acord amb el següent detall:
Aplicació pressupostària 2021

220/9420/46201

220/9420/76201

Crèdit
concessió

Fons de subvencions per a
despeses corrents Assist. I
8.806.217,30
Coop. Mun i Camins
Municipals
Fons de subvencions per a
inversions Assist. I Coop. 1.349.266,64
Mun.

JG

redistribució

Crèdit final

8.806.217,30

6.657.403,35

8.006.669,99
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300/3340/46201

Fons de Cooperació Cultural
2.925.000,00
Local

2.925.000,00

310/4910/76200

Programa ajuts a Aj.Noves
364.963,43
tecnologies

364.963,43

Aplicació pressupostària 2022
220/9420/76201

Fons de subvencions per a
inversions Assist. I Coop. 6.657.403,35
Mun.
TOTAL FONS 2021

-6.657.403,35

20.102.850,72

0,00
20.102.850,72

TERCER. Publicar la distribució definitiva dels crèdits d’aquesta convocatòria a la Base de
Dades Nacional de Subvencions i fer-ne una menció expressa al BOPG.
QUART. Reajustar la despesa autoritzada de la convocatòria del Fons de Cooperació
Econòmica i Cultural d’import total 20.102.850,72 € d’acord amb el següent detall:
Aplicació pressupostària 2021

220/9420/46201

220/9420/76201

Crèdit
concessió

JG Suplement de
Crèdit final
crèdit

Fons de subvencions per a
despeses corrents Assist. I
8.806.217,30
Coop. Mun i Camins
Municipals
Fons de subvencions per a
inversions Assist. I Coop. 1.349.266,64
Mun.

8.806.217,30

6.657.403,35

8.006.669,99

300/3340/46201

Fons de Cooperació Cultural
2.925.000,00
Local

2.925.000,00

310/4910/76200

Programa ajuts a Aj.Noves
364.963,43
tecnologies

364.963,43

Aplicació pressupostària 2022
220/9420/76201

Fons de subvencions per a
inversions Assist. I Coop. 0
Mun.
TOTAL FONS 2021

0

20.102.850,72

0,00
20.102.850,72

CINQUÈ. Anul·lar les disposicions de despesa a l’aplicació 220/9420/76201 de l’any 2022
d’import total 6.657.403,35 €, aprovades per la Junta de Govern del 4 de maig de 2021,
relacionades a l’Annex 1.
SISÈ. Disposar la despesa d'import 6.657.403,35 € amb càrrec l’aplicació pressupostària del
pressupost de 2021 220/9420/76201 d’acord amb el detall de l’Annex 2.
SETÈ. Aprovar el pagament en concepte de bestreta de les subvencions per despeses
d’inversions i transferències de capital amb el detall individualitzat que s’inclou en l’Annex 1,
d’acord amb el previst a la Base Reguladora número 12.
VUITÈ. Notificar aquest acord als beneficiaris de les subvencions.
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Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres

4. Canvi de stí subve nció de l'Ajuntame nt de Saus, Camalle ra i Llampaie s dins e l Fons
de Coope ració Econòmica i Cultural, any 2020 - Assistè ncia i Coope ració als
Municipis. 2020/X020300/973
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària de dia 16 de juny de 2020
va resoldre la concessió de subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per a
l’any 2020. A l’Ajuntament de Saus, Camallera i Llampaies se li va concedir la subvenció del
Fons de Cooperació Econòmica 2020 d’acord amb el següent detall:

Expedient

Línia

Concepte

2020/973

Inversions

Actuacions en edificis 40.780,45€
municipals
40.780,45€

Total

Pressupost

Subvenció €
40.780,45€
40.780,45€

Vista la petició de l’Ajuntament de Saus, Camallera i Llampaies de canvi de destí de la
subvenció concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020.
D’acord amb la documentació presentada i amb les Bases de la convocatòria, el Diputat delegat
de Suport a les Entitats Locals, proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent:
PRIMER. Autoritzar a l’Ajuntament de Saus, Camallera i Llampaies el canvi de destí de la
subvenció que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020, expedient
2020/973, pel concepte i l’import que es detallen.

Concepte inicial
Actuacions
en
edificis municipals

Concepte final

Pressupost
40.780,45€

Actuacions
en 40.780,45€
edificis municipals,
equipament i vies
públiques.
Total

Subvenció
Inicial €
40.780,45€

S ub ve nc ió
Final €
0.00€

0,00€

40.780,45€

40.780,45€

40.780,45€

SEGON. Notificar la present resolució a l’Ajuntament amb la indicació que el lliurament de la
subvenció, que és compatible amb altres ajudes, està condicionat al compliment de la vigent
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a les condicions establertes en la
normativa del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020 i a la seva justificació, de com a
mínim l'import de la subvenció, mitjançant el compte justificatiu, dintre del termini que finalitza el
dia 30 de setembre de 2021.

7
Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres

5. Canvis de stí dive rsos ajuntame nts dins e l Fons de Coope ració Econòmica i Cultural
pe r a l'any 2020, pe r a obre s d'inve rsió - Assistè ncia i Coope ració als Municipis.
2021/X020301/7532
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària de dia 16 de juny de 2020
va resoldre la concessió de subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per a
l’any 2020.
Vista la petició presentada pels següents ajuntaments de canvi de destí de la subvenció
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020 per obres d’inversió.
D’acord amb la documentació presentada i amb les Bases de la convocatòria, el Diputat delegat
de Suport a les Entitats Locals, proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent:
PRIMER. Autoritzar a l’Ajuntament de Brunyola el canvi de destí de la subvenció que té
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020, expedient 2020/777, pel
concepte i l’import que es detallen.

Concepte inicial

Concepte final

Pressupost

C o n s t r u c c i ó C o n s t r u c c i ó 240.323,65
polivalent de Ca polivalent de Ca
n'Illus.
n'Illus.
Adquisició de vehicle
7.000,00
per la brigada.
Total

Subvenció
Inicial €
32.000,00

Subvenció Final
€

6.630,80

0

38.630,80

38.630,80

38.630,80

SEGON. Autoritzar a l’Ajuntament d’Amer el canvi de destí de la subvenció que té concedida
dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020, expedient 2020/754, pel concepte i
l’import que es detallen.
Concepte inicial

Concepte final

Pressupost

U r b a n i t z a c i ó , U r b a n i t z a c i ó , 97.000,00
renovació
i renovació
i
sanejament
C/Sant sanejament C/Sant
Roc
Roc
Inversió
equipament
Refugi

per
del

22.000,00

Total

Subvenció
Inicial €
52.000,00

Subvenció Final
€

5.591,00

0

57.951,00

57.951,00

57.951,00
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TERCER. Autoritzar a l’Ajuntament de Juià el canvi de destí de la subvenció que té concedida
dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020, expedient 2020/862, pel concepte i
l’import que es detallen.
Concepte inicial

Concepte final

Pressupost

Arranjament coberta Arranjament coberta 16.390,32
cementiri
cementiri
Instal.lació
fibra 3.069,92
fosca
Total

Subvenció
Inicial €
10.000,00

Subvenció Final
€
7.869,53
2.130,47

10.000,00

10.000,00

QUART. Notificar la present resolució als ajuntaments interessats amb la indicació que el
lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes, està condicionat al compliment
de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a les condicions
establertes en la normativa del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020 i a la seva
justificació, de com a mínim l'import de la subvenció, mitjançant el compte justificatiu, dintre del
termini que finalitza el dia 30 de setembre de 2021.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres

—

Organització i RRHH Corporatiu

6. Autoritzar Emma Puigví Costa a e xe rcir due s activitats públique s compatible s amb
e l càrre c d'asse ssora de Ple - Organització i RRHH Corporatiu. 2021/G030104/7096
Amb data 16 de juliol de 2021 ha tingut entrada al Registre General de la Diputació una
sol·licitud de la Sra. Emma Puigví Costa (E-2021-22137), que ocupa el càrrec eventual de
confiança o assessorament especial anomenat “Assessora de Ple” a partir del dia 2 d’agost de
2021, mitjançant la qual demana compatibilitzar el seu càrrec a la Diputació amb el càrrec de
regidora de l’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm i de consellera comarcal de la Selva, ambdós
càrrecs sense dedicació. S’adjunten a la sol·licitud dos certificats emesos per l’Ajuntament de
Sant Hilari Sacalm i el Consell Comarcal de la Selva que acrediten la condició de càrrec electe
sense dedicació exclusiva de la interessada.
La Direcció corporativa d’Organització i Recursos Humans ha emès informe relatiu a la
sol·licitud de la Sra. Emma Puigví Costa per a l’exercici d’una activitat pública compatible amb
el càrrec eventual de confiança o assessorament especial a la Diputació de Girona.
La normativa legal aplicable al règim de compatibilitats del personal de les entitats locals és la
Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions
Públiques, la qual té caràcter bàsic per a tot el sector públic, que està definit en el seu article
segon. També és d’aplicació el capítol 2 del títol VI del Reglament del personal al servei de les
entitats locals, aprovat per Decret 214/1990, de 30 de juliol. Cal tenir present que aquest
Reglament resulta d’aplicació amb l’excepció de dos preceptes concrets (els articles 326.2.a i
327.1) que van ser declarats nuls per la sentència del TSJ de Catalunya d’11 de juny de 2002.
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Finalment, també és aplicable amb caràcter supletori la Llei catalana 21/1987, de 26 de
novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya.
En aplicació d’aquest règim legal, cal fer les consideracions següents:

L’article 5.1b) de la llei 53/1984, de 26 de desembre, estableix que amb caràcter
excepcional, el personal inclòs en l’àmbit d’aplicació de la llei pot compatibilitzar el lloc de treball
en l’Administració amb el càrrec electiu com a membre d’una corporació local, sempre que no
ho faci en règim de dedicació exclusiva. És a dir, que només es podrà percebre una retribució al
sector públic, sense perjudici de les dietes, indemnitzacions i assistències que li corresponguin
com membre electe de la corporació local. A aquests efectes, cal acreditar la condició de
regidor/a o altre càrrec de representació pública sense dedicació exclusiva ni parcial.

L’acord del Ple de la Diputació de Girona de 23 de juliol de 2019, pel qual es
regulen les condicions de treball del personal eventual de la Diputació de Girona, estableix en el
seu punt 4rt, que “Atès les circumstàncies inherents a la seva condició, el personal
eventual quedarà eximit del sistema de control horari mecanitzat, no obstant la dedicació
i horari efectiu que correspongui segons l’apartat segon d’aquest acord _que és de 37,5
hores setmanals_ serà de compliment obligatori. Correspondrà als diputats delegats pel
president el seguiment d’aquesta obligatorietat.”

A més, s’ha de complir amb el límit retributiu previst a l’article 7 de la mateixa llei,
en el sentit que la remuneració percebuda per ambdues activitats públiques no superin la
remuneració prevista a la llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al càrrec de director
general, ni superin l’import de la seva retribució a la Diputació incrementada en un 30%, en
còmput anual.

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

L’article 26.1.a) del Decret 8/2021 de 9 de febrer, sobre transparència i dret
d’accés a la informació pública, estableix que les administracions públiques han de publicar un
extracte de les resolucions vigents d'autorització o reconeixement de compatibilitat amb activitats
públiques o privades que afectin el personal al servei de les administracions públiques, en el qual
es faci constar, entre d’altres dades, el nom i cognoms de l'empleada o empleat. Per tot això,
caldrà publicar la informació relativa a la compatibilitat sense dissociar les seves dades de
caràcter personal.
En base a aquests antecedents i amb l’informe esmentat, es proposa a la Comissió
Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local que
dictamini favorablement la següent proposta, i l’elevi a la Junta de Govern:
Primer. Autoritzar la Sra. Emma Puigví Costa, assessora de Ple de la plantilla de personal
eventual de confiança o assessorament especial de la Diputació de Girona, a exercir una
activitat pública compatible com a regidora sense dedicació de l’Ajuntament de Sant Hilari
Sacalm i com a consellera comarcal del Consell Comarcal de la Selva, amb les condicions que
s’esmenten tot seguit.
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Segon. Els serveis prestats en la segona activitat pública sol·licitada no es computaran a efectes
de triennis ni drets passius. Així mateix, les pagues extraordinàries i les prestacions de caràcter
familiar només podran ser percebudes en una de les dues activitats públiques exercides. Així
mateix, es recorda que l’exercici de la segona activitat pública compatible no podrà excusar el
deure d’assistència al lloc de treball a la Diputació de Girona, ni el retard o negligència en
l’execució del mateix.
Tercer. Ordenar la publicació al Portal de Transparència de la Diputació de Girona d’aquesta
resolució de reconeixement de compatibilitat, sense la prèvia dissociació de les seves dades de
caràcter personal.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres

7. Autoritzar Lluís Esté ve z Lamigue iro l'e xe rcici d'una activitat privada compatible
amb e l càrre c de bibliote cari - Organització i RRHH Corporatiu. 2021/G030104/7097
Amb data 23 de juliol de 2021 (núm. Registre E-2021-22719) el Sr. Lluís Estévez Lamigueiro,
que exerceix el càrrec de bibliotecari del servei de Biblioteques de la Diputació, mitjançant una
comissió de serveis, ha sol·licitat la compatibilitat per exercir una activitat privada per compte
propi, com a catalogador de documents, d’acord amb el model de declaració responsable que ha
facilitat la Corporació als seus empleats.
La Direcció corporativa d’Organització i Recursos Humans ha emès informe sobre la
petició d’autorització de la compatibilitat per exercir una activitat privada de catalogació
bibliogràfica per part de Lluís Estévez Lamigueiro
La normativa legal aplicable al règim de compatibilitats del personal de les entitats locals és la
Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions
Públiques, la qual té caràcter bàsic per a tot el sector públic, que està definit en el seu article
segon. També és d’aplicació el capítol 2 del títol VI del Reglament del personal al servei de les
entitats locals, aprovat per Decret 214/1990, de 30 de juliol. Cal tenir present que aquest
Reglament resulta d’aplicació amb l’excepció de dos preceptes concrets (els articles 326.2.a i
327.1) que van ser declarats nuls per la sentència del TSJ de Catalunya d’11 de juny de 2002.
En aplicació d’aquest règim legal, i a la vista de la sol·licitud presentada, cal fer les
consideracions legals següents:
a)
En relació amb l’exercici d’una activitat privada compatible amb el càrrec exercit a
la Diputació de Girona, cal tenir en compte que la regla general que fixa la normativa és que
l’exercici d’activitats privades és compatible amb un càrrec públic, sempre i quan es respectin
les limitacions que s’exposen a continuació:
En primer lloc, no es poden exercir activitats privades que es relacionin directament amb les
activitats que es duen a terme en el seu departament, organisme o entitat pública on s’està
destinat. Aquesta prohibició general exigeix una tasca d’interpretació i aplicació al cas concret
de quines són les funcions privades que tinguin relació directa amb les que s’exerceixin en el lloc
de treball ocupat a la Diputació de Girona.
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En segon lloc, la normativa estableix algunes prohibicions més específiques, que van dirigides a
garantir la neutralitat i objectivitat que inspira el codi ètic de l’empleat públic, com és la prohibició
de l’exercici d’una activitat privada que impliqui la intervenció en assumptes en els quals hagi
intervingut en els dos últims anys, estigui intervenint o hagi d’intervenir en un futur per raó del
càrrec ocupat a la Diputació de Girona. Això implica una prohibició expressa de prestar una
activitat professional privada als ajuntaments de la demarcació de Girona als quals s’estigui
obligat a atendre en el desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball a la Diputació
de Girona. També es prohibeix pertànyer a consells d’administració o altres òrgans rectors
d’entitats privades que tinguin una activitat relacionada directament amb les gestionades des del
càrrec públic que s’ostenta a la corporació. També es prohibeix l’exercici de qualsevol càrrec o
la participació superior al 10% del capital en empreses privades que siguin concessionàries,
contractistes d’obres, serveis o subministraments, o que siguin arrendatàries o administradores
de monopolis o que participades o avalades per la Diputació de Girona. Igualment es prohibeix
exercir activitats professionals que estiguin sotmeses a autorització, llicència, permís, ajuda
financera o control per part de la Diputació de Girona. Finalment, tampoc es poden autoritzar les
activitats privades de gestoria, mediació, representació i defensa d’interessos de particulars
davant la Diputació de Girona i els seus organismes dependents.
En tercer lloc, es fixa una prioritat absoluta pel compliment de l’horari de treball en el sector
públic, de forma que no es podran autoritzar les activitats privades que requereixin una presència
efectiva de l’empleat públic durant un horari igual o superior a la meitat de la jornada setmanal
ordinària de treball a les Administracions Públiques (és a dir, una jornada superior a 18 hores i 45
minuts a la setmana), excepte en el supòsit que l’empleat públic ostenti un lloc de treball a temps
parcial. Així mateix, els reconeixements de compatibilitat no podran modificar la jornada de
treball ni l’horari de la persona interessada. De la mateixa manera, quan l’empleat públic treballi
a jornada ordinària, la suma de jornades entre l’activitat pública i l’activitat privada no pot
superar la jornada ordinària de l’Administració Pública incrementada en un 50% (és a dir, que el
topall màxim de jornada entre l’activitat pública i privada és de 56 hores i 15 minuts a la
setmana). També es prohibeix l’autorització de compatibilitat amb una activitat privada quan
aquesta requereixi o pugui requerir la coincidència d’horari o la presència física de l’empleat
durant el seu horari a la Diputació de Girona.
Finalment, existeix una darrera prohibició, que és la d’autoritzar l’exercici d’altres activitats
privades als empleats públics que tinguin incorporat de forma expressa el factor
d’incompatibilitat en el seu complement específic, i que en la Relació de Llocs de Treball de la
Diputació de Girona s’identifica amb les sigles “IDE”, i s’anomena “factor de dedicació
exclusiva”, d’acord amb el conveni-acord de condicions de treball del personal funcionari i
laboral de la Corporació, i això sense perjudici de la facultat del Ple de la Corporació per
determinar els llocs de treball que són incompatibles amb les professions i activitats privades que
puguin comprometre la seva imparcialitat, independència o menyscabar el compliment dels seus
deures o perjudicar l’interès general.
En el cas del Sr. Lluís Estévez Lamigueiro, que ocupa el lloc de treball de bibliotecari del servei
de Biblioteques, es pot interpretar que no exerceix a la Diputació de Girona una activitat
directament relacionada amb la que vol realitzar per compte propi, en horari de tardes, sempre
que es respectin les limitacions que s’indiquen més endavant, molt especialment, la prohibició de
prestar serveis a licitadors que participin en processos de contractació administrativa de la
Diputació de Girona en matèries relacionades amb les que gestiona el Servei de Biblioteques de
la corporació, com a millor garantia de la imparcialitat i objectivitat.
b)
Segons l’article 9.2.h) del Reglament Orgànic de la Diputació de Girona, l’òrgan
competent per resoldre les autoritzacions de compatibilitat és la Junta de Govern de la Diputació
de Girona.
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c)
L’article 26.1.a) del Decret 8/2021 de 9 de febrer, sobre transparència i dret
d’accés a la informació pública, estableix que les administracions públiques han de publicar un
extracte de les resolucions vigents d'autorització o reconeixement de compatibilitat amb activitats
públiques o privades que afectin el personal al servei de les administracions públiques, en el qual
es faci constar, entre d’altres dades, el nom i cognoms de l'empleada o empleat. Per tot això,
caldrà publicar la informació relativa a la compatibilitat sense dissociar les seves dades de
caràcter personal.
En base a aquests antecedents i amb l’informe esmentat, es proposa a la Comissió
Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local que
dictamini favorablement la següent proposta, i l’elevi a la Junta de Govern
Primer. Autoritzar el Sr. Lluís Estévez Lamigueiro, que ocupa en comissió de serveis el lloc de
treball de bibliotecari del servei de Biblioteques, a exercir una activitat privada per compte propi
com a catalogador de documents, en horari de tardes, durant 8 hores a la setmana, amb les
condicions que s’esmenten a continuació.
Segon. Es recorda a l’anterior empleat que, en compliment de l’article 15 de la llei 53/1984, no
podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a l’exercici de qualsevol activitat
mercantil, industrial o professional.
Tercer. Es recorda així mateix la prohibició d’intervenir en assumptes en els quals hagi
intervingut en els dos últims anys, estigui intervenint o hagi d’intervenir en un futur per raó del
càrrec ocupat a la Diputació de Girona. Això implica una prohibició expressa de prestar una
activitat professional privada als organismes dependents de la Diputació de Girona o als
ajuntaments de la demarcació de Girona als quals s’estigui obligat a atendre en el
desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball a la Diputació de Girona. També
implica la prohibició de prestar serveis a empreses que participin en licitacions de la Diputació de
Girona en matèries relacionades amb les que gestiona el Servei de Biblioteques de la corporació.
Quart. Aquesta compatibilitat quedarà automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc de
treball a la Diputació de Girona, o de modificació de les condicions del lloc de treball.
Cinquè. Ordenar la publicació al Portal de Transparència de la Diputació de Girona d’aquesta
resolució de reconeixement de compatibilitat, sense la prèvia dissociació de les dades de
caràcter personal.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres

8. Autoritzar Anaïs Varo Barranco a e xe rcir una activitat pública compatible amb e l
càrre c de tè cnica d'habitatge - Organització i RRHH Corporatiu. 2021/G030104/7381
Amb data 24 d’agost de 2021 ha tingut entrada al Registre General de la Diputació
(E-2021-25008) una sol·licitud de la Sra. Anaïs Varo Barranco, funcionària interina que ocupa el
càrrec de tècnica d’habitatge per substitució de la titular del lloc de treball, mitjançant la qual
sol·licita compatibilitzar el seu càrrec a la Corporació amb una activitat pública com a professora
associada a la Universitat de Girona, a temps parcial, al Departament de Dret Públic, durant una
hora a la setmana, en horari de tarda.
La Direcció Corporativa d’Organització i Recursos Humans ha emès informe relatiu a la
sol·licitud de la Sra. Anaïs Varo Barranco per a l’exercici d’una activitat pública compatible amb
el càrrec a la Diputació de Girona.
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La normativa legal aplicable al règim de compatibilitats del personal de les entitats locals és la
Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions
Públiques, la qual té caràcter bàsic per a tot el sector públic, que està definit en el seu article
segon. També és d’aplicació el capítol 2 del títol VI del Reglament del personal al servei de les
entitats locals, aprovat per Decret 214/1990, de 30 de juliol. Cal tenir present que aquest
Reglament resulta d’aplicació amb l’excepció de dos preceptes concrets (els articles 326.2.a i
327.1) que van ser declarats nuls per la sentència del TSJ de Catalunya d’11 de juny de 2002.
En aplicació d’aquest règim legal, cal fer les consideracions següents:
a)
En relació a l’exercici d’una segona activitat pública compatible com a professor/a
associat/da a temps parcial en una universitat pública, l’article 4 de la llei 53/1984, de 26 de
desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques permet
autoritzar la compatibilitat per exercir un lloc de treball en l’esfera docent com a professor
universitari associat, en règim de dedicació a temps parcial, i amb durada determinada.
L’exercici de la segona activitat no suposarà modificació de la jornada o horari de treball
d’ambdós llocs de treball, de forma que la compatibilitat queda condicionada a l’estricte
compliment d’ambdós horaris i jornades. A més, es compleix amb el límit retributiu previst a
l’article 7 de la mateixa llei, en el sentit que la remuneració percebuda per ambdues activitats
públiques no superen la remuneració prevista a la llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al
càrrec de director general, ni superen l’import de la seva retribució a la Diputació incrementada
en un 30%, en còmput anual.
b)
Segons l’article 9.2.h) del Reglament Orgànic de la Diputació de Girona, l’òrgan
competent per resoldre les autoritzacions de compatibilitat és la Junta de Govern de la Diputació
de Girona.
c)
L’article 26.1.a) del Decret 8/2021 de 9 de febrer, sobre transparència i dret
d’accés a la informació pública, estableix que les administracions públiques han de publicar un
extracte de les resolucions vigents d'autorització o reconeixement de compatibilitat amb activitats
públiques o privades que afectin el personal al servei de les administracions públiques, en el qual
es faci constar, entre d’altres dades, el nom i cognoms de l'empleada o empleat. Per tot això,
caldrà publicar la informació relativa a la compatibilitat sense dissociar les seves dades de
caràcter personal.
En base a aquests antecedents i amb l’informe esmentat, es proposa a la Comissió
Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local que
dictamini favorablement la següent proposta, i l’elevi a la Junta de Govern:
Primer. Autoritzar la senyora Anaïs Varo Barranco, que ocupa interinament el lloc de treball de
tècnica d’habitatge de la Diputació de Girona, a exercir una activitat pública com a professora
associada de la Universitat de Girona, a temps parcial, amb les condicions que s’esmenten tot
seguit.
Segon. Els serveis prestats en la segona activitat pública sol·licitada no es computaran a efectes
de triennis ni drets passius. Així mateix, les pagues extraordinàries i les prestacions de caràcter
familiar només podran ser percebudes en una de les dues activitats públiques exercides. Així
mateix, es recorda que l’exercici de la segona activitat pública compatible no podrà excusar el
deure d’assistència al lloc de treball a la Diputació de Girona, ni el retard o negligència en
l’execució del mateix. En cas que l’horari de les classes coincideixi amb l’horari de treball a la
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Diputació de Girona, la interessada sol·licitarà els dies de vacances o permís similar que sigui
procedent.
Tercer. Ordenar la publicació al Portal de Transparència de la Diputació de Girona d’aquesta
resolució de reconeixement de compatibilitat, sense la prèvia dissociació de les dades de
caràcter personal.
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres



Promoció i De se nvolupame nt Econòmic Local

9. Proposta acord e sme na conve ni e xe cució proje cte Pime cgnosi - Promoció i
De se nvolupame nt Econòmic Local. 2021/X020202/6814
Vist l’acord de la Junta de Govern del 7 de setembre de 2021 que aprova el conveni entre la
Diputació de Girona i PIMEC per a l’execució del programa Pimecgnosi.
Atès que s’ha detectat un error material en el punt desè del conveni, que estableix que el termini
d’execució del projecte finalitza el 31 de maig de 2022.
De conformitat amb el que disposa l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, sobre rectificació dels errors
materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
D’acord amb el Ple de 23 de juliol de 2019, correspon a la Junta de Govern l’aprovació de
convenis de cooperació i 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 corporació.
Vistos els antecedents, el president de la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració,
Promoció Econòmica i Cooperació Local proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord
següent:
Únic. Esmenar el conveni per a l’execució del programa Pimecgnosi en els termes que es
detallen a continuació:
On diu
“L’aportació s’haurà de justificar com a molt tard, dos mesos després del termini d’execució del
projecte que finalitza el 31 de maig de 2022.”
Ha de dir
“L’aportació s’haurà de justificar com a molt tard, dos mesos després del termini d’execució del
projecte que finalitza l’1 de setembre de 2022.”

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres
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Se cre taria Ge ne ral

10. Aprovar l'adhe sió al conve ni amb la FEMP i l'AEAT, sobre informació e n matè ria
fiscal - Se cre taria Ge ne ral. 2021/B030100/7487
Se sotmet a aprovació la proposta següent:
L'any 2003 es va signar entre l'Agència Tributària (en endavant l’AEAT) i la Federació
Espanyola de Municipis i Províncies (en endavant la FEMP) els convenis de subministrament
d’informació de caràcter tributari i el d’intercanvi d'informació tributària i col·laboració en la
gestió recaptatòria amb les entitats locals. Convenis als quals la Diputació de Girona, a través del
seu organisme autònom XALOC, es va adherir en data 22 de novembre de 2005 el primer, i en
data 15 de febrer de 2007 al segon.
En data 18 de març de 2021 (BOE núm. 80 de 3 d’abril de 2021), ambdues Entitats han subscrit
dos nous convenis que substitueixen els anteriors, amb l'objectiu d'adaptar els convenis a la Llei
40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (que estableix nous requisits en el
contingut dels convenis), a la nova normativa europea i estatal sobre protecció de dades
personals, així com preveure la incorporació de millores promogudes pels avanços tecnològics
que s'han produït al llarg d’aquests anys.
Tal com disposa l’exposició de motius del conveni d’intercanvi d'informació tributària i
col·laboració en la gestió recaptatòria amb les entitats locals, de conformitat amb els articles
3.1.k), 140 i 141 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (d'ara
endavant Llei de Règim Jurídic del Sector Públic), l’AEAT i la FEMP han considerat que seria
molt beneficiós pel compliment dels seus respectius fins l'establiment d’un nou marc que reguli
l'intercanvi estable d'informació tributària, així com l’establiment d’alguns aspectes relacionats
amb la gestió recaptatòria de les Entitats esmentades.
La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local estableix en el seu article
55 que “per a l'efectiva coordinació i eficàcia administrativa, l'Administració General de l'Estat,
així com les Administracions autonòmica i local, d'acord amb el principi de lleialtat institucional,
hauran en les seves relacions recíproques:
“d) Facilitar a les altres Administracions la informació sobre la pròpia gestió que
sigui rellevant per a l'adequat desenvolupament per aquestes de les seves comeses
.
e) Prestar, en l'àmbit propi, la cooperació i assistència actives que les altres
Administracions poguessin precisar per a l'eficaç compliment de les seves
tasques”.
D'acord amb l'article 94.1 de la Llei General Tributària, totes les entitats públiques estan
obligades a subministrar a l'Administració Tributària quantes dades i antecedents amb
transcendència tributària reculli aquesta mitjançant disposicions de caràcter general o a través
de requeriments concrets, i a prestar-li a ella i als seus agents recolzament, concurs, auxili i
protecció per a l'exercici de les seves funcions. A més, l'apartat 5 del mateix precepte disposa
que:
“La cessió de dades de caràcter personal que s'hagi d'efectuar a l'Administració
tributària conforme al que es disposa en l'article anterior, en els apartats
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anteriors d'aquest article o en una altra norma de rang legal, no requerirà el
consentiment de l'afectat.”
Igualment de l'article 6.1.c) del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell,
de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de
dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva
95/46/CE, es deriva que la cessió d'informació que s'hagi d'efectuar a l'Agència Tributària no
precisa l'autorització dels interessats, quan el tractament és necessari per al compliment d'una
obligació legal aplicable al responsable del tractament en relació amb el que es disposa en els
articles 94.5 i 95.1.b) de la Llei General Tributària.
Per la seva part, l'article 95.1 de la Llei General Tributària, després d'assentar el principi general
que les dades, informes o antecedents obtinguts per l'Administració Tributària en l'acompliment
de les seves funcions tenen caràcter reservat i només podran ser utilitzats per a l'efectiva
aplicació dels tributs o recursos la gestió dels quals tingui encomanada, sense que puguin ser
cedits o comunicats a tercers, enumera una sèrie d'excepcions al mateix dins de les quals es
troba el supòsit –apartat b)– que la cessió tingui per objecte la col·laboració amb altres
Administracions Tributàries a l'efecte del compliment d'obligacions fiscals en l'àmbit de les seves
competències.
Tanmateix, l'article 95.1.j) de l’esmentada Llei empara la cessió d'informació amb
transcendència tributària per a la col·laboració amb òrgans o entitats de dret públic encarregats
de la recaptació de recursos públics no tributaris per a la correcta identificació dels obligats al
pagament i amb la Direcció General de Trànsit per a la pràctica de les notificacions a aquests,
dirigides al cobrament de tals recursos.
D'altra banda, en els articles 3.2 i 34.1.g) de la Llei General Tributària, s'estableix, d'una part,
que els principis generals d'eficàcia i limitació de costos indirectes derivats del compliment
d'obligacions formals han d'articular l'aplicació del sistema tributari i, d'una altra, que els
contribuents tenen dret a sol·licitar certificació i còpia de les declaracions per ells presentades.
Quant a la regulació del subministrament d'informació tributària a d’altres Administracions
Públiques, l'article 95 apartat 1.k) de la Llei General Tributària, com a excepció al caràcter
reservat de les dades amb transcendència tributària, autoritza la seva cessió a favor de les
Administracions públiques per al desenvolupament de les seves funcions, prèvia autorització dels
obligats tributaris a què es refereixin les dades subministrades. Respecte del suport per dur a
terme l'intercanvi de dades, s'estarà al que s'estableix en l'article 44 de la Llei de Règim Jurídic
del Sector Públic, relatiu a l'intercanvi electrònic de dades en entorns tancats de comunicacions
establerts entre Administracions Públiques, òrgans, organismes públics i entitats de dret públic,
garantint en tot cas la seguretat de l'entorn tancat i la protecció de les dades que es transmetin.
En aquest sentit, l'apartat 2 de l’article 95 de la Llei General Tributària, afegeix que en els casos
de cessió previst a l'apartat 1, la informació de caràcter tributari haurà de ser subministrada
preferentment mitjançant la utilització de mitjans informàtics o telemàtics. Quan les
Administracions Públiques puguin disposar de la informació per aquests mitjans, no podran exigir
als interessats l'aportació de certificats de l'Administració tributària en relació amb aquesta
informació.
En el mateix sentit es pronuncia “l'Ordre (del Ministeri d'Economia i Hisenda) de 18 de
novembre de 1999 que regula el subministrament d'informació tributària a les Administracions
Públiques per al desenvolupament de les seves funcions, així com els supòsits contemplats en
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l'article 113.1 de la Llei General Tributària” (actual article 95.1 de la Llei 58/2003, General
Tributària). En particular, l'article 2 d'aquesta Ordre regula el subministrament d'informació de
caràcter tributari per al desenvolupament de les funcions atribuïdes a les Administracions
Públiques, preveient que:
“quan el subministrament d'informació sigui procedent, es procurarà el seu
emplenament per mitjans informàtics o telemàtics ateses les possibilitats tècniques
tant de l'Agència Estatal d'Administració Tributària com de l'Administració
cessionària, que podran convenir en cada cas concret el que estimin més
convenient”.
D'acord amb això, l'Agència Tributària ha anat incorporant tecnologies de cessió electrònica
d'informació a les Administracions Públiques altament eficaces per a l'obtenció d'informació
tributària, que ofereixen les dades de manera immediata. Per tot això, es fa necessària una nova
regulació del sistema d'intercanvi d'informació tributària que prevegi totes les possibilitats
tecnològiques que suporten en l'actualitat l'intercanvi de dades i permeti a totes dues
partsl'agilitació en la disposició de la informació i disminució dels costos incorreguts, aprofitant al
màxim el desenvolupament de les actuals tecnologies. En tot cas, convé precisar que el Conveni
de cap manera suposa una limitació a les facultats de cessió d'informació i deures que per a la
gestió recaptatòria la legislació estableix a favor de les parts del conveni.
Segons s’estableix a la clàusula vint-i-dos del Conveni d’intercanvi d’informació tributària i
col·laboració en la gestió recaptatòria, el contingut del present conveni comprèn com a part del
mateix tot el recollit en el Conveni entre l'Agència Tributària i la FEMP en matèria de
subministrament d'informació de caràcter tributari, motiu pel qual les Entitats Locals que
s'adhereixin al present Conveni no hauran d'adherir-se al de subministrament.
A diferència del que disposa la clàusula catorzena del Conveni subscrit entre l’AEAT i la FEMP
de dotze d’abril de 2019 (BOE 130 de 12 de maig e 2019), relatiu a recaptació en via executiva
dels recursos de dret públic de les corporacions locals, que respon igualment a l’adaptació del
conveni subscrit l’any 2011 a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, per la qual s’establia que les
corporacions Locals ja adherides al Conveni subscrit el 2011 s'entenien adherides al nou
Conveni. En aquest cas, la Secretaria General Tècnica del Ministeri no va autoritzar la seva
continuïtat i, per tant, les Corporacions Locals que es troben adherides als convenis de 15 d'abril
de 2003, han d'adherir-se als nous.
De conformitat amb la clàusula dinovena per al compliment i desenvolupament dels
compromisos adquirits mitjançant l’adhesió, no s’assumeix per part de la Diputació de Girona ni
obligacions ni compromisos econòmics ni de naturalesa ordinària ni extraordinària.
A aquest conveni de col·laboració poden adherir-se les Entitats Locals, assumint els drets que
les corresponguin en els termes i condicions contemplats en el mateix, mitjançant la subscripció
del Protocol d’adhesió, recollit en el seu Annex II , tot nomenant un interlocutor únic que pot ser
un òrgan o càrrec de la corporació.
De conformitat amb la resolució de Presidència de 18 de juliol de 2019 es delega a la Junta de
Govern l’aprovació de convenis de cooperació i 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 corporació.
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A la vista dels antecedents i de l’informe favorable del Cap de Servei de Secretaria General, es
proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar l’adhesió al conveni entre la Federació Espanyola de municipis i províncies
(FEMP) i l’Agència Estatal d’Administració Tributària Espanyola (AEAT) en matèria
d'intercanvi d'informació tributària i col·laboració en la gestió recaptatòria amb les entitats locals,
que figura com annex a aquest acord.
SEGON. Autoritzar el president de la Diputació de Girona, a la signatura del Protocol d’adhesió,
segons model de l’Annex II del conveni.
TERCER. Nomenar com a interlocutor únic a la Tesorera general de la Diputació de Girona,
que ostenta la senyora Maria Teresa Villar Roda.
QUART. Notificar el present acord al Servei de Planificació i relacions Institucionals de
l’Agència Tributària, de conformitat i amb els efectes previstos a la clàusula tercera del present
conveni.
ANNEX
“CONVENIO ENTRE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
Y LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS EN MATERIA DE
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA Y COLABORACIÓN EN LA
GESTIÓN RECAUDATORIA CON LAS ENTIDADES LOCALES
En Madrid, a 18 de marzo de 2021.
PARTES QUE INTERVIENEN
De una parte, doña Inés María Bardón Rafael, Presidenta de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, en virtud de lo previsto en el artículo 103, apartado tres.2, de la Ley
31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, nombrada por el
Real Decreto 380/2018, de 8 de junio.
Y de otra, don Abel Caballero Álvarez, Presidente de la Federación Española de Municipios y
Provincias, elegido conforme establecen sus Estatutos, en el XII Pleno ordinario celebrado el 21
de septiembre de 2019, actuando en nombre y representación de la misma, de conformidad con
el artículo 36.1 de los citados Estatutos, con domicilio a efectos del presente Convenio en la calle
Nuncio, 8, 28005 de Madrid.
Reconociéndose ambas partes la capacidad legal necesaria para formalizar el presente
Convenio, realizan la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
La Agencia Estatal de Administración Tributaria (en adelante, Agencia Tributaria) es la Entidad
de Derecho Público encargada, en nombre y por cuenta del Estado, de la aplicación efectiva del
sistema tributario estatal y aduanero, y de aquellos recursos de otras Administraciones y Entes
Públicos nacionales o de la Unión Europea cuya gestión se le encomiende por Ley o por
Convenio.
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La Federación Española de Municipios y Provincias (en adelante, FEMP) es una asociación
constituida por Entidades Locales, creada al amparo de la Disposición Adicional Quinta de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y declarada de utilidad
pública mediante acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de junio de 1985, para la protección y
promoción de sus intereses comunes.
Los municipios son entidades básicas de la organización territorial del Estado y cauce inmediato
de participación ciudadana en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con
autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades.
Las provincias e islas son entidades locales con personalidad jurídica propia, que gozan de
autonomía para gestionar los intereses propios de las correspondientes colectividades.
II
En el año 2003 se firmó entre la Agencia Tributaria y la FEMP un convenio de colaboración en
materia de intercambio de información tributaria y colaboración en la gestión recaudatoria con
las entidades locales, como parte del marco general de colaboración establecido por el Protocolo
de colaboración suscrito entre ambos organismos, el cual instituyó un sistema estable de
colaboración mutua en los ámbitos de gestión tributaria, recaudación en vía ejecutiva de los
tributos propios de las Entidades Locales, suministro e intercambio de información.
En el marco de colaboración mutua que debe presidir las relaciones entre las Administraciones
Públicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos3.1.k), 140 y 141 de la Ley 40/2015, de
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante Ley de Régimen Jurídico del
Sector Público), los representantes de ambas partes consideran que sería muy beneficioso para
el cumplimiento de sus respectivos fines el establecer un nuevo marco que regule el intercambio
estable de información tributaria por parte de la Agencia Tributaria a las Entidades Locales, así
como convenir algunos aspectos relacionados con la gestión recaudatoria de las citadas
Entidades.
Igualmente, la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local establece
en su artículo 55 que «Para la efectiva coordinación y eficacia administrativa, la Administración
General del Estado, así como las Administraciones autonómica y local, de acuerdo con el
principio de lealtad institucional, deberán en sus relaciones recíprocas:
d) Facilitar a las otras Administraciones la información sobre la propia gestión que sea relevante
para el adecuado desarrollo por éstas de sus cometidos y e) Prestar, en el ámbito propio, la
cooperación y asistencia activas que las otras Administraciones pudieran precisar para el eficaz
cumplimiento de sus tareas».
El presente intercambio de información viene posibilitado tanto por la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria (en adelante Ley General Tributaria) como por el resto de normas
que rigen el suministro de información tributaria a las Administraciones Públicas.
Así, de acuerdo con el artículo 94.1 de la Ley General Tributaria, todas las entidades públicas
están obligadas a suministrar a la Administración Tributaria cuantos datos y antecedentes con
trascendencia tributaria recabe ésta mediante disposiciones de carácter general o a través de
requerimientos concretos, y a prestarle a ella y a sus agentes apoyo, concurso, auxilio y
protección para el ejercicio de sus funciones. Además, el apartado 5 del mismo precepto dispone
que: «La cesión de datos de carácter personal que se deba efectuar a la Administración
tributaria conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, en los apartados anteriores de este
artículo o en otra norma de rango legal, no requerirá el consentimiento del afectado.» Igualmente
del artículo 6.1.c) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27
de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento
de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva
95/46/CE, se deriva que la cesión de información que se deba efectuar a la Agencia Tributaria
no precisa la autorización de los interesados, en cuanto el tratamiento es necesario para el
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento en relación con lo
dispuesto en los artículos 94.5 y 95.1.b) de la Ley General Tributaria.
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Por su parte, el artículo 95.1 de la Ley General Tributaria, después de sentar el principio general
de que los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración Tributaria en el
desempeño de sus funciones tienen carácter reservado y sólo podrán ser utilizados para la
efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada, sin que puedan
ser cedidos ocomunicados a terceros, enumera una serie de excepciones al mismo dentro de las
que se encuentra el supuesto –apartado b)– de que la cesión tenga por objeto la colaboración
con otras Administraciones Tributarias a efectos del cumplimiento de obligaciones fiscales en el
ámbito de sus competencias.
Asimismo, el artículo 95.1.j) de la citada Ley ampara la cesión de información con trascendencia
tributaria para la colaboración con órganos o entidades de derecho público encargados de la
recaudación de recursos públicos no tributarios para la correcta identificación de los obligados al
pago y con la Dirección General de Tráfico para la práctica de las notificaciones a los mismos,
dirigidas al cobro de tales recursos.
Por otro lado, en los artículos 3.2 y 34.1.g) de la Ley General Tributaria, se establece, de una
parte, que los principios generales de eficacia y limitación de costes indirectos derivados del
cumplimiento de obligaciones formales han de articular la aplicación del sistema tributario y, de
otra, que los contribuyentes tienen derecho a solicitar certificación y copia de las declaraciones
por ellos presentadas.
En cuanto a la regulación del suministro de información tributaria a otras Administraciones
Públicas, el artículo 95 apartado 1.k) de la Ley General Tributaria, como excepción al carácter
reservado de los datos con trascendencia tributaria, autoriza su cesión a favor de las
Administraciones públicas para el desarrollo de sus funciones, previa autorización de los
obligados tributarios a que se refieran los datos suministrados.
Respecto al soporte para llevar a cabo el intercambio de datos, se estará a lo establecido en el
artículo 44 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, relativo al intercambio electrónico
de datos en entornos cerrados de comunicaciones establecidos entre Administraciones Públicas,
órganos, organismos públicos y entidades de derecho público, garantizándose, en todo caso, la
seguridad del entorno cerrado y la protección de los datos que se trasmitan.
En tal sentido, el apartado 2 del ya citado artículo 95 de la Ley General Tributaria, añade que en
los casos de cesión previstos en el apartado 1, la información de carácter tributario deberá ser
suministrada preferentemente mediante la utilización de medios informáticos o telemáticos.
Cuando las Administraciones Públicas puedan disponer de la información por dichos medios, no
podrán exigir a los interesados la aportación de certificados de la Administración tributaria en
relación con dicha información.
En el mismo sentido se pronuncia la «Orden (del Ministerio de Economía y Hacienda) de 18 de
noviembre de 1999 que regula el suministro de información tributaria a las Administraciones
Públicas para el desarrollo de sus funciones, así como los supuestos contemplados en el artículo
113.1 de la Ley General Tributaria» (actual artículo 95.1 de la Ley 58/2003, General Tributaria).
En particular, el artículo 2 de esta Orden regula el suministro de información de carácter
tributario para el desarrollo de las funciones atribuidas a lasAdministraciones Públicas, previendo
que «cuando el suministro de información sea procedente, se procurará su cumplimentación por
medios informáticos o telemáticos atendiendo a las posibilidades técnicas tanto de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria como de la Administración cesionaria, que podrán convenir
en cada caso concreto lo que estimen más conveniente».
De acuerdo con ello, la Agencia Tributaria ha ido incorporando tecnologías de cesión electrónica
de información a las Administraciones Públicas altamente eficaces para la obtención de
información tributaria, que ofrecen los datos de manera inmediata.
Por todo ello se hace necesaria una nueva regulación del sistema de intercambio de información
tributaria que prevea todas las posibilidades tecnológicas que soportan en la actualidad el
intercambio de datos y permita a ambas partes la agilización en la disposición de la información y
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disminución de los costes incurridos aprovechando al máximo el desarrollo de las actuales
tecnologías.
Conviene en todo caso precisar que el presente Convenio en modo alguno supone una limitación
a las facultades de cesión de información y deberes que para la gestión recaudatoria la
legislación establece a favor de las partes convinientes.
III
Las Administraciones Públicas, sus organismos públicos y entidades de derecho público
vinculados o dependientes pueden, en el ámbito de sus competencias, suscribir convenios con
otros sujetos de derecho público, sin que ello suponga cesión de la titularidad de sus
competencias, a fin de mejorar la eficiencia de la gestión pública y facilitar la utilización conjunta
de medios y servicios públicos, con el contenido y por los trámites establecidos en la Ley de
Régimen Jurídico del Sector Público.
En este sentido, razones de eficacia en el ejercicio de las competencias atribuidas a las partes
signatarias justifican la regulación de un sistema de intercambio de información tributaria que
permita a las entidades locales que se adhieran, así como a la Agencia Tributaria, disponer de la
información que precisan para el ejercicio de sus funciones de forma ágil. Dicho sistema, basado
en las modernas tecnologías, se regula a través del presente Convenio dado que el intercambio
se producirá sobre los datos de un elevado número de interesados o afectados por los mismos y
habrá de verificarse de una forma continuada en el tiempo.
En todo caso, el suministro de información efectuado en el ámbito de aplicación de este
Convenio deberá respetar los derechos fundamentales al honor y a la intimidad personal y
familiar de los ciudadanos y a la protección de datos personales que prescriben los apartados 1 y
4 del artículo 18 de la Constitución Española, en los términos previstos en el Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datospersonales y a la libre
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE y en la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales.
IV
Según establece el artículo 48 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, en el ámbito de
la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de derecho público
vinculados o dependientes, podrán celebrar convenios los titulares de los Departamentos
ministeriales y los Presidentes o Directores de dichas entidades y organismos públicos.
El presente Convenio cuenta con el informe favorable del Servicio Jurídico de la Agencia
Tributaria y la autorización previa del Ministerio de Hacienda, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 50 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, en la instrucción segunda,
apartados 1 y 2 de la Orden PRA/1267/2017, de 21 de diciembre, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de diciembre de 2017, por el que se aprueban las
instrucciones para la tramitación de convenios, y en el caso de la autorización previa del
Ministerio de Hacienda, de acuerdo además con lo dispuesto en el artículo 14.1.t) del Real
Decreto 1113/2018, de 7 de septiembre, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Hacienda.
Asimismo, se ha recabado el informe del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, en
virtud de lo señalado en el artículo 4.1.c) del Real Decreto 307/2020, de 11 de febrero, por el
que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Política Territorial y Función
Pública y de lo dispuesto en la instrucción segunda, apartado 2 de la Orden PRA/1267/2017, de
21 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de diciembre
de 2017, por el que se aprueban las instrucciones para la tramitación de convenios.
V
En consecuencia, siendo jurídicamente procedente el establecimiento de un sistema estable de
intercambio de información entre la Agencia Tributaria y las Entidades Locales por medios
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informáticos o telemáticos, ambas partes acuerdan celebrar el presente Convenio con arreglo a
los artículos 47 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, que se regirá por
las siguientes
CLÁUSULAS
Primera. Objeto del Convenio.
1. El presente Convenio tiene por objeto establecer un marco general de colaboración sobre las
condiciones y procedimientos por los que se deberegir el intercambio de información y la
colaboración en la gestión recaudatoria entre la Agencia Tributaria y las Entidades Locales que
se adhieran al mismo, preservando en todo caso los derechos de las personas a que se refiera la
información.
2. Las partes intervinientes podrán intercambiarse la información que precisen para el desarrollo
de sus funciones, en los términos previstos en el presente Convenio. En modo alguno el presente
Convenio supondrá una limitación a las facultades de intercambio de información que la
legislación establece.
Este sistema de colaboración queda establecido sin perjuicio de los deberes recíprocos que
impone el artículo 8 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Segunda. Sujetos intervinientes.
Los interlocutores de la Agencia Tributaria a los exclusivos efectos del intercambio de
información serán los siguientes:
– Respecto del suministro de información para finalidades tributarias (o al amparo del artículo
95.1.b) de la Ley General Tributaria), de la Agencia Tributaria a las Entidades Locales, los
interlocutores serán cada una de la Entidades Locales que se adhieran al presente Convenio.
– Respecto del suministro de información para finalidades tributarias (o al amparo del artículo
95.1.b) de la Ley General Tributaria) de las Entidades Locales a la Agencia Tributaria, los
interlocutores serán cada una de las Entidades Locales que se adhieran al presente Convenio.
– Respecto de la información suministrada por la Agencia Tributaria a las Entidades Locales
para el desarrollo de otras funciones (las recogidas en la cláusula cuarta.1.B), los interlocutores
serán cada una de las Entidades Locales que se adhieran al presente Convenio, a través del
interlocutor único a que se refiere la cláusula séptima del presente Convenio.
– Respecto del Impuesto sobre Actividades Económicas, tanto en la información suministrada
por la Agencia Tributaria a las Entidades Locales como en la suministrada por estas últimas a la
primera al amparo del artículo 95.1.b) de la Ley General Tributaria, los interlocutores serán cada
una de las Entidades Locales determinadas con arreglo a la normativa vigente del citado
Impuesto, que se adhieran al presente Convenio.
Tercera. Sistema de adhesión al Convenio.
La adhesión al presente Convenio por parte de las Entidades Locales interesadas se efectuará
con arreglo al siguiente procedimiento: cada Entidad Local, a través de su órgano de gobierno y
por conducto de la FEMP, enviará al Servicio de Planificación y Relaciones Institucionales de la
Agencia Tributaria su solicitud de adhesión plena y sin condiciones al presente Convenio (se
incluye como anexo II modelo de Acto de Adhesión).
La solicitud de adhesión incluirá una declaración responsable manifestando que la política de
seguridad de la información que aplica la Entidad Local está alineada con lo dispuesto en el Real
Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el
ámbito de la Administración Electrónica, el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
La aceptación de tal adhesión, previos los informes internos oportunos, será realizada por la
Dirección del mencionado Servicio y, posteriormente, comunicada a la Entidad Local por
conducto de la FEMP y a la Delegación Especial/Delegación de la Agencia Tributaria del
ámbito de la Entidad Local. Para valorar adecuadamente la solicitud de adhesión y dado que el
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sistema de suministro será con carácter general telemático, teniendo en cuenta los principios
inspiradores de la cesión de información, básicamente el de intimidad y necesaria
confidencialidad de los datos, el Servicio mencionado valorará la adecuación y pertinencia de
dicha autorización.
Asimismo, la Agencia Tributaria podrá suspender el procedimiento de adhesión cuando la
Entidad Local no se encuentre al corriente de sus obligaciones tributarias, conforme se establece
en la normativa específica. También podrá suspenderse el referido procedimiento cuando la
Entidad Local mantenga deudas de derecho público en periodo ejecutivo gestionadas por la
Agencia Tributaria. A estos efectos, se entenderá que no mantiene deudas cuando éstas se
encuentran aplazadas, fraccionadas, o acordada su suspensión, salvo que se trate de la
suspensión prevista en el procedimiento de extinción de deudas mediante deducciones sobre
transferencias.
Cuarta. Intercambio de información tributaria.
Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula Séptima, la Comisión Mixta de Coordinación y
Seguimiento prevista en la cláusula decimocuarta podrá concretar los procedimientos para llevar
a cabo el resto de suministros de información a que se refiere la presente cláusula.
1. De la Agencia Tributaria a las Entidades Locales. El suministro de información que efectúe la
Agencia Tributaria en el marco del presente Convenio se regirá por las reglas y principios
contemplados en el artículo 6 de la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 18 de
noviembre de 1999:
A) Información suministrada al amparo del artículo 95.1.b) de la Ley General Tributaria:
– Datos identificativos:
• Contenido del suministro: Apellidos y nombre, en el caso de personas físicas, o razón social,
para las personas jurídicas y entidades del artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, NIF y
domicilio fiscal.
En el supuesto de sociedades civiles y comunidades de bienes, además de los datos anteriores
relativos a la entidad, se suministrarán los datos identificativos de los partícipes y su grado de
participación en la sociedad o comunidad.
• Periodicidad: A petición.
– Censo de Obligados Tributarios. El suministro se refiere a los contribuyentes que pertenezcan
al ámbito territorial de la Entidad Local:
• Contenido del suministro: Apellidos y nombre, en el caso de personas físicas, o razón social,
para las personas jurídicas y entidades del artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, NIF y
domicilio fiscal.
• Periodicidad: Semestral.
– Impuesto sobre Actividades Económicas. La información y periodicidad del suministro se
realizará conforme a la normativa vigente.
– Depósitos bancarios de la provincia en cuyo ámbito territorial se encuentre la Entidad Local,
cuya titularidad corresponda a los deudores de la citada Entidad Local, siempre que se trate de
deudas que se encuentren en fase de embargo:
• Contenido del suministro: identificación del depósito bancario (entidad, sucursal y número de
depósito).
• Periodicidad: A petición.
– Participaciones en fondos de inversión de la provincia en cuyo ámbito territorial se encuentre
la Entidad Local, cuya titularidad corresponda a los deudores de la citada Entidad Local, siempre
que se trate de deudas que se encuentren en fase de embargo:
• Contenido del suministro: Identificación de la entidad gestora y depositaria del fondo.
• Periodicidad: A petición.
– Información del modelo 159 Declaración anual de consumo de energia eléctrica:
• Contenido del suministro: identificación de compañías comercializadoras que declaran ingresos
en el término municipal correspondiente e importe total declarado
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• Periodicidad: A petición.
– Información sobre nivel de renta:
• Contenido del suministro: datos de IRPF de declarantes y de imputacions de no declarantes.
• Periodicidad: A petición
B) Información suministrada para el desarrollo de otras funciones. El suministro de información
procedente de la Agencia Tributaria para finalidades no tributarias tendrá como finalidad
exclusiva la colaboración con las Entidades Locales en el desarrollo de las funciones que éstas
tengan atribuidas cuando, para el ejercicio de las mismas, la normativa reguladora exija la
aportación de una certificación expedida por la Agencia Tributaria o la presentación, en original,
copia o certificación, de las declaraciones tributarias de los interesados o de cualquier otra
comunicación emitida por la Agencia Tributaria, en particular en el caso de no obligados a
declarar.
También podrá tener como finalidad la colaboración con las Entidades Locales encargadas de la
recaudación de recursos públicos no tributarios para la correcta identificación de los obligados al
pago, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 95.1.j) de la Ley General Tributaria.
En ambos supuestos, la información que debe constar en tales documentos se solicitará
directamente de la Agencia Tributaria, siempre que resulte necesaria para el ejercicio de tales
funciones, se refiera en su totalidad a un elevado número de interesados o afectados y haya de
efectuarse de forma periódica o continuada en el tiempo.
Para el cumplimiento de esta finalidad se establecen los suministros de información que se
recogen en el anexo I al presente Convenio, que deberán realizarse con la periodicidad y
contenido que se detallan en el mismo, mediante el tratamiento telemático de las solicitudes
efectuadas, teniendo en cuenta la normativa aplicable a los diferentes procedimientos.
Las peticiones deberán contener todos los datos que sean precisos para identificar claramente a
los interesados afectados y el contenido concreto de la información solicitada, que deberá ser el
imprescindible para garantizar el adecuado ejercicio de las funciones que tiene atribuidas el ente
solicitante de la información.
Los suministros de información tributaria que se realicen al amparo del artículo 95.1.k) de la Ley
General Tributaria deberán contar con la previa autorización de los interesados, en correlación
con la naturaleza reservada que se otorga, con carácter general, a los datos con trascendencia
tributaria obtenidos por la Administración tributaria en el desempeño de sus funciones, y que
exige autorización previa de los obligados tributarios, interesados y del resto de los miembros de
su unidad familiar a que se refieran los datos a suministrar, en los supuestos excepcionales en
que se autoriza su cesiónsubordinada a «la colaboración con las Administraciones públicas para
el desarrollo de sus funciones».
Dichas autorizaciones serán obtenidas por el organismo cesionario en los términos y con las
garantías que se establecen en el artículo 2.4 de la Orden de 18 de noviembre de 1999.
2. De la Entidad Local a la Agencia Tributaria:
– Datos identificativos contenidos en el padrón municipal (sólo en el caso de Ayuntamientos):
• Contenido del suministro: Apellidos y nombre, NIF, fecha de nacimiento y domicilio de las
personas físicas que consten en el padrón del Ayuntamiento.
• Periodicidad: Anual.
– Altas, bajas y modificaciones en el Impuesto sobre Actividades Económicas. La información y
periodicidad del suministro se realizará conforme a la normativa vigente.
– Liquidaciones del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras:
• Contenido del suministro: Cuando el coste de la obra supere 83.000 euros se suministrarán los
siguientes datos: Número fijo de imputación del inmueble, emplazamiento de la obra,
identificación del dueño de la obra o promotor (apellidos y nombre o razón social y NIF),
identificación del constructor cuando sea distinto del anterior, presupuesto de la obra o coste real
de la obra o construcción, fecha de concesión de la licencia y fecha de finalización prevista,
identificación de los facultativos, número de visado, IBAN de la cuenta de pago o número de
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tarjeta de crédito y titular si se paga mediante plataforma. Cuando el coste de la obra no supere
83.000 euros: identificación del promotor, presupuesto de la obra y ubicación del inmueble,
IBAN de la cuenta de pago o número de tarjeta de crédito y titular si se paga mediante
plataforma.
• Periodicidad: Anual.
– Liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana:
• Contenido del suministro: Localización del inmueble transmitido, número fijo de imputación del
mismo, apellidos y nombre o razón social y NIF de la persona que transmita el terreno y de quien
lo adquiera, número de años transcurridos desde la anterior transmisión –a partir de 1994– o, en
su defecto, antigüedad desde la anterior transmisión, cuota total a ingresar, fecha de la
transmisión, clase de la transmisión, valor catastral del terreno transmitido, IBAN de la cuenta
de pago o número de tarjeta de crédito y titular si se paga mediante plataforma.
• Periodicidad: Semestral.
Cambios en la clasificación del suelo (sólo en el caso de Ayuntamientos): Suministro de los
cambios en la situación urbanística del municipio, ya sean generales o parciales y de cualquier
naturaleza que modifiquen la clasificación del suelo, urbano, urbanizable y no urbanizable:
expedientes aprobados referentes a Programas de Actuación Urbanística (PAUs), Planes
Especiales de Reforma Interior (PERIs), Planes Parciales y Modificaciones Parciales de
Planeamiento:
•Contenido del suministro: Identificación de los titulares de las fincas afectadas (apellidos y
nombre o razón social, domicilio y NIF), especificación del tipo de Expediente de Planeamiento
Urbanístico y localización de las fincas afectadas con expresión de la parcela, polígono, número
fijo de imputación de las mismas, etc.
• Periodicidad: Anual.
– Información de naturaleza urbanística: (sólo en el caso de Entidades Locales sin ICIO):
• Contenido del suministro: Licencias urbanísticas concedidas: Identidad del promotor (nombre o
razón social y NIF), presupuesto de la obra para la que se concede la licencia y ubicación del
inmueble respecto del cual se concede la licencia.
• Periodicidad: Anual.
– Información de naturaleza turística: Licencias concedidas para la realización de actividad de
alquiler de uso turístico:
• Contenido del suministro: Identificación del titular (nombre o razón social y NIF), y ubicación
del inmueble o inmuebles respecto de los cuales se concede la licencia.
• Periodicidad: Anual.
– Información sobre medios de pago, en la medida que resulte técnicamente posible: Impuesto
sobre Bienes Inmuebles, Impuesto Especial sobre Vehículos de Tracción Mecánica, sanciones
de tráfico (o de otro tipo) municipales, otros tributos, tasas o contribuciones especiales de cada
municipio (por ejemplo: tasas por recogida de basuras, pasos de carruajes, vados):
• Contenido del suministro: IBAN de la cuenta de pago o número de tarjeta de crédito y titular si
se paga mediante plataforma.
• Periodicidad: Anual.
Quinta. Destinatarios de la información suministrada.
La información cedida por la Agencia Tributaria sólo podrá tener como destinatarios a los
órganos de las Entidades Locales que tengan atribuidas las funciones que justifican la cesión,
incluidos los órganos de fiscalización, en la medida en que, por su normativa participen en los
procedimientos para los que se suministra la referida información. Igualmente podrán ser
destinatarios los organismos o entidades de derecho público dependientes de las Entidades
Locales que ejerzan funciones o instruyan los procedimientos para los que se suministran los
datos. Todos ellos podrán ser destinatarios siempre que así lo hayan solicitado previamente en
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los términos previstos en la cláusula Octava. En ningún caso podrán ser destinatarios órganos,
organismos o entes que realicen funciones distintas de las que justifican el suministro.
La cesión se realizará con la estricta afectación de la información remitida por la Agencia
Tributaria a los fines que la justifican y para los que se solicitó. En cualquier caso, el destinatario
no podrá ceder a terceros la información remitida por la Agencia Tributaria.
Del mismo modo, la información cedida por las Entidades Locales a la Agencia Tributaria sólo
podrá tener como destinatarios a los órganos de la misma que tengan atribuidas las funciones
que justifican la cesión, sin que en ningún caso puedan ser destinatarios órganos que realicen
funciones distintas de las que justifican el suministro.
En el caso de que el cesionario utilice infraestructuras de terceros en los términos previstos en la
Resolución de 28 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por
la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Protocolos de intermediación de
datos, para realizar sólo los tratamientos necesarios para la gestión del intercambio de los datos
cedidos por la Agencia Tributaria, se responsabiliza de cumplir con las condiciones establecidas
por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016.
En particular, garantiza que:
– Ha elegido a un encargado del tratamiento y formalizado un contrato o un acto jurídico con
dicho encargado del tratamiento de conformidad con los requisitos y con el contenido mínimo
exigidos en el artículo 28 del Reglamento General de Protección de Datos.
– Ha determinado, en dicho contrato o acto jurídico, las medidas concretas que debe implantar el
encargado de tratamiento que garanticen la seguridad de los datos, de conformidad con el
artículo 32 del Reglamento General de Protección de datos que, en el caso de las
Administraciones Públicas, requiere el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad.
– Se responsabiliza ante la Agencia Tributaria del uso que se realice de los datos suministrados
respecto a las peticiones que se hagan en su nombre.
Sexta. Naturaleza de los datos.
Los datos suministrados son los declarados por los contribuyentes y demás obligados a
suministrar información o los contenidos en las liquidaciones dictadas por las Administraciones
Tributarias, sin que, con carácter general, hayan sido sometidos a actividad alguna de
verificación previa a su automatización. No obstante, cuando los citados datos hubieran sido
comprobados por las Administraciones Tributarias, se facilitarán los datos comprobados.
Tanto la Agencia Tributaria como las Entidades Locales podrán solicitarse recíprocamente
especificaciones o aclaraciones sobre la naturaleza y contenido de los datos objeto de suministro.
Séptima. Procedimiento de suministro de información.
1. Para la ejecución de lo previsto en la cláusula cuarta.1.B del presente Convenio, la Entidad
Local que se adhiera al mismo deberá designar, mediante acuerdo de su máximo órgano
representativo, un Interlocutor único, con las funciones que se describen a continuación:
A) Fase inicial:
1. Tras la adhesión al presente Convenio, los órganos administrativos de la Entidad Local y los
organismos o entidades de derecho público dependientes de la misma, deberán remitir a su
interlocutor único la siguiente documentación:
• Datos identificativos del órgano, organismo o entidad de derecho público solicitante
(denominación, NIF, dirección, teléfono,...).
• Objeto del suministro de información.
• Procedimiento o función desarrollada por el órgano solicitante.
• Competencia del órgano, organismo o entidad de derecho público (con referencia a la concreta
normativa aplicable).
• Tipo de información solicitada. Éste deberá ajustarse a los diferentes tipos de información
establecidos en el anexo I del presente Convenio, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado C)
de esta Cláusula.
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• Adecuación, relevancia y utilidad de la información tributaria solicitada para el logro de la
finalidad que justifica el suministro.
La anterior información se ajustará a los formularios publicados en la Sede electrónica de la
Agencia Tributaria. Cada formulario se suscribirá por lapersona responsable del órgano
administrativo u organismo o entidad de derecho público dependiente de la misma y todos ellos
serán remitidos por el interlocutor único de la Entidad Local a la Delegación de la Agencia
Tributaria. Dichos formularios deberán ir firmados electrónicamente y presentarse a través del
Registro electrónico.
2. Una vez examinada la documentación y comprobado que todas las solicitudes se ajustan a lo
previsto en el presente Convenio, la Delegación de la Agencia Tributaria procederá a dar de alta
al órgano, organismo o entidad de derecho público en la aplicación correspondiente de suministro
telemático de información, o solicitará que realice el alta el Departamento de Informática
Tributaria, en caso de así requerirlo la vía de suministro de la información a utilizar. Asimismo, la
Delegación de la Agencia Tributaria lo pondrá en conocimiento del interlocutor único de la
Entidad Local, para que, a partir de ese momento, las peticiones de información se realicen de
acuerdo a lo establecido en este Convenio.
3. La incorporación posterior de nuevos órganos, organismos o entidades a la aplicación de
suministro telemático de información, así como la comunicación de nuevos procedimientos para
suministros que ya se encuentran autorizados se realizará conforme a lo previsto en los
apartados anteriores.
B) Suministro de información:
1. Solicitud: Los órganos, organismos y entidades de derecho público dependientes de la misma
previamente autorizados y para cada tipo de procedimiento, remitirán a la Agencia Tributaria por
vía telemática una relación de solicitudes de información en la que se incluirán todos los datos
que sean precisos para identificar claramente la finalidad concreta que ampara cada suministro,
así como a los interesados afectados y el contenido concreto de la información solicitada, que
deberá ajustarse a los diferentes tipos de información previamente determinados por la Agencia
Tributaria. Asimismo, se deberá hacer constar que los interesados en la información solicitada
han autorizado expresamente el suministro de datos, sin que se haya producido su revocación, a
excepción de los que se realicen al amparo del artículo 95.1.b) y 95.1.j) de la Ley General
Tributaria, y que se han tenido en cuenta las demás circunstancias previstas en el artículo 2.4 de
la Orden de 18 de noviembre de 1999 respecto de dicha autorización.
No se podrán incorporar peticiones de información de órganos, organismos o entidades de
derecho público que no hayan obtenido previa autorización en virtud de lo previsto en la letra A)
de esta cláusula.
2. Tramitación y contestación: Una vez recibida la petición, tras las verificaciones y procesos
correspondientes, la Agencia Tributaria remitirá lainformación solicitada de forma inmediata,
salvo que se requiera un plazo superior, que en ningún caso superará los quince días desde la
recepción de dicha solicitud. En el supuesto de que alguna petición no fuese atendida en ese
plazo, el usuario podrá conocer el motivo para que, en su caso, pueda ser objeto de subsanación.
3. Formato: Tanto la solicitud como la entrega de la información se realizará por medios
telemáticos. En especial, podrá realizarse por los medios y en los términos que establezca la
Agencia Tributaria para la expedición de certificaciones tributarias electrónicas por parte de sus
órganos.
La Agencia Tributaria podrá realizar cambios en las aplicaciones tributarias con las que se
materializan los suministros de información por razón de la evolución tecnológica.
C) Gestión de usuarios autorizados: Las Delegaciones de la Agencia Tributaria gestionarán las
autorizaciones de los usuarios autorizados a los suministros de información contemplados en el
presente Convenio, así como su mantenimiento.
Las Entidades Locales informarán inmediatamente a las respectivas Delegaciones, a través del
interlocutor único, de todas las circunstancias e incidencias que afecten a dichos usuarios, y en
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especial, de las que deban implicar la modificación o baja de la autorización. En los supuestos en
que proceda, remitirán a través del Registro electrónico el formulario correspondiente, publicado
en la Sede electrónica de la Agencia Tributaria, que deberá ir firmado electrónicamente.
Asimismo, las Entidades Locales deberán mantener actualizado su censo de personas
autorizadas.
Ello sin perjuicio de los cambios en dicho modelo de gestión que puedan derivar de la evolución
tecnológica de las aplicaciones informáticas de la Agencia Tributaria.
2. Para la ejecución de lo previsto en la cláusula cuarta.1.A) del presente Convenio, la Entidad
Local que se adhiera al mismo deberá seguir el mismo procedimiento descrito sin que sea
necesario el nombramiento ni la intervención de un interlocutor único.
3. En el supuesto de Mancomunidades de Municipios que pertenezcan a más de una provincia, el
órgano de la Agencia Tributaria al que se refiere el apartado 1 de esta cláusula será la
Delegación Especial que ejerza competencia territorial sobre dichos municipios.
4. En el supuesto de Mancomunidades de municipios que pertenezcan a más de una Comunidad
Autónoma, el órgano al que se refiere el apartado 1 de esta Cláusula será el titular del Servicio
de Planificación y Relaciones Institucionales de la Agencia Tributaria.
Octava. Control y seguridad de los datos suministrados.
1. El control y seguridad de los datos suministrados se regirá por lo dispuesto en el Real Decreto
3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la
Administración Electrónica, y en la Política de Seguridad de la Información de la Agencia
Tributaria y de la Entidad Local que se adhiera al presente Convenio.
2. Se establecen los siguientes controles sobre los accesos, la custodia y utilización de la
información suministrada al amparo de este Convenio:
a) Control interno por parte del ente cesionario de la información. Ambas partes realizarán
controles sobre la custodia y utilización que de los datos recibidos realicen las autoridades,
funcionarios o resto de personal dependiente de ellas, informando a la Comisión Mixta de
Coordinación y Seguimiento prevista en la cláusula Decimocuarta del presente Convenio de los
resultados obtenidos en dicho seguimiento.
Contarán con una política de seguridad de la información, un análisis y gestión de riesgos y una
asignación explícita de responsabilidades en materia de seguridad adecuadas para su misión,
objetivos y tamaño y deberá aplicar dichos mecanismos de seguridad a la información
suministrada.
Impedirán el acceso a la información suministrada por parte de personal no autorizado,
estableciendo la trazabilidad de los accesos a la información suministrada, y desarrollando
auditorías del acceso a los datos con criterios aleatorios y de riesgo.
Adoptarán medidas específicas que eviten el riesgo de que la información pueda ser utilizada,
incluso inadvertidamente, para otros propósitos, o por personal en el que concurra algún conflicto
de intereses. Así como medidas que aseguren el cumplimiento de las condiciones que sustentan
cada una de las cesiones.
b) Control por el ente titular de la información cedida. La Agencia Tributaria aplicará los
controles ordinarios derivados de su sistema de gestión de la seguridad de la información. Este
control se podrá extender a las actuaciones realizadas en el ámbito del Convenio por los
encargados de tratamiento, si los hubiere. En particular, las cesiones de información realizadas
quedarán registradas en el sistema de control de accesos de la Agencia Tributaria. El Servicio
de Auditoría Interna de la Agencia Tributaria podrá acordar otras actuaciones de comprobación
al objeto de verificar la adecuada obtención y utilización de la información cedida y de las
condiciones normativas o convencionales que resultan de aplicación.
Recíprocamente, podrán llevarse a cabo por parte de las Entidades Locales que dispongan de
servicios de control interno, actuaciones de la misma naturaleza en relación con la información
cedida a la Agencia Tributaria, previa comunicación a la misma en el seno de la Comisión Mixta
de Coordinación y Seguimiento.
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3. En cada Entidad Local se designará a una persona encargada del control y la seguridad de los
datos suministrados a efectos de la verificación del uso adecuado del total de los suministros de
información efectuados. Cuando sea necesario se designarán dos personas, una para la
verificación de los suministros para finalidades tributarias y otra para la de los de finalidades no
tributarias.
Novena. Tratamiento de datos personales.
En el caso de que la información incorpore datos personales de los interesados, tanto la Agencia
Tributaria, como las Entidades Locales, tratarán los datos de acuerdo al Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y a la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales.
Los datos tratados en este Convenio tienen la categorización de información tributaria.
En el caso de la Agencia Tributaria, el Responsable del Tratamiento a efectos del Reglamento
General de Protección de Datos es el titular de la Dirección General.
En el caso de las Entidades Locales, el Responsable del Tratamiento a los efectos del
Reglamento General de Protección de Datos será la persona que designe cada Entidad Local.
Décima. Obligación de sigilo.
Cuantas autoridades, funcionarios y resto de personal tengan conocimiento de los datos o
información suministrados en virtud de este Convenio estarán obligados al más estricto y
completo sigilo respecto de ellos. La violación de esta obligación implicará incurrir en las
responsabilidades penales, administrativas y civiles que resulten procedentes, así como el
sometimiento al ejercicio de las competencias que correspondan a la Agencia de Protección de
Datos.
El expediente para conocer de las posibles responsabilidades administrativas de cualquier índole
que se pudieran derivar de la indebida utilización de la información suministrada en ejecución de
este Convenio deberá ser iniciado y concluido, así como exigida la responsabilidad, en su caso,
por la Administración a la que pertenezca la autoridad, funcionario u otro personal responsable
de dicha utilización indebida.
Undécima. Archivo de actuaciones.
La documentación en poder de cada Administración relativa a los controles efectuados sobre la
custodia y utilización de los datos cedidos, deberá conservarse por un período de tiempo no
inferior a tres años. En especial, deberán conservarse, por parte de la Entidad Local, los
documentos en los que conste la autorización expresa de los interesados prevista en la letra B)
del apartado 1 de la cláusula cuarta.
Duodécima. Efectos de los datos suministrados.
De conformidad con lo previsto en el artículo 9 de la Orden del Ministerio de Economía y
Hacienda de 18 de noviembre de 1999, en la medida en que las Entidades Locales puedan
disponer de la información de carácter tributario que precisen para el desarrollo de sus funciones
mediante los cauces previstos en el presente Convenio, no se exigirá a los interesados que
aporten individualmente certificaciones expedidas por la Agencia Tributaria, ni la presentación,
en original, copia o certificación, de sus declaraciones tributarias o de cualquier otra
comunicación emitida por la Agencia Tributaria en el caso de los no obligados a declarar.
El suministro de información amparado por este Convenio no tendrá otros efectos que los
derivados del objeto y la finalidad para la que los datos fueron suministrados. En consecuencia,
no originará derechos ni expectativas de derechos en favor de los interesados o afectados por la
información suministrada, ni interrumpirá la prescripción de los derechos u obligaciones a que
puedan referirse los procedimientos para los que se obtuvo aquella. De igual modo, la
información suministrada no afectará a lo que pudiera resultar de las actuaciones de
comprobación o investigación o de la ulterior modificación de los datos suministrados.
Decimotercera. Colaboración en la gestión recaudatoria.
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Al objeto de establecer un sistema de embargo de devoluciones que satisfaga y haga
compatibles los intereses recaudatorios de las Entidades Locales y los intereses de asistencia al
contribuyente de la Agencia Tributaria, se acuerda en el presente Convenio mantener el
procedimiento vigente para la traba de aquellas devoluciones tributarias solicitadas por los
contribuyentes y que a su vez sean deudores con deudas de derecho público en fase de embargo
de las Entidades Locales.
De igual modo, al objeto de satisfacer los intereses recaudatorios de la Agencia Tributaria y no
entorpecer los procedimientos de ejecución presupuestaria de las Entidades Locales, se acuerda
en el presente Convenio el establecimiento de un nuevo procedimiento que permita el embargo
por la Agencia Tributaria de aquellos pagos que deban realizarse por las Entidades Locales, sus
Organismos Autónomos y demás entes y Empresas Municipales respecto de obligados al pago
de deudas gestionadas por la Agencia Tributaria. En tanto sea aprobado el desarrollo
reglamentario de la disposición adicional cuarta de la Ley 25/2013, de 27 diciembre, de impulso
de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, los
intercambios de información necesarios para la práctica de tales embargos, se efectuarán a
través de los mecanismos de intercambio que se publiquen en la Sede electrónica de la Agencia
Tributaria. Estos mecanismos están diseñados para que sean compatibles con dicha normativa,
referida al futuro «Punto Neutro de Embargos», de manera que los entes locales eviten
desarrollos adicionales.
La Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento del presente Convenio adoptará las medidas
necesarias e impulsará los trabajos precisos para optimizar el funcionamiento de los
procedimientos a que se refiere la presente Cláusula.
El sistema deberá garantizar en todo caso que no se produzcan duplicidades de ingresos que
redunden en molestias innecesarias y evitables a los deudores.
Decimocuarta. Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento. Solución de conflictos.
Con el fin de coordinar las actividades necesarias para la ejecución del presente Convenio, así
como para llevar a cabo su supervisión, seguimiento y control, se creará una Comisión Mixta de
Coordinación y Seguimiento compuesta por tres representantes nombrados por el titular de la
Dirección General de la Agencia Tributaria y otros tres nombrados por el titular de la
Presidencia de la FEMP.
En calidad de asesores, con derecho a voz, podrán incorporarse cualesquiera otros funcionarios
que se considere necesario.
La Comisión se reunirá a instancia de cualquiera de las partes para examinar los resultados e
incidencias de la colaboración realizada. Las decisiones se adoptarán por común acuerdo de las
dos Administraciones representadas.
En todo caso la Comisión será competente para:
– Coordinar las actividades necesarias para la ejecución del Convenio, así como para llevar a
cabo su supervisión, seguimiento y control.
– Resolver las controversias que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento del Convenio.
– Colaborar, en su caso, en la elaboración del censo de órganos, organismos o entidades
autorizados a que se refiere la cláusula octava.
– Concretar cualquier aspecto relacionado con el suministro de información establecido por este
Convenio que precise de desarrollo.
La Comisión se regirá en cuanto a su funcionamiento y régimen jurídico respecto a lo no
establecido expresamente en la presente cláusula, por lo dispuesto en la sección 3.ª del capítulo
II del título preliminar de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.
Decimoquinta. Resultados de la aplicación del Convenio.
A fin de evaluar la eficacia del presente Convenio, la Agencia Tributaria y la FEMP se
comprometen, con una periodicidad de al menos una vez al año, a determinar los resultados de la
colaboración, siendo de análisis conjunto en el seno de la Comisión Mixta de Coordinación y
Seguimiento.
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Decimosexta. Plazo de vigencia.
El presente Convenio tendrá una vigencia de 4 años desde la fecha de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado», una vez inscrito en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e
Instrumentos de Cooperación al que se refiere la Disposición Adicional Séptima de la Ley de
Régimen Jurídico del Sector Público, pudiendo acordar los firmantes, antes del vencimiento del
plazo, una prórroga expresa por un período de hasta cuatro años. La prórroga que en su caso se
acuerde será comunicada por la Agencia Tributaria al citado Registro Electrónico Estatal de
Órganos e Instrumentos de Cooperación.
No obstante, la Agencia Tributaria y cada Entidad Local podrán acordar la suspensión unilateral
o la limitación del suministro de la información cuandoadviertan incumplimientos de la obligación
de sigilo por parte de las autoridades, funcionarios o resto de personal del ente cesionario,
anomalías o irregularidades en los accesos o en el régimen de control, incumplimientos de los
principios y reglas que deben presidir el suministro de información de acuerdo con lo previsto en
este Convenio, así como la existencia de una brecha de seguridad. Una vez adoptado el acuerdo
de suspensión o limitación del suministro se dará cuenta inmediatamente a la Comisión Mixta de
Coordinación y Seguimiento, siendo oída ésta en orden a la revocación o mantenimiento del
acuerdo.
La Agencia Tributaria podrá suspender en su totalidad o parcialmente la aplicación de los
mecanismos de colaboración en la gestión recaudatoria con la Entidad Local previstos en el
presente Convenio, cuando ésta, con posterioridad a la aceptación de la adhesión prevista en la
Cláusula Tercera, deje de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias, conforme se
establece en la normativa específica. También podrá suspenderse el referido procedimiento
cuando la Entidad Local mantenga deudas de derecho público en periodo ejecutivo gestionadas
por la Agencia Tributaria. A estos efectos, se entenderá que no mantiene deudas cuando éstas
se encuentran aplazadas, fraccionadas, o acordada su suspensión, salvo que se trate de la
suspensión prevista en el procedimiento de extinción de deudas mediante deducciones sobre
transferencias.
La suspensión prevista en el párrafo anterior tendrá efectos desde la fecha de notificación
formal del acuerdo a la Entidad Local hasta el momento en que la citada Entidad cumpla con sus
obligaciones.
Decimoséptima. Extinción y resolución del Convenio.
El Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por
incurrir en causa de resolución. De conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la Ley de
Régimen Jurídico del Sector Público, son causas de resolución del Convenio, las siguientes:
a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo.
b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los
firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento
para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se consideran
incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la Comisión de Coordinación y Seguimiento.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo
dirigió notificará a la otra parte firmante la concurrencia de la causa de resolución y se
entenderá resuelto el convenio.
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras leyes.
Decimoctava. Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento.
La parte incumplidora no tendrá que indemnizar económicamente a la otra parte por
incumplimiento de las obligaciones del Convenio o por su extinción. El incumplimiento de las
obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes podrá dar lugar a la
resolución del presente Convenio, de acuerdo a lo establecido en la cláusula decimoséptima.
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Decimonovena. Financiación.
Como consecuencia del cumplimiento y desarrollo de los compromisos adquiridos en el presente
Convenio, no se asumen obligaciones ni compromisos económicos de naturaleza ordinaria ni
extraordinaria por ninguna de las partes.
Vigésima. Régimen de modificación.
El presente Convenio solo podrá ser modificado, siguiendo los mismos trámites que para su
suscripción, por acuerdo de los firmantes originarios del convenio o sus representantes
debidamente autorizados. El resto de firmantes adheridos serán informados de cualquier
propuesta de modificación por parte de la comisión de seguimiento y si en diez días naturales no
han presentado oposición se entenderá su conformidad con la misma. En caso de no estar de
acuerdo se pondrá de manifiesto la discrepancia por parte del firmante adherido y se valorará
por la comisión de seguimiento si puede llegarse a un acuerdo o se acuerda la resolución del
convenio con dicho firmante.
Vigésima primera. Naturaleza administrativa y jurisdicción competente.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por lo dispuesto en la Ley de
Régimen Jurídico del Sector Público. Las Partes se comprometen a colaborar en todo lo que les
sea de aplicación para la efectiva adecuación del presente Convenio a los trámites previstos en
dicha Ley, en especial, lo relativo al artículo 50 sobre trámites preceptivos para la suscripción de
convenios y sus efectos.
Por otro lado, y sin perjuicio de lo establecido en la cláusula decimocuarta, las controversias no
resueltas por la Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento, que se pudieran suscitar durante
la vigencia del Convenio, serán sometidas a la jurisdicción contencioso-administrativa, de
conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Vigésima segunda. Adhesión al Convenio de suministro de información.
El contenido del presente Convenio comprende como parte del mismo todo lo recogido en el
Convenio entre la Agencia Tributaria y la FEMP en materia de suministro de información de
carácter tributario, motivo por el cual las Entidades Locales que se adhieran al presente
Convenio no tendrán que adherirse al de suministro.
Y en prueba de conformidad, ambas partes firman electrónicamente el presente Convenio en el
lugar indicado en el encabezamiento.–Por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la
Presidenta, Inés María Bardón Rafael.–Por la Federación Española de Municipios y Provincias,
el Presidente, Abel Caballero Álvarez.
ANEXO I
De conformidad con lo previsto en la cláusula cuarta.1.B) del presente Convenio, se recogen los
siguientes suministros periódicos de información de la Agencia Tributaria a las Entidades
Locales:
d) Al amparo del artículo 95.1.k) de la Ley General Tributaria:

Información
Situación de estar al
corriente de las obligaciones
tributarias
Situación de estar al
corriente de lasobligaciones
tributarias.
Nivel de renta: Datos del
IRPF de declarantes y
Datos de imputacionesde no
declarantes

Procedimiento
Periocidad
Subvenciones y ayudas A petición
públicas : beneficiarios
Procedimiento
de A petición
contratación administrativa.
Los
procedimientos A petición
establecidos
por
las
Entidades Locales en cada
caso.
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Nivel de renta: Datos de Los
procedimientos A petición
PensionesPúblicas Exentas. establecidos
por
las
Entidades Locales en cada
caso.
Datos
Identificativos: Los
procedimientos A petición
Nombre y apellidos o razón establecidos
por
las
social y domiciliofiscal.
Entidades Locales en cada
caso.
Datos censales del Impuesto Los
procedimientos A petición
sobre
Actividades establecidos
por
las
Económicas: Altas y bajas Entidades Locales en cada
de actividades.
caso.
e) Al amparo del artículo 95.1 j) de la Ley General Tributaria:

Información
Procedimiento
Periodicidad
Datos
identificativos: Recaudación de recursos A petición
Nombre y apellidos o razón públicos notributarios.
social y domicilio fiscal.
ANEXO II
Acto de adhesión al Convenio de la Entidad Local XXX
D/D.ª...................................., en representación de la Entidad Local de XXXX, nombrado
por …… y en ejercicio de sus competencias recogidas en ……..
Manifiesta:
Que con fecha …… dede 2021, la Agencia Tributaria y la FEMP suscribieron el «Convenio
suscrito entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Federación Española de
Municipios y Provincias en materia de intercambio deinformación tributaria y colaboración
en la gestión recaudatoria con las Entidades Locales.»
Que mediante la suscripción del presente acto de adhesión, la Entidad Local ……….,
expresa su voluntad de adherirse a dicho Convenio, y acepta de forma incondicionada la
totalidad de sus cláusulas en cuanto le sea de aplicación.
La adhesión tiene efectos desde la fecha de inscripción de la presente acta en el Registro
Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal,
previa firma, y perdurará durante el periodo de vigencia del citado convenio.
Asimismo, la Entidad Local que se adhiere declara bajo su responsabilidad que su política de
seguridad de la información se rige por lo dispuesto en el Real Decreto 3/2010, de 8 de
enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la
Administración Electrónica, el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de abril de 2016 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y, en el caso de que se utilicen
infraestructuras de terceros, por la Resolución de 28 de junio de 2012, de la Secretaría de
Estado de Administraciones Públicas, por la que se aprueba la Norma Técnica de
Interoperabilidad de Protocolos de intermediación de datos, por lo que se garantiza que todos
los suministros de información que se soliciten al amparo del Convenio se regirán por la
citada normativa.
Fecha y firma del/de la Alcalde/sa Presidente/a de la Entidad Local
A/A Titular del Servicio de Planificación y Relaciones Institucionales de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria.
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(La adhesión al Convenio se hará llegar por conducto de la FEMP.)
ANEXO III
Nombramiento de interlocutor único El día ..... de ..................... de 20….., (órgano que
ostente la competencia de máxima representación de la entidad local), como máximo órgano
representativo del (Ayuntamiento, Diputación Provincial, Cabildo Insular, Mancomunidad,
etc.) con NIF (NIF del Ayuntamiento, Diputación Provincial, Cabildo Insular,
Mancomunidad, etc.), ha acordado el nombramiento de (órgano o cargo) como interlocutor
único para el desarrollo de las funciones previstas en el Convenio suscrito entre la Agencia
Estatal de Administración Tributaria y la Federación Española de Municipios y Provincias en
materia deintercambio de información tributaria y colaboración en la gestión recaudatoria
con las Entidades Locales, al cual se encuentra adherida esta entidad local.
Los datos de contacto del interlocutor único son:
- Denominación del órgano o cargo: …………………………...
– NIF del órgano: ………………………………………
– Nombre y apellidos de la/s persona física/s de contacto (pueden consignarse varias):
……………..…………………………………………………….....
– Teléfono directo: …………………………………………………...…
– Correo electrónico: ………………………………………………….
Fecha y firma del/de la Alcalde/sa Presidente/a de la Entidad Local
(Este documento puede acompañar a la adhesión al Convenio, en cuyo caso seguirá el
mismo trámite de comunicación a la Agencia Tributaria por conducto de la FEMP, o
utilizarse en caso de sustitución del interlocutor, en cuyo caso se remitirá a la atención de la
Delegación de la Agencia Tributaria del ámbito territorial de la entidad local.)”

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres



Coope ració Cultural

11. Aprovació re vocació de finitiva i re inte grame nt subve nció Of. Jove s 2020_Aj. Sant
Fe liu de Guíxols - Coope ració Cultural. 2021/X020201/6210
La Junta de Govern de la Diputació de 17 de març de 2020 va aprovar la resolució de la
convocatòria anticipada de subvencions per al finançament de les activitats i projectes culturals
de les Oficines Joves, capitals de comarca i municipis de més de 15.000 habitants de les
comarques gironines 2020. (exp. 2019/7493), en la qual, entre d’altres, va concedir una
subvenció a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols (exp. 2020/1077)
L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, amb NIF P1717000B, no va justificar la subvenció de
5.000,00 euros dins del termini previst per la convocatòria. Amb data 12 de maig de 2021 es va
enviar el requeriment de justificació i es va obrir el termini de 15 dies hàbils per a presentar la
justificació.
T ercer

NIF

Concepte

Import subvenció

Data requeriment

Ajuntament de St. Feliu de Guíxols

P 1717000B

Cap de setmana
Jove 2020
–
Cultura Urbana i

5.000,00 €

12/05/2021

P opular
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No havent presentat la documentació requerida, era pertinent iniciar el procediment de la
revocació concedida per la Junta de Govern.
La Junta de Govern de 29 de juny de 2021 va aprovar l’inici de l’expedient de revocació per
aquesta subvenció que no s’havia justificat i va obrir un període de 15 dies des de la recepció de
la notificació de l’acord per a què el beneficiari presentessin les al·legacions oportunes.
Han transcorregut els 15 dies i no s’han rebut al·legacions per part del beneficiari.
L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, amb NIF P1717000B, no havent presentat la justificació
dins el termini establert pel requeriment de sol·licitud de justificació de la subvenció per a
l’activitat Cap de setmana Jove 2020-Cultura Urbana i popular, s’entén com a renúncia de la
subvenció de 5.000,00 € concedida per la Junta de Govern del 17 de març de 2020, descrita
prèviament.
Vist allò 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, el que s’estableix als articles 29 i 33 de l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona i vist l'informe del cap del centre gestor de
Cooperació Cultural.
Vist l’informe del centre gestor de Cooperació Cultural, el president de la Comissió Informativa
de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, proposa a la Junta de Govern l’adopció de
l’ACORD següent:
PRIMER. Finalitzar l’expedient de revocació parcial de la subvenció concedida, de conformitat
amb l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, al beneficiari que tot seguit
es detalla:
T ercer

NIF

Concepte

Import subvenció

Data requeriment

Ajuntament de St. Feliu de Guíxols

P 1717000B

Cap de setmana
Jove 2020
–
Cultura Urbana i
P opular

5.000,00 €

12/05/2021

SEGON. Iniciar el reintegrament parcial de la subvenció corresponent a la bestreta detallada en
els quadres següents:

Número d'expedient
Beneficiari
NIF
Concepte

Òrgan i data de concessió

2020/1077-2021/6210
Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
P1717000B
Subvencions per al finançament de les activitats i
projectes culturals de les Oficines Joves, capitals
de comarca i municipis de més de 15.000 habitants
de les comarques gironines 2020_Cap de setmana
Jove 2020-Cultura Urbana i popular
Junta de Govern, 17 de març de 2020
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Subvenció concedida
Import de la bestreta
Import a reintegrar

5.000,00 €
3.500,00 €
3.500,00 €

TERCER. Aprovar la següent liquidació dels interessos de demora corresponents a l’import a
reintegrar de la subvenció a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols acordada per la Junta de
Govern de 17 de març de 2020, que correspon a un import de 178,71 €.
QUART. Requerir a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols el reintegrament parcial de la
subvenció, per import de 3.500,00 euros, més els interessos de demora, de 178,71 €, per tant, un
import total de 3.678,71 €.
CINQUÈ. Establir que l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha d'ingressar l'import total a
reintegrar que consta en el punt quart d'aquest acord, en el número de compte ES13 2100 0002
5102 0160 0798 de Caixabank “la Caixa”.
Important: heu d’indicar com a concepte d’ingrés la referència següent:
Reintegrament més interessos de demora / exp. 2021/6210
SISÈ. Establir que el termini de pagament del deute en període voluntari vindrà determinat per la
data de notificació del present acord, en conseqüència:
a) Si la notificació de la resolució es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, l'abonament en
voluntària s'estendrà fins el dia 20 del mes posterior, o si aquest no fos hàbil, fins el immediat
hàbil següent.
b) Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, l'abonament
en voluntària s'estendrà fins el dia 5 del segon mes posterior, o si aquest no fos hàbil, fins a
l'immediat hàbil següent.
SETÈ. Notificar el següent acord a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i a Tresoreria de la
Diputació de Girona.
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres

12. Aprovació re inte grame nt parcial de la subve nció i inte re ssos de de mora- Fundació
Casa de Cultura de Girona - Coope ració Cultural. 2021/X020203/6857
A proposta del president, aquest punt es deixa sobre la taula.

13. Aprovació d'una subve nció nominativa a l'Ajuname nt de Puigce rdà pe r al
finançame nt de l Fe stival de Música de la Ce rdanya - Coope ració Cultural.
2021/X020200/241
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L’Ajuntament de Puigcerdà ha sol·licitat a la Diputació de Girona una subvenció pel
finançament del Festival de Música de la Cerdanya, en l’anualitat 2021, i s’ha instruït l’expedient
corresponent (2021/241).

Conjuntament els Ajuntaments de Llívia i Puigcerdà, coorganitzen la 40a edició del Festival de
Música Vila de Llívia, que passa a denominar-se Festival de Música de Cerdanya.
Aquest festival, referent de la música clàssica al Pirineu, es concentra en part en la música
simfònica i molt parcialment en la de cambra, esdevenint l'únic festival de música simfònica de la
Cerdanya i del Pirineu. L'objectiu és poder oferir al territori grans orquestres simfòniques, en un
territori on no hi ha programació de música simfònica al llarg de l'any, i apropar la música
clàssica i els grans autors de la història de la música en un territori on tampoc hi ha programació
estable de música clàssica. També s’obre a música Simfònica més actual. Bona part d’aquests
concerts s’han programat al Palau de la Música Catalana, una de les institucions musicals de
referència a Catalunya, però mai s’han programat al Pirineu. Paral·lelament, el festival canvia
d'orientació i s'obre a d'altres gèneres musicals com el jazz i música actual (fusió, reggae, pop
rock, indie, folk etc.). Pel que fa als intèrprets, hi ha una important presència de grups catalans
(a la edició del 2021 tots els intèrprets ho són.)
El festival pretén obrir-se així a nous grups d'edat i crear nous públics culturals. Especialment,
ens dirigim a tres nous col·lectius (joves, gent gran i persones discapacitades). També es pretén
modernitzar la gestió del festival: sistemes d'avaluació de resultats, presència a les xarxes socials
i pla de comunicació, estratègies de públic definides, etc.
Finalment, aquest festival pretén ser el festival de música de referència tant per la banda
catalana de la Cerdanya com per la banda francesa, on l’oferta cultural no és molt extensa i on
no hi ha oferta habitual de concerts simfònics o de grans concerts a l’aire lliure.
A més, el públic francès sempre ha representat un percentatge significatiu del públic total del
festival.
Amb tots aquests canvis d’enfocament, programació, model de festival, etc., el festival ha
recuperat el prestigi, reconeixement, qualitat cultural i volum de públic que havia tingut
anteriorment. L'any passat ja es va notar un increment significatiu de públic, i enguany hem
consolidat aquest gran increment de públic en tots els concerts.
El Ple de la Diputació de Girona del 17 de desembre de 2019 va aprovar el Pla Estratègic de
subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà una línia de
subvencions específiques per la promoció de les arts escèniques, dins les quals s’hi engloben els
festivals de música. L’objectiu d’aquesta línia és garantir l’equilibri territorial i temàtic de
l’oferta cultural relacionada amb les arts escèniques; així com fomentar la implicació dels
municipis en els projectes d’arts escèniques.
Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada nominativament a
favor de l’Ajuntament de Puigcerdà, de conformitat amb allò que preveu l’article 22.2a de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general
de subvencions de la Diputació de Girona, la concessió de la subvenció es pot formalitzar
mitjançant un acord, de conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
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D’acord al decret de la Presidència de 18 de juliol de 2019, es delega a la Junta de Govern les
atribucions per a l’atorgament de subvencions a l’empara de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, amb càrrec als crèdits 4 i 7 del vigent pressupost corporatiu,
d’import a partir de 18.001,00 euros, inclòs.
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural es proposa a la Junta de
Govern que adopti l'acord següent:
PRIMER. Concedir la subvenció a l’Ajuntament de Puigcerdà, per al finançament del Festival
de Música de la Cerdanya, que tindrà lloc a Puigcerdà i Llívia l’any 2021, que es detalla a
continuació:
Número d'expedient
electrònic

Nom del
beneficiari)

(nom

del

NIF
beneficiari

2021/241

Ajuntament de Pigcerdà

P1715000D

Cost
total
de
l ' o b j e c t e
subvencionat

Cost de les despeses
subvencionables

Import de
subvenció

43.596,75 €

43.596,75 €

23.000,00 €

del

la

Objecte
de
la
subvenció
Festival de M úsica
de la Cerdanya
Percentatge
finançament
52,75 %

de

Període d’execució
de l’activitat
De l’1 de gener de
2021 al 30 de
setembre de 2021
Import a justificar

43.596,75 €

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de VINT-I-TRES MIL EUROS,
(23.000,00€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/46222 del pressupost de la
Diputació de Girona de 2021.
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 de 2021 fins al 30 de
setembre de 2021.
QUART. Compatibilitat.
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos
per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat, nacionals,
de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les subvencions compatibles amb
la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar el cost total de l'activitat subvencionada.
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.
Es considera que l’Ajuntament de Puigcerdà 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 23.000,00 € que representa un
percentatge de finançament del 52,75 %, quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com
s’estableix en el punt setè d’aquest acord.
SETÈ. Règim de justificació.
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L’Ajuntament de Puigcerdà ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 43.596,75 €
corresponents a l’import de les despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud de
subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al Registre General de la Diputació de la
documentació següent:
a) El compte justificatiu normalitzat de la Diputació.
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) Per a poder analitzar els indicadors del Pla estratègic del servei de Cooperació Cultural, en el
moment de justificar s’ha d’aportar la informació següent:
1
2

Nombre d’assistents a l’activitat.
La iniciativa incorpora polítiques de gènere? En cas afirmatiu explicar quines incorpora.

3

La iniciativa promou la cultura inclusiva? En cas afirmatiu com es promou

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 2021. 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.
Degut a la situació excepcional derivada de la pandèmia de la Covid-19, s’acceptaran els canvis
següents, sempre i quan estiguin degudament motivats a la justificació i directament relacionats
amb la situació de crisi sanitària:
a) Les despeses relacionades amb el canvi de l’activitat al format virtual, on s’hi podran
incloure també les despeses de suport a les plataformes de venda d’entrades o personal
de suport, i les despeses per adaptacions a les activitats culturals virtuals.
b) En el cas de les activitats presencials, seran subvencionables les despeses relacionades
amb la seguretat sanitària de la mateixa (compra de mascaretes, gel hidroalcohòlic,
termòmetres, etc.)
c) En el cas d’activitats que s’hagin hagut de cancel·lar per motius de la pandèmia, sempre
i quan estigui degudament motivat a la justificació es consideraran com a
subvencionables els aspectes següents:
a) Els caixets, percentatge de taquilla o honoraris que hagin estat acceptats
pels equipaments municipals o les entitats o empreses organitzadores dels
concerts, actuacions o espectacles.
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b) La facturació d’activitats programades que s’hagin cancel·lat: monitoratge,
guiatge, despeses de tècnics d’il·luminació, llum, so, etc.
No es concedirà pròrroga del termini de justificació. La manca de justificació implicarà l’inici del
procediment de revocació de la subvenció concedida.
Tan bon punt l’Ajuntament de Puigcerdà 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.
L’Ajuntament de Puigcerdà haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la
Diputació de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de
subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada.
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per aplicació
del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin correspondre, s’apliquen
les regles següents:
a) Si encara és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan concedent ha
de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió establertes en un termini
no superior a 15 dies, amb expressa advertència de que aquest incompliment pot
comportar la revocació de la subvenció.
b) Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures, no és
possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan concedent pot establir
mesures alternatives, sempre que aquestes permetin donar la difusió del finançament
públic rebut. En el requeriment que es dirigeixi per l’òrgan concedent al beneficiari, s’ha
de fixar un termini no superior a 15 dies per a la seva adopció amb l’advertència de que
aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.
DESÈ. Obligacions del beneficiari.
L’Ajuntament de Puigcerdà 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.
i) Coordinar-se amb el Servei de Protocol i Comunicació de la Diputació de Girona per qualsevol
acte de presentació pública relacionat amb l’objecte de la subvenció. L’incompliment d’aquest
punt és causa de revocació directa de la subvenció atorgada.
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 Puigcerdà, 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.
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim sancionador previst
als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern, i la imposició de les sancions previstes en funció del caràcter molt greu, greu o lleu de
les infraccions comeses.
CATORZÈ. Clàusula de dades personals.
Les dades personals que els sol·licitants de la subvenció comuniquin durant el procediment,
actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, seran tractades per la Diputació
de Girona com a Responsable del Tractament en el sentit de l’article 4.7 del Reglament General
de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27
d’abril de 2016), amb la finalitat de gestionar la subvenció i portar a terme les actuacions que
se’n deriven establertes per Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment
de missió d’interès públic (art. 6.1.e del Reglament) i d’obligacions legals (art. 6.1.c). En cas que
la tramitació de la sol·licitud impliqui comunicació de dades d’altres persones a la Diputació de
Girona, les persones sol·licitants hauran d'informar a les persones afectades d'aquesta
comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament General de Protecció de
Dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació, supressió, sol·licitar la limitació del tractament
i oposició) l’interessat es podrà adreçar en qualsevol moment a la Diputació de Girona. La
informació detallada del tractament, incloent les vies d'exercici dels drets de les persones
interessades, es pot consultar a la seu electrònica de la Diputació de Girona.
QUINZÈ. Normes supletòries.
En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament
de la Llei general de subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona, i la resta de normativa que hi sigui aplicable.
SETZÈ. Amb vista a la situació d’excepcionalitat provocada pel COVID-19 que pot afectar el
funcionament, organització i realització de les activitats i projectes objecte d’aquesta resolució es
preveu que per Decret del president de la Diputació de Girona es puguin modificar el
percentatge de finançament sobre el pressupost global de l’activitat, els terminis d’execució i
justificació, així com acceptar despeses de preparació de l’activitat, tot i que finalment no s’hagi
pogut dur a terme, sempre i quan estigui degudament motivat.
DISSETÈ. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Puigcerdà.
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per majoria absoluta,
amb l’abstenció del diputat Albert Piñeira.
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14. Subve nció Nominativa Ajuntame nt de Llívia-Fe stival de Música de la Ce rdanya Coope ració Cultural. 2021/X020200/240
L’Ajuntament de Llívia ha sol·licitat a la Diputació de Girona una subvenció pel finançament del
Festival de Música de la Cerdanya, en l’anualitat 2021, i s’ha instruït l’expedient corresponent
(2021/240).

Conjuntament els Ajuntaments de Llívia i Puigcerdà, coorganitzen la 40a edició del Festival de
Música Vila de Llívia, que passa a denominar-se Festival de Música de Cerdanya.
Aquest festival, referent de la música clàssica al Pirineu, es concentra en part en la música
simfònica i molt parcialment en la de cambra, esdevenint l'únic festival de música simfònica de la
Cerdanya i del Pirineu. L'objectiu és poder oferir al territori grans orquestres simfòniques, en un
territori on no hi ha programació de música simfònica al llarg de l'any, i apropar la música
clàssica i els grans autors de la història de la música en un territori on tampoc hi ha programació
estable de música clàssica. També s’obre a música Simfònica més actual. Bona part d’aquests
concerts s’han programat al Palau de la Música Catalana, una de les institucions musicals de
referència a Catalunya, però mai s’han programat al Pirineu. Paral·lelament, el festival canvia
d'orientació i s'obre a d'altres gèneres musicals com el jazz i música actual (fusió, reggae, pop
rock, indie, folk etc.). Pel que fa als intèrprets, hi ha una important presència de grups catalans
(a la edició del 2021 tots els intèrprets ho són.)
El festival pretén obrir-se així a nous grups d'edat i crear nous públics culturals. Especialment,
ens dirigim a tres nous col·lectius (joves, gent gran i persones discapacitades). També es pretén
modernitzar la gestió del festival: sistemes d'avaluació de resultats, presència a les xarxes socials
i pla de comunicació, estratègies de públic definides, etc.
Finalment, aquest festival pretén ser el festival de música de referència tant per la banda
catalana de la Cerdanya com per la banda francesa, on l’oferta cultural no és molt extensa i on
no hi ha oferta habitual de concerts simfònics o de grans concerts a l’aire lliure.
A més, el públic francès sempre ha representat un percentatge significatiu del públic total del
festival.
Amb tots aquests canvis d’enfocament, programació, model de festival, etc., el festival ha
recuperat el prestigi, reconeixement, qualitat cultural i volum de públic que havia tingut
anteriorment. L'any passat ja es va notar un increment significatiu de públic, i enguany hem
consolidat aquest gran increment de públic en tots els concerts.
El Ple de la Diputació de Girona del 17 de desembre de 2019 va aprovar el Pla Estratègic de
subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà una línia de
subvencions específiques per la promoció de les arts escèniques, dins les quals s’hi engloben els
festivals de música. L’objectiu d’aquesta línia és garantir l’equilibri territorial i temàtic de
l’oferta cultural relacionada amb les arts escèniques; així com fomentar la implicació dels
municipis en els projectes d’arts escèniques.
Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada nominativament a
favor de l’Ajuntament de Llívia, 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
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subvencions de la Diputació de Girona, la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant
un acord, de conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
D’acord al decret de la Presidència de 18 de juliol de 2019, es delega a la Junta de Govern les
atribucions per a l’atorgament de subvencions a l’empara de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, amb càrrec als crèdits 4 i 7 del vigent pressupost corporatiu,
d’import a partir de 18.001,00 euros, inclòs.
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural es proposa a la Junta de
Govern que adopti l'acord següent:
PRIMER. Concedir la subvenció a l’Ajuntament de Llívia, per al finançament del Festival de
Música de la Cerdanya, que tindrà lloc a Llívia i Puigcerdà, l’any 2021, que es detalla a
continuació:
Número d'expedient
electrònic

Nom del
beneficiari)

(nom

del

NIF
beneficiari

2021/240

Ajuntament de Llívia

P1710100G

Cost
total
de
l ' o b j e c t e
subvencionat

Cost de les despeses
subvencionables

Import de
subvenció

43.504,85 €

43.504,85 €

23.000,00 €

del

la

Objecte
de
la
subvenció
Festival de M úsica
de la Cerdanya
Percentatge
finançament
52,86 %

de

Període d’execució
de l’activitat
De l’1 de gener de
2021 al 30 de
setembre de 2021
Import a justificar

43.504,85 €

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de VINT-I-TRES MIL EUROS,
(23.000,00€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/46221 del pressupost de la
Diputació de Girona de 2021.
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 de 2021 fins al 30 de
setembre de 2021.
QUART. Compatibilitat.
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos
per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat, nacionals,
de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les subvencions compatibles amb
la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar el cost total de l'activitat subvencionada.
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.
Es considera que l’Ajuntament de Llívia accepta la subvenció, així com les condicions generals i
específiques fixades per a la seva aplicació estipulades en aquest acord, si en el termini d’un
mes, a comptar des de la notificació d’aquest acord, no manifesta el contrari.
SISÈ. Quantia, finançament i pagament.
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Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 23.000,00 € que representa un
percentatge de finançament del 52,86 %, 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 Llívia ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 43.504,85 €
corresponents a l’import de les despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud de
subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al Registre General de la Diputació de la
documentació següent:
a) El compte justificatiu normalitzat de la Diputació.
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) Per a poder analitzar els indicadors del Pla estratègic del servei de Cooperació Cultural, en el
moment de justificar s’ha d’aportar la informació següent:
a) Nombre d’assistents a l’activitat.
b) La iniciativa incorpora polítiques de gènere? En cas afirmatiu explicar quines incorpora.
c) La iniciativa promou la cultura inclusiva? En cas afirmatiu com es promou
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 2021. 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.
Degut a la situació excepcional derivada de la pandèmia de la Covid-19, s’acceptaran els canvis
següents, sempre i quan estiguin degudament motivats a la justificació i directament relacionats
amb la situació de crisi sanitària:
a) Les despeses relacionades amb el canvi de l’activitat al format virtual, on s’hi podran
incloure també les despeses de suport a les plataformes de venda d’entrades o personal
de suport, i les despeses per adaptacions a les activitats culturals virtuals.
b) En el cas de les activitats presencials, seran subvencionables les despeses relacionades
amb la seguretat sanitària de la mateixa (compra de mascaretes, gel hidroalcohòlic,
termòmetres, etc.)
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c) En el cas d’activitats que s’hagin hagut de cancel·lar per motius de la pandèmia, sempre
i quan estigui degudament motivat a la justificació es consideraran com a
subvencionables els aspectes següents:
a) Els caixets, percentatge de taquilla o honoraris que hagin estat acceptats
pels equipaments municipals o les entitats o empreses organitzadores dels
concerts, actuacions o espectacles.
b) La facturació d’activitats programades que s’hagin cancel·lat: monitoratge,
guiatge, despeses de tècnics d’il·luminació, llum, so, etc.
No es concedirà pròrroga del termini de justificació. La manca de justificació implicarà l’inici del
procediment de revocació de la subvenció concedida.
Tan bon punt l’Ajuntament de Llívia 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.
L’Ajuntament de Llívia haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de
subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada.
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per aplicació
del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin correspondre, s’apliquen
les regles següents:
a) Si encara és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan concedent ha
de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió establertes en un termini
no superior a 15 dies, amb expressa advertència de que aquest incompliment pot
comportar la revocació de la subvenció.
b) Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures, no és
possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan concedent pot establir
mesures alternatives, sempre que aquestes permetin donar la difusió del finançament
públic rebut. En el requeriment que es dirigeixi per l’òrgan concedent al beneficiari, s’ha
de fixar un termini no superior a 15 dies per a la seva adopció amb l’advertència de que
aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.
DESÈ. Obligacions del beneficiari.
L’Ajuntament de Llívia té les obligacions següents:
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a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció;
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida respecte a
l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les actuacions de comprovació i
control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de Comptes i altres òrgans competents, d’acord
amb la normativa aplicable;
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres administracions o
entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb posterioritat a la presentació de la
sol·licitud;
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents
electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control;
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de difusió que
es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb la col·laboració
d’aquest organisme;
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable;
g) Col·laborar en la programació del Pati Cultural de la Diputació de Girona, si s’escau.
h) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.
i) Coordinar-se amb el Servei de Protocol i Comunicació de la Diputació de Girona per qualsevol
acte de presentació pública relacionat amb l’objecte de la subvenció. L’incompliment d’aquest
punt és causa de revocació directa de la subvenció atorgada.
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 Llívia, 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:
I. El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.
II. El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets
estatutaris.
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III. 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.
IV. La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació i
arbitrarietat en la presa de decisions.
V. El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels òrgans que
dirigeixen.
VI. El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur responsabilitat i el
compliment dels drets dels usuaris.
VII.
La bona fe.
VIII.
El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan
concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.
IX. Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó de
l’exercici de llurs càrrecs.
X. Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin aplicables,
d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública
i bon govern.
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim sancionador previst
als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern, i la imposició de les sancions previstes en funció del caràcter molt greu, greu o lleu de
les infraccions comeses.
CATORZÈ. Clàusula de dades personals.
Les dades personals que els sol·licitants de la subvenció comuniquin durant el procediment,
actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, seran tractades per la Diputació
de Girona com a Responsable del Tractament en el sentit de l’article 4.7 del Reglament General
de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27
d’abril de 2016), amb la finalitat de gestionar la subvenció i portar a terme les actuacions que
se’n deriven establertes per Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment
de missió d’interès públic (art. 6.1.e del Reglament) i d’obligacions legals (art. 6.1.c). En cas que
la tramitació de la sol·licitud impliqui comunicació de dades d’altres persones a la Diputació de
Girona, les persones sol·licitants hauran d'informar a les persones afectades d'aquesta
comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament General de Protecció de
Dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació, supressió, sol·licitar la limitació del tractament
i oposició) l’interessat es podrà adreçar en qualsevol moment a la Diputació de Girona. La
informació detallada del tractament, incloent les vies d'exercici dels drets de les persones
interessades, es pot consultar a la seu electrònica de la Diputació de Girona.
QUINZÈ. Normes supletòries.
En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament
de la Llei general de subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona, i la resta de normativa que hi sigui aplicable.
SETZÈ. Amb vista a la situació d’excepcionalitat provocada pel COVID-19 que pot afectar el
funcionament, organització i realització de les activitats i projectes objecte d’aquesta resolució es
preveu que per Decret del president de la Diputació de Girona es puguin modificar el
percentatge de finançament sobre el pressupost global de l’activitat, els terminis d’execució i
justificació, així com acceptar despeses de preparació de l’activitat, tot i que finalment no s’hagi
pogut dur a terme, sempre i quan estigui degudament motivat.
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DISSETÈ. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Llívia.
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per majoria absoluta,
amb l’abstenció del diputat Albert Piñeira.

15. Convocatòria, e n rè gim de concurrè ncia compe titiva, de subve ncions a le s e scole s
municipals de música, e scole s municipals de dansa i conse rvatoris de música, curs
e scolar 2020-2021 - Coope ració Cultural. 2021/X020201/7568
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.
D’acord amb els art. 21 i 22 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, s’ha de fomentar
l’educació de la ciutadania en relació amb la protecció i preservació del patrimoni cultural, així
com en l’apreciació i la valoració de l’art i la cultura com a expressió comunitària; i també s’ha
de vetllar perquè tots els ciutadans de les comarques de Girona puguin tenir accés a la formació
superior de qualitat en el territori, entenent que la formació i l’educació és un dret fonamental.
El punt 13 de l’art. Primer de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració Local, modifica l’art. 36.1.d) de la Llei 7/1958, de d’2 d’abril,
reguladora de les bases del Règim Local i concreta que és una competència de la Diputació la
cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i la planificació en el territori
provincial, d’acord amb les altres competències de la resta d’administracions públiques.
L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen a les bases específiques
reguladores de subvencions a les escoles municipals de música, escoles municipals de dansa i
conservatoris de música, aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 16 de juny de 2020, i
publicades al BOPG número 118, de 19 de juny de 2020.
La tramitació de la convocatòria que es proposa que s’aprovi s’ajusta al que s’estableix a
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la Llei 38/2003, general de
subvencions, i l’òrgan competent per aprovar-la és la Junta de Govern, d’acord amb el que
estableixen les bases específiques reguladores.
Atesos els antecedents exposats, el diputat president de la Comissió Informativa de Cultura,
Noves Tecnologies, Esports i Educació proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent:
PRIMER. Aprovar la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, de subvencions a les
escoles municipals de música, escoles municipals de dansa i conservatoris de música, el text de
la qual es transcriu literalment a continuació:

“Convocatòria, en règim de concurrència competitiva, de subvencions a les escoles municipals
de música, escoles municipals de dansa i conservatoris de música, curs escolar 2020-2021
1. Objecte i finalitat
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Subvencions en règim de concurrència competitiva per al finançament de les despeses corrents,
incloses les de personal, derivades del funcionament de les escoles municipals de música,
escoles municipals de dansa i conservatoris de música, d’acord amb les bases específiques
reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 16 de juny de 2020, publicades al
Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) núm. 118, de 19 de juny de 2020.
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària
L’import total destinat a la convocatòria és de 220.000,00€. L’aplicació pressupostària a què es
carrega el crèdit pressupostari i l’import és el que es detalla a continuació.
Anualitat
2021

Aplicació pressupostària
300/3260/46200 – Ajuts a ajuntaments per a programes educatius
Cooperació Cultural

Import €

Total

220.000,00 €

220.000,00 €

També es vincula a aquesta convocatòria l’aplicació 300/3260/46501, amb estimació de despesa
que inicialment és zero.
La distribució d’aquests imports té caràcter estimatiu, i es podrà redistribuir entre les aplicacions
pressupostàries anteriors en el mateix acte de concessió de les subvencions.
La concessió de les subvencions queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient
en el moment de la resolució de l’atorgament i al fet que no es presentin al·legacions contra les
bases específiques, l’estimació de les quals hagi de comportar un canvi en les seves
determinacions.
Amb la finalitat d’atendre un major nombre de sol·licituds de subvenció o d’atorgar un
major import en les subvencions, aquest crèdit podrà ser ampliat amb una quantitat
addicional de com a màxim 50.000,00 €, derivada d’un suplement de l’aplicació
pressupostària. L’efectivitat de la quantia addicional estarà condicionada a la
corresponent declaració de disponibilitat de crèdit prèviament a la resolució de les
subvencions i l’aprovació de l’augment de la convocatòria.
3. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació
de l’extracte de la convocatòria al BOPG.
Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de
Girona, acompanyat de la documentació que preveu l’article 6 de les bases reguladores.
Les sol·licituds, la presentació de les quals ha de ser telemàtica (EACAT), han d’estar signades
electrònicament mitjançant un certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci
d’Administració Oberta de Catalunya.
I.

Import de les subvencions
El crèdit assignat es distribueix en funció del total del nombre d’alumnes matriculats a
tots els centres autoritzats legalment. Les dades de matriculació les ha de facilitar el
mateix ens local en la sol·licitud.
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Un cop analitzades les dades de matriculació, el crèdit de la convocatòria es dividirà pel
total d’alumnes matriculats, amb la qual cosa s’obtindrà l’import de subvenció per
alumne.
II. Àmbit temporal de les accions subvencionables
Se subvencionaran les despeses corrents, incloses les de personal, entre el dia 1 de
setembre de 2020 i el 30 de juny de 2021.
III. Termini per justificar les subvencions
La justificació es realitza en el mateix formulari de sol·licitud.
4. Termini de resolució i notificació
4.1. Termini de resolució
El termini per resoldre la convocatòria és el que determinen les bases. Una vegada
transcorregut el termini sense que s’hagi adoptat una resolució, els sol·licitants podran entendre
desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.
4.2. Termini de notificació
Es notificarà la resolució a tots els beneficiaris de manera individualitzada, tal com preveu
l’article 41.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals hagi estat desestimada,
en el termini màxim de 10 dies hàbils, a comptar de la data en què s’adopti l’acord.
5. Règim de recursos
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta resolució escau
interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona,
en el termini de 2 mesos a comptar del dia següent al de la notificació. Alternativament, i de
forma potestativa, s’hi pot interposar recurs de reposició davant de la Junta de Govern de la
Diputació de Girona, en el termini d’1 mes a comptar del dia següent al de la notificació.
6. Publicitat
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Diputació i, d’acord amb el que
preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, se’n publicarà l’extracte al
BOPG.
La convocatòria resta condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra les bases
específiques, l’estimació de les quals hagi de comportar un canvi en les seves determinacions.”
SEGON. Autoritzar la despesa de la convocatòria per un import màxim de 220.000,00 €,
distribuïts amb càrrec a l’aplicació pressupostària i anualitat següents:
Anualitat
2021

Aplicació pressupostària
300/3260/46200 – Ajuts a ajuntaments per a programes educatius
Cooperació Cultural

Import €

Total

220.000,00 €

220.000,00 €

També es vincula a aquesta convocatòria l’aplicació 300/3260/46501, amb estimació de despesa
que inicialment és zero.
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La despesa resta condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la
resolució de l’atorgament.
TERCER. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord, perquè
disposi publicar la convocatòria en el BOPG, perquè resolgui els recursos que s’hi puguin
interposar i perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es persegueix, rectifiqui els defectes o les
omissions que eventualment s’hi puguin advertir.
QUART. Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar, amb
caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el president de la Diputació de Girona en el
termini d’1 mes a comptar de l’endemà de la publicació, o directament recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini de 2 mesos.
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres



Comunicació Cultural

16. Subve nció nominativa a l'Editorial Alpha pe r a l'e dició de títols publicats dins la
col·le cció La Casa de ls Clàssics - Comunicació Cultural. 2021/X020200/208
L’Editorial Alpha, S.L., en data 20 de juliol de 2021, ha sol·licitat una subvenció nominativa per
l’edició de tres títols que s’inclouen dins el projecte de La Casa dels Clàssics. Projectes
Editorials i Culturals 2021, i s’ha instruït l’expedient 2021/208.
El projecte que es subvenciona, La Casa dels Clàssics, és una iniciativa editorial que reivindica la
vigència dels clàssics de tots els temps, n’ofereix la traducció en llengua catalana i els divulga
entre un públic ampli, divers i transversal. El projecte s’inicià amb la Col·lecció Bernat Metge,
dedicada als clàssics grecs i llatins, i s’ha ampliat amb dues noves col·leccions, la Bernat Metge
Essencial, i la Bernat Universal.
Aquestes tres col·leccions possibiliten que les obres imprescindibles de la literatura clàssica i
universal siguin accessibles als lectors en la llengua pròpia, en traduccions fetes pels millors
especialistes. Es tracta d’un projecte, per tant, que contribueix a normalitzar la llengua catalana.
Editorial Alpha sol·licita a la Diputació de Girona subvenció per editar aquest any 2021 els títols
següents: Tragèdies VII, de Sèneca, i Ciropèdia IV, de Xenofont, de la col·lecció Bernat
Metge Essencial, i Orgull i Prejudici, de Jane Austen, de la col·lecció Bernat Metge Universal.
El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de data 17 de desembre de 2019, va aprovar el Pla
Estratègic de Subvencions per al període 2020-2023, en l’actualització del qual es preveu que la
Diputació atorgui subvencions nominatives a projectes d’interès cultural relacionats amb l’edició
i divulgació de llibre i de publicacions periòdiques.
Atès que en el pressupost de la Diputació de Girona de l’any 2021 hi figura una subvenció
consignada nominativament a favor de l’Editorial Alpha, d’acord amb el que estableix l’article
22.2 a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 16.1 de
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona; i vist que al concessió de la
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subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb el procediment regulat en
l’article 65 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
D’acord amb aquests antecedents, l’informe de la cap del Servei de Comunicació Cultural, el
president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació ,
proposa a la Junta de Govern que adopti la següent:
RESOLUCIÓ
Primer: Concedir una subvenció d’acord amb les dades següents:

Expedient
Beneficiari
2021/208
EDITORIAL ALPHA, S.L.
Objecte de la subvenció
La Casa dels Clàssics. Projectes Editorials i Culturals
Subvenció
Import concedit
Pressupost i Import a justificar
30.000,00 €

39.551,91 €

CIF/NIF
B08013781

%
finançament
75,84%

de

Segon: Autoritzar i disposar la despesa de 30.000,00 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària
303/3340/47006 – A l’Editorial Alpha, S.L. per al finançament de la col·lecció La Casa dels
Clàssics.
Tercer: Despeses subvencionables i període d’execució. La subvenció que es concedeix té
caràcter singular i està destinada exclusivament a l’execució de despeses ordinàries
relacionades amb l’edició de tres títols que es publiquen dins la col·lecció La Casa dels Clàssics
2021, i previstes en el pressupost de despeses de la sol·licitud de subvenció (Tragèdies VII de
Sèneca, Ciropèdia IV, de Xenofont i Orgull i Prejudici, de Jane Austen); per tant, l’import que
s’autoritza no podrà ser utilitzat per sufragar despeses d’una altra naturalesa.
Es consideren despeses efectuades les que s’hagin meritat durant el termini d’execució, encara
que no hagin estat pagades efectivament abans d’acabar el període de justificació.
El període d’execució de l’activitat subvencionada inclou del 15 de novembre de 2020 al 15 de
novembre de 2021..
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’Editorial Alpha accepta la subvenció,
així com les condicions generals i específiques fixades per aplicar-la, estipulades en aquest
acord, si en el termini d’un mes, a comptar de la notificació de l’acord, no manifesta el contrari.
Sisè: Termini i règim de justificació. L’Editorial Alpha, S.L. ha de justificar dins el termini que
finalitza el 15 de novembre de 2021 la realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per
import de 39.551,91 €, corresponent a l’import de les despeses que consten en el pressupost de
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la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació del compte justificatiu normalitzat, disponible
a la pàgina web de la Diputació de Girona.
L’Editorial Alpha S.L. haurà de presentar una 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 que consta en el pressupost acceptat, la subvenció es
minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el percentatge de desviació.
El centre gestor revisarà la documentació justificativa i, si hi detecta errors o deficiències, haurà
de requerir el beneficiari que dins el termini de 15 dies hàbils els esmeni, o bé que presenti les
al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que, si no ho fes, es consideraria incomplerta
l’obligació de justificació, amb les conseqüències que s’estableixen als articles 22 i 33 de
l’Ordenança general de subvencions.
Setè: Pagament. No s’efectuaran pagaments en concepte de bestreta anteriors a la presentació
del compte justificatiu corresponent. El pagament de la subvenció es farà mitjançant una
transferència bancària.
Vuitè: Obligació de difusió i publicitat. El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport
econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que
siguin objecte de subvenció, encara que l’activitat ja hagi estat realitzada.
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per aplicació del
règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions pugui correspondre, s’aplicaran les
següents regles:
a) Si encara és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan
concedent ha de requerir el beneficiari que adopti les mesures de difusió establertes en
un termini no superior a 15 dies, amb advertència expressa que aquest incompliment pot
comportar la revocació de la subvenció.
b) b) Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures no és
possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan concedent pot
establir mesures alternatives, sempre que aquestes permetin fer la difusió del
finançament públic rebut. En el requeriment que l’òrgan concedent dirigeixi al
beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 15 dies per a l’adopció de l’obligació,
amb l’advertència que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.
Novè: Altres obligacions del beneficiari. L’Editorial Alpha, S.L. té les obligacions següents:
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció en els termes de la seva sol·licitud.
b) Prestar la col·laboració i facilitar la documentació i la informació que li sigui requerida
en relació amb l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable.
c) Notificar a la Diputació de Girona la informació relativa als ajuts obtinguts o demanats a
altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb
posterioritat a la presentació de la sol·licitud.
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i
control.
e) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.
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f) Fer constar el logotip de la Diputació de Girona com a institució col·laboradora a la
pàgina de crèdits de les tres publicacions subvencionades.
g) Lliurar a la Diputació de Girona 20 exemplars de cadascun dels llibres editats i que són
objecte d’aquesta subvenció.
h) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.
Desè: Subcontractació. Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les actuacions
objecte de subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin hauran d’anar a càrrec
de l’entitat respectiva.
Onzè: Modificació de les subvencions. La Junta de Govern de la Diputació de Girona té la
facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de concessió en el cas que
s’hagin alterat les condicions que s’han tingut en compte per concedir la subvenció.
Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, el beneficiari no podrà sol·licitar un canvi
de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, ni demanar la modificació del pressupost o del
percentatge de finançament.
En relació amb la modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que disposa
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa concordant.
Dotzè: Invalidesa, revocació i reintegrament. La Diputació de Girona podrà revocar totalment o
parcial les subvencions. Si es dona aquest cas, el beneficiari tindrà l’obligació de retornar
l’import rebut i de pagar l’interès de demora corresponent en els supòsits següents:
a) Els que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
b) En cas d’incompliment d’altres obligacions que preveuen aquestes bases.
c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.
El servei de Comunicació Cultural tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, revocació i
reintegrament de les subvencions concedides, i l’òrgan competent per adoptar els acords
corresponents serà la Junta de Govern de la Diputació.
Tretzè. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels mitjans que
estimi convenients, l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de
finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al títol III de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
El beneficiari i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva justificació estan
obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi la Intervenció de la
Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions. La negativa al compliment d’aquesta obligació es considera
resistència, excusa, obstrucció o negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions, sens perjudici de les sancions que, si escau, hi
puguin correspondre.
Catorzè. Prohibició de contractació amb persones vinculades. El beneficiari no podrà concertar
l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb persones o entitats amb qui estigui
vinculat, llevat que la contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i hagi
obtingut l’autorització de la Diputació de Girona.
Tampoc no podrà concertar l’execució en els altres supòsits previstos a l’article 29.7 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
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Quinzè. Principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes subvencions estan
obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de conducta establertes a
l’article 55 de la llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, com
són, entre d’altres, les següents:
a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.
b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats publiques i dels drets
estatutaris.
c) La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantía de les condicions necessàries per
a una actuació independent i no condicionada per conflictes d’interessos.
d) La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació i
arbitrarietat en la presa de decisions.
e) El rendiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels òrgans que
dirigeixen.
f) El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur responsabilitat i el
compliment dels drets dels usuaris.
g) La bona fe.
h) El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan concorri
algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.
i) Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó de
l’exercici de llurs càrrecs.
j) Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin aplicables,
d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública
i bon govern.
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim sancionador
previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública
i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció del caràcter molt greu, greu o
lleu de les infraccions comeses.
Setzè. Normes supletòries. En tot el que no s’hagi previst en aquest acord serà d’aplicació la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions; l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona, i la resta de normes que hi siguin aplicables.
Dissetè.. Notificar aquest acord a l’Editorial Alpha, S.L.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres

17. Aprovar la re núncia de la subve nció conce dida pe r a l'e dició de la publicació "La
vall de Sant Aniol d'Aguja..." pre se ntada pe r l'Associació d'Amics de Sant Aniol
d'Aguja - Comunicació Cultural. 2021/X020201/3364
En data 20 de juliol de 2021, la Junta de Govern va concedir una subvenció de 1.737,50 euros a
l’Associació d’Amics de Sant Aniol d’Aguja per a l’edició del llibre “La vall de Sant Aniol
d’Aguja i els seus territoris” (Expedient 2021/3364) dins la convocatòria de subvencions per al
foment de produccions editorials, any 2021.
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L’Associació d’Amics de Sant Aniol d’Aguja, en data 27 d’agost de 2021, ha presentat
un escrit en què al·lega no poder complir amb els requisits de justificació establerts en la
resolució i per això presenta la renúncia expressa de la concessió de la subvenció per a
l’edició d’aquest llibre.
Per això, d’acord amb l’informe de la cap de la Secció d’Administració i Serveis als
Ajuntaments del servei de biblioteques (instructora del procediment de concessió), el
president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació,
proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent:
Primer. Acceptar formalment la renúncia presentada per l’Associació d’Amics de Sant
Aniol d’Aguja de la subvenció de 1.737,50 euros euros atorgada per la Junta de Govern
de data 20 de juliol de 2021 per a l’edició de la publicació ““La vall de Sant Aniol d’Aguja
i els seus territoris” (Expedient 2021/3364).
Segon. Anul·lar la disposició de la despesa de 1.737,50 euros a favor de l’Associació
d’Amics de Sant Aniol d’Aguja per a l’edició de la publicació “La vall de Sant Aniol
d’Aguja i els seus territoris” amb càrrec a l’aplicació pressupostària 303/3340/48100.
Tercer. Notificar aquest acord a l’Associació d’Amics de Sant Aniol d’Aguja.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres

18. Aprovar la re núncia de la subve nció conce dida pe r a la publicació "Dre ts i
discapacitats" a la Fundació privada pe r a Disminuïts psíquics de la Comarca de l Pla de
l'Estany- Fundació Estany - Comunicació Cultural - Comunicació Cultural.
2021/X020201/3700
En data 20 de juliol de 2021, la Junta de Govern va concedir una subvenció de 1.356,25 euros a
la Fundació privada per a Disminuïts psíquics de la comarca del Pla de l’Estany - Fundació
Estany per a l’edició del llibre “Drets i discapacitats (títol provisional)” (Expedient 2021/3700)
dins la convocatòria de subvencions per al foment de produccions editorials, any 2021.
La Fundació privada per a Disminuïts psíquics de la comarca del Pla de l’Estany - Fundació
Estany, en data 24 d’agost de 2021, ha presentat un escrit en què al·lega no poder complir amb
els requisits de justificació establerts en la resolució i per això presenta la renúncia expressa de
la concessió de la subvenció per a l’edició d’aquest llibre.
Per això, d’acord amb l’informe de la cap de la Secció d’Administració i Serveis als
Ajuntaments del servei de biblioteques (instructora del procediment de concessió), el president
de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, proposa a la
Junta de Govern que adopti l’acord següent:
Primer. Acceptar formalment la renúncia presentada per la Fundació privada per a Disminuïts
psíquics de la comarca del Pla de l’Estany - Fundació Estany de la subvenció de 1.356,25 euros
atorgada per la Junta de Govern de data 20 de juliol de 2021 per a l’edició de la publicació
“Drets i discapacitats (títol provisional)” (Expedient 2021/3700.
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Segon. Anul·lar la disposició de la despesa de 1.356,25 euros a favor de la Fundació privada per
a Disminuïts psíquics de la comarca del Pla de l’Estany - Fundació Estany per a l’edició de la
publicació “Drets i discapacitats (títol provisional)” amb càrrec a l’aplicació pressupostària
303/3340/48100.
Tercer. Notificar aquest acord a la Fundació privada per a Disminuïts psíquics de la comarca del
Pla de l’Estany - Fundació Estany.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres

—

Se rve i d'Esports

19. Re inte grame nt parcial de la sube nció a Club Bàsque t Quart pe r a la Lliga EBA
masculina de bàsque t. Programa B2 - Se rve i d'Esports. 2019/X020200/1306
Aprovació del procediment de reintegrament parcial de la subvenció al Club Bàsquet Quart per
la Lliga EBA masculina de bàsquet. Programa B2.
Antecedents
El Ple de la Diputació de Girona, en sessió de data 18 de desembre de 2018, va aprovar
inicialment les bases reguladores de subvencions de la Diputació de Girona per al finançament
de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines.
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió de data 29 de gener de 2019, va
aprovar la convocatòria de subvencions de la Diputació de Girona per al finançament de l’acció
de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines.
El Club Bàsquet Quart, amb data d’entrada al Registre General de 6 de febrer de 2019 va
sol·licitar un ajut per un import de 14.500,00 euros per la Lliga EBA masculina de bàsquet.
Programa B2, amb un pressupost de 20.500,00 euros.
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió de 21 de maig de 2019, va acordar,
mitjançant l’annex 5, la concessió d’una subvenció al Club Bàsquet Quart per import de
10.000,00 euros.
El mateix acord de la Junta de Govern establia, en l’annex 5, que el Club Bàsquet Quart hauria
de justificar despesa per un import de 20.000,00 euros.
En data 20 d’agost de 2019, va tenir entrada en el Registre General el compte justificatiu
presentat pel Club Bàsquet Quart, en el qual es relacionaven despeses per un import total de
25.536,78 euros.
En el decurs de la realització dels treballs de control financer s’ha detectat que en la relació de
despeses relacionades en el compte justificatiu presentat pel beneficiari hi ha la factura 879 de la
Federació Catalana de Bàsquet de data 22 d’octubre de 2018 en concepte de “Llicències”, per
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import d’11.470,68 euros, de la qual només 3.928,10 euros es van destinar a llicències de la Lliga
EBA masculina, temporada 2018/2019 subvencionada.
En aquest sentit la despesa real incorreguda pel beneficiari és 7.542,58 € inferior a la que va
justificar en el seu moment per poder cobrar la subvenció.
D’acord amb l’article 37 de la Llei 38/2003 general de subvencions, escau el reintegrament de
les quantitats percebudes i l’exigència de l’interès de demora corresponent, en els següents
casos:
“[...] c) Incompliment de l’obligació de justificació o justificació insuficient, en els termes
establerts a l’article 30 d’aquesta Llei, i en el seu cas, en les normes reguladores de la
subvenció.”
Així doncs, atenent les conclusions de l’informe emès pel Control Financer de la Diputació de
Girona, el literal del qual s’exposa a continuació: “el compte justificatiu presentat pel beneficiari a
la Diputació de Girona el 28 d’agost de 2019 conté despeses per un total de 25.536,78 €.”
L’article 11 de les bases reguladores d’aquesta subvenció, aprovades per acord del Ple de la
Diputació en data 18 de desembre de 2018, estableix que “l’import de la despesa
subvencionable que s’ha de justificar és el que es determina com a tal en l’acord
d’atorgament de la subvenció. [...]Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al
previst en la sol·licitud, la subvenció es manté en la quantia atorgada inicialment. En cas
que la despesa justificada sigui inferior a la fixada com a despesa a justificar en l’acord
de concessió, la subvenció es redueix de manera que es manté el mateix percentatge de
subvenció sobre la quantitat fixada com a despesa a justificar. “
L’annex 5 de l’acord de concessió de la Junta de Govern de 21 de maig de 2019 estableix la
informació següent respecte la concessió de la subvenció analitzada:
Pressupost
20.500,00 €

Subvenció concedida
10.000,00 €

Import a justificar
20.000,00 €

D’acord amb la incidència indicada l’import que s’ha d’excloure de la justificació pel motiu
indicat i la quantitat a reintegrar pel beneficiari és el següent:

Import justificat d’acord compte justificatiu
Factures no pagades (i comptabilitzades)
Import total justificat correctament
Import a reintegrar

Justificació €
25.536,78 €
-7.542,58 €
17.994,20 €

Pagament € (*)
10.000,00 €
8.997,10 €
1.002,90 €

(*) L’article 11 de les bases reguladores estableixen “[...]En cas que la despesa justificada
sigui inferior a la fixada com a despesa a justificar en l’acord de concessió, la subvenció
es redueix de manera que es manté el mateix percentatge de subvenció sobre la quantitat
fixada com a despesa a justificar”. Segons l’Annex 5 de l’acord de concessió de la Junta de
Govern de 21 de maig de 2019, l’import a justificar per part del beneficiari era de 20.000 euros.
D’acord amb aquesta informació aquest percentatge és d’un 50% (10.000/20.000=50%).
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Vist l’informe favorable del cap del Servei d’Esports, el diputat delegat d’Esports proposa a la
Junta de Govern que adopti l’acord següent:
ACORD
Primer. Declarar l’obligació de reintegrament parcial del Club Bàsquet Quart la quantitat de
1.002,90 €.
Segon. Tràmit d’audiència. Requerir al Club Bàsquet Quart perquè presenti les al·legacions que
consideri oportunes en el termini de quinze dies comptats des de la data de la notificació
d’aquest acord. Un cop transcorregut el termini i resoltes les al·legacions, si s’escau, l’òrgan
competent disposarà el reintegrament definitiu de 1.002,90 €, tot arxivant-ne l’expedient sense
cap tràmit ulterior.
Tercer. Notificar aquest acord al Club Bàsquet Quart, a la Intervenció General i a Tresoreria de
la Diputació de Girona.
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres

20. Re inte grame nt parcial de la subve nció a Club de Futbol Pe ralada pe r a la Lliga de
futbol 2a divisió B masculina. Programa B2 - Se rve i d'Esports. 2019/X020200/2777
Aprovació del procediment de reintegrament parcial de la subvenció al Club de Futbol Peralada
per la Lliga de futbol 2a divisió B masculina. Programa B2.
Antecedents
El Ple de la Diputació de Girona, en sessió de data 18 de desembre de 2018, va aprovar
inicialment les bases reguladores de subvencions de la Diputació de Girona per al finançament
de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines.
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió de data 29 de gener de 2019, va
aprovar la convocatòria de subvencions de la Diputació de Girona per al finançament de l’acció
de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines.
El Club de Futbol Peralada, amb data d’entrada al Registre General de 5 de març de 2019 va
sol·licitar un ajut per un import de 20.000,00 euros per la Lliga de futbol 2a divisió B masculina.
Programa B2, amb un pressupost d’1.682.581,41 euros.
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió de 21 de maig de 2019, va acordar,
mitjançant l’annex 5, la concessió d’una subvenció al Club de Futbol Peralada per import de
20.000,00 euros.
El mateix acord de la Junta de Govern establia, en l’annex 5, que el Club de Futbol Peralada
hauria de justificar despesa per un import de 40.000,00 euros.
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En data 4 de novembre de 2019, va tenir entrada en el Registre General el compte justificatiu
presentat pel Club de Futbol Peralada, en el qual es relacionaven despeses per un import total de
40.197,59 euros.
En el decurs de la realització dels treballs de control financer s’ha detectat que en la relació de
despeses relacionades en el compte justificatiu presentat pel beneficiari es va incloure la següent
factura, respecte la qual s’ha constatat que el beneficiari no va pagar perquè el servei no es va
produir:
Núm. Factura
0018/100052

Proveïdor
Autocares Viñolas

Concepte
Desplaçament Terrassa, BCN, Terol

Import
3.010,00 €

En aquest sentit la despesa real incorreguda pel beneficiari és 3.010,00 € inferior a la que va
justificar en el seu moment per poder cobrar la subvenció.
D’acord amb l’article 37 de la Llei 38/2003 general de subvencions, escau el reintegrament de
les quantitats percebudes i l’exigència de l’interès de demora corresponent, en els següents
casos:
“[...] c) Incompliment de l’obligació de justificació o justificació insuficient, en els termes
establerts a l’article 30 d’aquesta Llei, i en el seu cas, en les normes reguladores de la
subvenció.”
Així doncs, atenent les conclusions de l’informe emès pel Control Financer de la Diputació de
Girona, el literal del qual s’exposa a continuació: “el compte justificatiu presentat pel beneficiari a
la Diputació de Girona el 4 de novembre de 2019 conté despeses per un total de 40.197,59 €.”
L’article 11 de les bases reguladores d’aquesta subvenció, aprovades per acord del Ple de la
Diputació en data 18 de desembre de 2018, estableix que “l’import de la despesa
subvencionable que s’ha de justificar és el que es determina com a tal en l’acord
d’atorgament de la subvenció. [...]Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al
previst en la sol·licitud, la subvenció es manté en la quantia atorgada inicialment. En cas
que la despesa justificada sigui inferior a la fixada com a despesa a justificar en l’acord
de concessió, la subvenció es redueix de manera que es manté el mateix percentatge de
subvenció sobre la quantitat fixada com a despesa a justificar. “
L’annex 5 de l’acord de concessió de la Junta de Govern de 21 de maig de 2019 estableix la
informació següent respecte la concessió de la subvenció analitzada:
Pressupost
1.682.581,41 €

Subvenció concedida
20.000,00 €

Import a justificar
40.000,00 €

D’acord amb la incidència indicada l’import que s’ha d’excloure de la justificació pel motiu
indicat i la quantitat a reintegrar pel beneficiari és el següent:

Import justificat d’acord compte justificatiu
Factures no pagades (i comptabilitzades)
Import total justificat correctament
Import a reintegrar

Justificació €
40.197,59 €
-3.010,00 €
37.187,59 €

Pagament € (*)
20.000,00 €
18.593,79 €
1.406,21 €
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(*) L’article 11 de les bases reguladores estableixen “[...]En cas que la despesa justificada
sigui inferior a la fixada com a despesa a justificar en l’acord de concessió, la subvenció
es redueix de manera que es manté el mateix percentatge de subvenció sobre la quantitat
fixada com a despesa a justificar”. Segons l’Annex 5 de l’acord de concessió de la Junta de
Govern de 21 de maig de 2019, l’import a justificar per part del beneficiari era de 40.000 euros.
D’acord amb aquesta informació aquest percentatge és d’un 50% (20.000/40.000=50%).
Vist l’informe favorable del cap del Servei d’Esports, el diputat delegat d’Esports proposa a la
Junta de Govern que adopti l’acord següent:
ACORD
Primer. Declarar l’obligació de reintegrament parcial del Club de Futbol Peralada la quantitat de
1.0406,21 €.
Segon. Tràmit d’audiència. Requerir al Club de Futbol Peralada perquè presenti les al·legacions
que consideri oportunes en el termini de quinze dies comptats des de la data de la notificació
d’aquest acord. Un cop transcorregut el termini i resoltes les al·legacions, si s’escau, l’òrgan
competent disposarà el reintegrament definitiu de 1.406,21 €, tot arxivant-ne l’expedient sense
cap tràmit ulterior.
Tercer. Notificar aquest acord al Club de Futbol Peralada, a la Intervenció General i a
Tresoreria de la Diputació de Girona.
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres

21. Re inte grame nt parcial de la subve nció a l'Associació Girona Judo pe r la Lliga
Estatal i Lliga Europe a de Judo. Programa B2 - Se rve i d'Esports. 2019/X020200/2784
Aprovació del procediment de reintegrament parcial de la subvenció a l’Associació Girona Judo
per la Lliga Estatal i la Lliga Europea de Judo. Programa B2.
Antecedents
El Ple de la Diputació de Girona, en sessió de data 18 de desembre de 2018, va aprovar
inicialment les bases reguladores de subvencions de la Diputació de Girona per al finançament
de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines.
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió de data 29 de gener de 2019, va
aprovar la convocatòria de subvencions de la Diputació de Girona per al finançament de l’acció
de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines.
L’Associació Girona Judo, amb data d’entrada al Registre General de 5 de març de 2019 va
sol·licitar un ajut per un import de 15.000,00 euros per la Lliga Estatal i la Lliga Europea de Judo.
Programa B2, amb un pressupost de 40.200,00 euros.
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La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió de 21 de maig de 2019, va acordar,
mitjançant l’annex 5, la concessió d’una subvenció a l’Associació Girona Judo per import de
15.000,00 euros.
El mateix acord de la Junta de Govern establia, en l’annex 5, que l’Associació Girona Judo
hauria de justificar despesa per un import de 30.000,00 euros.
En data 25 de juny de 2019, va tenir entrada en el Registre General el compte justificatiu
presentat per l’Associació Girona Judo, en el qual es relacionaven despeses per un import total
de 32.055,36 euros.
En el decurs de la realització dels treballs de control financer s’han detectat les següents
incidències:
a) Les següents factures relacionades en el compte justificatiu, són en concepte de lloguer d’un
pis pels esportistes al C/Figuerola número 51 4-4 de Girona. Aquestes no van a nom del
beneficiari, sinó a nom del Sr. Jaime Salas, membre de la Junta Directiva i Vicepresident de
l’Associació Girona Judo, amb qui es va signar el contracte d’arrendament.
N ú m
Fact
2602
2835
45-848
196
5/848
TOTAL

D a t a
Fact.
1/10/18
1/11/18
1/12/18
1/01/19
1/02/19

Proveïdor

Descripció de la despesa

Import

Josep Mune Solergasto
Josep Mune Solergasto
Josep Mune Solergasto
Josep Mune Solergasto
Josep Mune Solergasto

Lloguer pis mes d’octubre 2018
Allotjament esportistes novembre’18
Allotjament esportistes desembre’18
Allotjament esportistes gener’19
Allotjament esportistes febrer’19

750,00
750,00
806,54
858,60
759,00
3.924,14

b) En el compte justificatiu hi figuren les següents despeses liquidades al Sr. Josep Luis Salas
Gómez, membre de la Junta Directiva i Tresorer de l’entitat, en concepte de col·laboracions i
compensació a les despeses de les sortides realitzades amb l’equip:
Núm. Fact.
180930/191

Data Fact.
30/11/2018

Proveïdor
Josep Luis Salas Gómez

1130-218

30/11/2018

Josep Luis Salas Gómez

Concepte
Tècnic i dietes entrenador
temporada 2018-19
Dietes Tècnic octubre-novembre
2018

TOTAL

Import
3.000,00
900,00
3.900,00

L’article 18 de les bases reguladores d’aquestes subvencions estableix el següent: “Els
beneficiaris no poden concertar l’execució total o parcial de les activitats
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats, llevat que la
contractació es faci amb les condicions normals de mercat i s’obtingui l’autorització de
l’òrgan concedent de la Diputació de Girona. Tampoc no es pot 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.”
D’acord amb l’article 68.2 del RD 887/2006, pel qual s’aprova el reglament de la Llei General
de Subvencions, “Es considerarà que existeix vinculació amb aquelles persones físiques o
jurídiques o agrupacions sense personalitat en les que concorri alguna de les següents
circumstàncies: [...] f) Persones jurídiques o agrupacions sense personalitat i els seus
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representants legals, patrons o les persones que exerceixin la seva administració, així
com els cònjuges o persones lligades amb anàloga relació d'afectivitat i familiars fins al
quart grau de consanguinitat o d'afinitat fins al segon [...]”
c) En el compte justificatiu presentat pel beneficiari hi ha relacionades, entre d’altres, les
despeses següents:
N ú m.
Fact.
1 dic-19
2 362019
3 38/2019
TOTAL
Id

Data Fact.

Proveïdor

Descripció de la despesa

Import

15/01/2019
25/01/2019
25/01/2019

Fed. Catalana de Judo
Fed. Catalana de Judo
Fed. Catalana de Judo

Tases i Llicències federatives 19
Tases i Llicències Federatives
Tasees i quotes federatives

1.824,00
3.726,00
515,00
6.065,00

Durant els treballs de control financer es demanen totes les factures relacionades al compte
justificatiu, i per les tres anteriors presenten el següent:
Per la factura amb Id 1 de la taula anterior, que puja a un total de 1.824,00 euros, presenten el
següent bloc de 5 factures que quadren amb el total indicant en el compte justificatiu.
N ú m.
Fact.
12/2019
11/2019
09/2019
10/2019
08/2019
TOTAL

Data Fact.

Proveïdor

Descripció de la despesa

Import

15/01/2019
15/01/2019
15/01/2019
15/01/2019
15/01/2019

Fed. Catalana de Judo
Fed. Catalana de Judo
Fed. Catalana de Judo
Fed. Catalana de Judo
Fed. Catalana de Judo

Llicències
Col. Monitor Instructor
Col. Mestre Entrenador Nacional
Col. Mestre Entrenador Nacional
Reafiliació Club

1.242,00
102,00
105,00
105,00
270,00
1.824,00

Per la factura amb Id 2 de la taula anterior, que puja a un total de 3.726,00 euros, presenten el
següent bloc de 4 factures que pugen a un import total de 3.905,00 euros, que no quadra amb el
total indicat en el compte justificatiu. A més a més, la factura en negreta ja figura a la taula
anterior i, per tant, no s’ha de tenir en compte perquè figura duplicada.
N ú m.
Fact.
12/2019
35/2019
33/2019
32/2019
TOTAL

Data Fact.

Proveïdor

Descripció de la despesa

Import

15/01/2019
25/01/2019
25/01/2019
25/01/2019

Fed. Catalana de Judo
Fed. Catalana de Judo
Fed. Catalana de Judo
Fed. Catalana de Judo

Llicències
Llicències
Llicències
Llicències

1.242,00
289,00
608,00
1.766,00
3.905,00

Per la factura Id 3 de la taula anterior, que puja a un total de 515,00 euros, presenten el següent
bloc de 4 factures que pugen a un import total de 875,00 euros, que no quadra amb el total
indicat en el compte justificatiu. A més a més, les factures en negreta ja figuren a les taules
anteriors, i per tant no s’han de tenir en compte perquè figuren duplicades.
N ú m.
Fact.
36/2019

Data Fact.

Proveïdor

Descripció de la despesa

Import

25/01/2019

Fed. Catalana de Judo

Llicències

395,00
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09/2019
10/2019
08/2019
TOTAL

15/01/2019
15/01/2019
15/01/2019

Fed. Catalana de Judo
Fed. Catalana de Judo
Fed. Catalana de Judo

Col. Mestre Entrenador Nacional
Col. Mestre Entrenador Nacional
Reafiliació Club

105,00
105,00
270,00
875,00

La conclusió és que el total de factures aportades pel beneficiari respecte les analitzades en
aquest apartat pugen a un total de 6.604,00 euros i d’aquests no es poden tenir en compte les
següents que s’han aportat de forma duplicada, i que pugen a un total de 1.722,00 euros:
N ú m.
Fact.
12/2019
09/2019
10/2019
08/2019
TOTAL

Data Fact.

Proveïdor

Descripció de la despesa

Import

15/01/2019
15/01/2019
15/01/2019
15/01/2019

Fed. Catalana de Judo
Fed. Catalana de Judo
Fed. Catalana de Judo
Fed. Catalana de Judo

Llicències
Col. Mestre Entrenador Nacional
Col. Mestre Entrenador Nacional
Reafiliació Club

1.242,00
105,00
105,00
270,00
1.722,00

El resum és el següent:

Id

A
Import compte
justificatiu

B
I m p o r t
justificat

C
Fact u res
duplicades

1
2
3
Total

1.824,00
3.726,00
515,00
6.065,00

1.824,00
3.905,00
875,00
6.604,00

0,00
1.242,00
480,00
1.722,00

D=B-C
I m p o r t
c o r r e c t a me n t
justificat
1.824,00
2.663,00
395,00
4.882,00

E=A-D
Import
a
descomptar de la
justificació
0,00
1.063,00
120,00
1.183,00

En aquest sentit la despesa real subvencionable incorreguda pel beneficiari és 9.007,14 euros
inferior a la que va justificar en el seu moment al Gestor de la Diputació de Girona per poder
cobrar la subvenció:
Incidència
a)
b)
c)
TOTAL

Explicació
Factures que no van a nom del beneficiari
Despeses relacionades amb persones vinculades
Factures duplicades

Import
3.924,14
3.900,00
1.183,00
9.007,14

D’acord amb l’article 37 de la Llei 38/2003 general de subvencions, escau el reintegrament de
les quantitats percebudes i l’exigència de l’interès de demora corresponent, en els següents
casos:
“[...] c) Incompliment de l’obligació de justificació o justificació insuficient, en els termes
establerts a l’article 30 d’aquesta Llei, i en el seu cas, en les normes reguladores de la
subvenció.”
L’article 11 de les bases reguladores d’aquesta subvenció, aprovades per acord del Ple de la
Diputació en data 18 de desembre de 2018, estableix que “l’import de la despesa
subvencionable que s’ha de justificar és el que es determina com a tal en l’acord
d’atorgament de la subvenció. [...]Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al
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previst en la sol·licitud, la subvenció es manté en la quantia atorgada inicialment. En cas
que la despesa justificada sigui inferior a la fixada com a despesa a justificar en l’acord
de concessió, la subvenció es redueix de manera que es manté el mateix percentatge de
subvenció sobre la quantitat fixada com a despesa a justificar. “
L’annex 5 de l’acord de concessió de la Junta de Govern de 21 de maig de 2019 estableix la
informació següent respecte la concessió de la subvenció analitzada:
Pressupost
40.200,00 €

Subvenció concedida
15.000,00 €

Import a justificar
30.000,00 €

D’acord amb la incidència indicada l’import que s’ha d’excloure de la justificació pel motiu
indicat i la quantitat a reintegrar pel beneficiari és el següent:

Import justificat d’acord compte justificatiu
a) Factures que no van a nom del beneficiari
c) Despeses relacionades amb persones vinculades
b) Factures duplicades
Import total correctament justificat
Import a reintegrar

Justificació €
32.055,36 €
-3.924,14 €
-3.900,00 €
-1.183,00
23.048,22

Pagament € (*)
15.000,00

11.524,11 €
3.475,89 €

(*) L’article 11 de les bases reguladores estableixen “[...]En cas que la despesa justificada
sigui inferior a la fixada com a despesa a justificar en l’acord de concessió, la subvenció
es redueix de manera que es manté el mateix percentatge de subvenció sobre la quantitat
fixada com a despesa a justificar”. Segons l’Annex 5 de l’acord de concessió de la Junta de
Govern de 21 de maig de 2019, l’import a justificar per part del beneficiari era de 30.000 euros.
D’acord amb aquesta informació aquest percentatge és d’un 50% (15.000/30.000=50%).
Vist l’informe favorable del cap del Servei d’Esports, el diputat delegat d’Esports proposa a la
Junta de Govern que adopti l’acord següent:
ACORD
Primer. Declarar l’obligació de reintegrament parcial de l’Associació Girona Judo la quantitat de
3.475,89 €.
Segon. Tràmit d’audiència. Requerir a l’Associació Girona Judo perquè presenti les al·legacions
que consideri oportunes en el termini de quinze dies comptats des de la data de la notificació
d’aquest acord. Un cop transcorregut el termini i resoltes les al·legacions, si s’escau, l’òrgan
competent disposarà el reintegrament definitiu de 3.475,89 €, tot arxivant-ne l’expedient sense
cap tràmit ulterior.
Tercer. Notificar aquest acord l’Associació Girona Judo, a la Intervenció General i a Tresoreria
de la Diputació de Girona.
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres
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22. Re inte grame nt parcial de la subve nció al Te nnis de Taula Cassà de la Se lva pe r la
Divisió d'Honor de te nnis taula. Programa B2 - Se rve i d'Esports. 2019/X020200/8016
Aprovació del procediment de reintegrament parcial de la subvenció al Tennis de Taula Cassà
de la Selva per la Divisió d’Honor de Tennis Taula. Programa B2.
Antecedents
El Ple de la Diputació de Girona, en sessió de data 18 de desembre de 2018, va aprovar
inicialment les bases reguladores de subvencions de la Diputació de Girona per al finançament
de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines.
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió de data 8 d’octubre de 2019, va
aprovar la segona convocatòria de subvencions de la Diputació de Girona per al subprograma
B2 de suport a l’esport d’alta competició 2019.
El Tennis de Taula Cassà de la Selva, amb data d’entrada al Registre General de 26 d’octubre
de 2019 va sol·licitar un ajut per un import de 6.000,00 euros per la Divisió d’Honor de Tennis
Taula. Programa B2, amb un pressupost de 12.00,00 euros.
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió de 3 de desembre de 2019, va acordar
la concessió d’una subvenció al Tennis de Taula Cassà de la Selva per import de 6.000,00 euros.

El mateix acord de la Junta de Govern establia que el Tennis de Taula Cassà de la Selva hauria
de justificar despesa per un import de 12.000,00 euros.
En data 5 de desembre de 2019, va tenir entrada en el Registre General el compte justificatiu
presentat pel Tennis de Taula Cassà de la Selva, en el qual es relacionaven despeses per un
import total d’11.496,46 euros.
L’article 11 de les bases reguladores d’aquesta subvenció, aprovades per acord del Ple de la
Diputació en data 18 de desembre de 2018, estableix que “l’import de la despesa
subvencionable que s’ha de justificar és el que es determina com a tal en l’acord
d’atorgament de la subvenció. [...]Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al
previst en la sol·licitud, la subvenció es manté en la quantia atorgada inicialment. En cas
que la despesa justificada sigui inferior a la fixada com a despesa a justificar en l’acord
de concessió, la subvenció es redueix de manera que es manté el mateix percentatge de
subvenció sobre la quantitat fixada com a despesa a justificar. “
En el decurs de la realització dels treballs de control financer s’ha detectat que en la relació de
despeses relacionades en el compte justificatiu presentat pel beneficiari, es va incloure la
següent fiança en concepte de participació a la Lliga Nacional de Divisió d’Honor Femenina.
Núm. Fact.
192-03/07/19

Proveïdor
Real Federación Española de Tenis de Mesa
(RFETM)

Concepte
Fiança

Import
1.800,00 €
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Aquesta fiança es va dipositar l’any 2017, pel que no és una despesa de la temporada
2018/2019. A més a més, una fiança no és una despesa subvencionable, ja que és recuperable
per part del beneficiari.
En aquest sentit la despesa real incorreguda pel beneficiari és 1.800,00 € inferior a la que va
justificar en el seu moment per poder cobrar la subvenció.
D’acord amb l’article 37 de la Llei 38/2003 general de subvencions, escau el reintegrament de
les quantitats percebudes i l’exigència de l’interès de demora corresponent, en els següents
casos:
“[...] c) Incompliment de l’obligació de justificació o justificació insuficient, en els termes
establerts a l’article 30 d’aquesta Llei, i en el seu cas, en les normes reguladores de la
subvenció.”
L’acord de concessió de la Junta de Govern de 3 de desembre de 2019 estableix la informació
següent respecte la concessió de la subvenció analitzada:
Pressupost
12.000,00 €

Subvenció concedida
6.000,00 €

Import a justificar
12.000,00 €

D’acord amb la incidència indicada l’import que s’ha d’excloure de la justificació pel motiu
indicat i la quantitat a reintegrar pel beneficiari és el següent:

Import justificat d’acord compte justificatiu
a) Fiança ingressada 2017
Import total justificat correctament
Import a reintegrar

Justificació €
11.496,46 €
-1.800,00 €
9.696,46 €

Pagament € (*)
5.748,23 €
4.848,23 €
900,00 €

(*) L’article 11 de les bases reguladores estableixen “[...]En cas que la despesa justificada
sigui inferior a la fixada com a despesa a justificar en l’acord de concessió, la subvenció
es redueix de manera que es manté el mateix percentatge de subvenció sobre la quantitat
fixada com a despesa a justificar”. Segons l’acord de concessió de la Junta de Govern de 3
de desembre de 2019, l’import a justificar per part del beneficiari era de 12.000 euros. D’acord
amb aquesta informació aquest percentatge és d’un 50% (6.000/12.000=50%).
Vist l’informe favorable del cap del Servei d’Esports, el diputat delegat d’Esports proposa a la
Junta de Govern que adopti l’acord següent:
ACORD
Primer. Declarar l’obligació de reintegrament parcial del Tennis de Taula Cassà de la Selva la
quantitat de 900,00 €.
Segon. Tràmit d’audiència. Requerir al Tennis de Taula Cassà de la Selva perquè presenti les
al·legacions que consideri oportunes en el termini de quinze dies comptats des de la data de la
notificació d’aquest acord. Un cop transcorregut el termini i resoltes les al·legacions, si s’escau,
l’òrgan competent disposarà el reintegrament definitiu de 900,00 €, tot arxivant-ne l’expedient
sense cap tràmit ulterior.
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Tercer. Notificar aquest acord al Tennis de Taula Cassà de la Selva, a la Intervenció General i
a Tresoreria de la Diputació de Girona.
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres

23. Re inte grame nt total de la subve nció al Ce ntre Esportiu i Re cre atiu l'Escala pe r la
Divisió d'Honor de Te nnis Taula. Programa B2 - Se rve i d'Esports.
2019/X020200/2294
Aprovació del procediment de reintegrament total de la subvenció al Centre Esportiu i Recreatiu
l’Escala per la Divisió d’Honor de Tennis Taula. Programa B2.
Antecedents
El Ple de la Diputació de Girona, en sessió de data 18 de desembre de 2018, va aprovar
inicialment les bases reguladores de subvencions de la Diputació de Girona per al finançament
de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines.
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió de data 29 de gener de 2019, va
aprovar la convocatòria de subvencions de la Diputació de Girona per al finançament de l’acció
de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines.
El Centre Esportiu i Recreatiu l’Escala, amb data d’entrada al Registre General d’1 de març de
2019 va sol·licitar un ajut per un import de 14.000,00 euros per la Divisió d’Honor de Tennis
Taula. Programa B2, amb un pressupost de 43.700,00 euros.
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió de 21 de maig de 2019, va acordar,
mitjançant l’annex 5, la concessió d’una subvenció al Centre Esportiu i Recreatiu l’Escala per
import de 10.000,00 euros.
El mateix acord de la Junta de Govern establia que el Centre Esportiu i Recreatiu l’Escala hauria
de justificar despesa per un import de 20.000,00 euros.
En data 3 de juliol de 2019, va tenir entrada en el Registre General el compte justificatiu
presentat pel Centre Esportiu i Recreatiu l’Escala, en el qual es relacionaven despeses per un
import total de 20.750 euros.
L’article 20 de les bases reguladores d’aquesta subvenció, aprovades per acord del Ple de la
Diputació en data 18 de desembre de 2018, estableix entre d’altres coses “[...] Els beneficiaris
estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de comprovació que pugui efectuar la
Diputació de Girona, i a qualsevol altra actuació de comprovació i control financer que
puguin dur a terme els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, així
com a aportar tota la informació que se’ls requereixi en l’exercici de les actuacions
anteriors.”
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En data 11 de gener de 2021 es notifica l’inici dels treballs de control financer al Centre Esportiu
i Recreatiu l’Escala respecte la subvenció revisada, i en data 10 de febrer de 2021 mitjançant
escrit indica que no poden aportar la documentació requerida i que es procedeixi a iniciar el
reintegrament de la subvenció.
L’article 22 de les citades bases estableix com a obligacions del beneficiari, entre d’altres, les
següents: “[...] d) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents
exigits en la legislació general i sectorial aplicable al beneficiari. e) Conservar els
documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics,
mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control. f) Reintegrar els
fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.[…]”
D’acord amb l’article 37 de la Llei 38/2003 General de subvencions procedeix el reintegrament
de les quantitats percebudes i l’exigència de l’interès de demora corresponent, en els següents
casos:
“[...] e) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i
control financer previstes en els articles 14 i 15 d'aquesta Llei, així com l'incompliment
de les obligacions comptables, registrals o de conservació de documents quan d'això
es derivi la impossibilitat de verificar l'aplicació donada als fons percebuts, el
compliment de l'objectiu, la realitat i regularitat de les activitats subvencionades, o la
concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat,
procedents de qualsevol administració o ens públics o privats, nacionals, de la Unió
Europea o d'organismes internacionals.[...]”
Vist l’informe favorable del cap del Servei d’Esports, el diputat delegat d’Esports proposa a la
Junta de Govern que adopti l’acord següent:
ACORD
Primer. Declarar l’obligació de reintegrament total del Centre Esportiu i Recreatiu l’Escala la
quantitat de 10.000,00 €.
Segon. Tràmit d’audiència. Requerir al Centre Esportiu i Recreatiu l’Escala perquè presenti les
al·legacions que consideri oportunes en el termini de quinze dies comptats des de la data de la
notificació d’aquest acord. Un cop transcorregut el termini i resoltes les al·legacions, si s’escau,
l’òrgan competent disposarà el reintegrament definitiu de 10.000,00 €, tot arxivant-ne l’expedient
sense cap tràmit ulterior.
Tercer. Notificar aquest acord al Centre Esportiu i Recreatiu l’Escala, a la Intervenció General i
a Tresoreria de la Diputació de Girona.
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres

24. Re inte grame nt parcial de la subve nció nominativa a ETG Racing Compe tition pe r
Escola de pilotatge i me cànica de compe tició - Se rve i d'Esports. 2019/X020200/1405
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Aprovació del procediment de reintegrament parcial de la subvenció nominativa a ETG Racing
Competition per l’Escola de pilotatge i mecànica de competició.
Antecedents
En el pressupost de la Diputació per a l’any 2019 hi figurava una subvenció consignada
nominativament a favor d’ETG Racing Competition, per l’Escola de pilotatge i mecànica de
competició.
L’ETG Racing Competition, amb data d'entrada en el Registre General de 11 de febrer de
2019, va sol·licitar un ajut per un import de 15.000,00 euros per l’Escola de pilotatge i
mecànica de competició, amb un pressupost de 95.000,00 euros.
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió de data 19 de març de 2019, va aprovar
la concessió d’una subvenció nominativa a favor d’ETG Racing Competition, per l’Escola de
pilotatge i mecànica de competició.
El punt Sisè de l’acord establia que ETG Racing Competition havia de justificar en el termini que
finalitzava el 31 d’octubre de 2021, la realització efectiva de l’objecte de la subvenció per import
de 95.000,00 euros.
En data 24 d’octubre de 2019, va tenir entrada en el Registre General el compte justificatiu
presentat per ETG Racing Competition en el qual es relacionaven despeses per un import total
de 96.793,88 euros.
En el decurs de la realització dels treballs de control financer s’ha detectat que en la relació de
despeses relacionades en el compte justificatiu, el beneficiari va incloure l’IVA de les factures,
quan aquest és susceptible de recuperació i/o compensació per part del beneficiari.
L’article 31.8 de la LGS estableix que “Els tributs són despesa subvencionable quan el
beneficiari de la subvenció els abona de manera efectiva. En cap cas es consideren
despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació
o compensació ni els impostos personals sobre la renda”.
Durant la realització dels treballs el beneficiari aporta un nou compte justificatiu amb una relació
de despeses que puja a un import de 96.464,26 € (en el qual hi relacionen factures noves, així
com les que ja hi havia inicialment però sense l’IVA), quan el cost declarat en el compte
justificatiu, presentat en el moment de la justificació, era de 96.793,88 € (factures amb IVA
inclòs).
El compte justificatiu suposa la presentació d’un estat comptable que ha de tenir el seu
corresponent suport en la comptabilitat financera del beneficiari, i per tant no ha de presentar
cap dubte sobre la seva consistència, ni és possible, llevat errada material o de fet, la seva
modificació un cop presentat. Per aquest motiu, les despeses que s’han tingut en compte en la
realització d’aquests treballs són les declarades en el compte justificatiu.
D’acord amb la informació proporcionada pel beneficiari, i l’article 31.8 de la LGS, l’IVA inclòs
a la justificació de la subvenció no es pot tenir en compte perquè es tracta d’un impost indirecte
que el beneficiari el pot recuperar o compensar.
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En aquest sentit, excloent l’IVA inclòs en la justificació, la despesa real incorreguda pel
beneficiari és 12.688,76 € inferior a la que va justificar en el seu moment per poder cobrar la
subvenció.
D’acord amb l’article 37 de la Llei 38/2003 general de subvencions, escau el reintegrament de
les quantitats percebudes i l’exigència de l’interès de demora corresponent, en els següents
casos:
“[...] c) Incompliment de l’obligació de justificació o justificació insuficient, en els termes
establerts a l’article 30 d’aquesta Llei, i en el seu cas, en les normes reguladores de la
subvenció.”
L’apartat sisè de l’acord de concessió de la subvenció, aprovada per Junta de Govern de 19 de
març de 2019, estableix el següent:
“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 import de 95.000,00 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 de Girona del
compte justificatiu normalitzat, disponible a l’apartat «Documentació» del web de la
Diputació de Girona (www.ddgi.cat) [...]
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 percentatge de finançament està detallat a l’apartat primer de l’acord de concessió de la
subvenció, i correspon a un 15,79%:
Pressupost
95.000,00

Subvenció concedida
15.000,00

Import a justificar
95.000,00

% de finançament
15.79 %

D’acord amb la incidència indicada en els paràgrafs anteriors, a continuació s’especifica l’import
que s’ha d’excloure de la justificació pel motiu indicat i la quantitat a reintegrar pel beneficiari:

Import justificat d’acord compte justificatiu
a) Exclusió de l’IVA de les factures
Import total justificat correctament
Import a reintegrar

Justificació €
96.793,88 €
-12.688,76 €
84.105,12 €

Pagament € (*)
15.000,00 €
13.280,20 €
1.719,80 €

(*) L’import correctament justificat és inferior al 90% de l’import a justificar
(84.105,12/95.000=88,53% ), i per tant d’acord amb el citat apartat sisè de l’acord de concessió,
la subvenció s’ha de minorar proporcionalment, aplicant sobre la quantitat correctament
justificada el percentatge de finançament (15,79%).
Vist l’informe favorable del cap del Servei d’Esports, el diputat delegat d’Esports proposa a la
Junta de Govern que adopti l’acord següent:
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ACORD
Primer. Declarar l’obligació de reintegrament parcial d’ETG Racing Competition la quantitat de
1.719,80 euros.
Segon. Tràmit d’audiència. Requerir a ETG Racing Competition perquè presenti les al·legacions
que consideri oportunes en el termini de quinze dies comptats des de la data de la notificació
d’aquest acord. Un cop transcorregut el termini i resoltes les al·legacions, si s’escau, l’òrgan
competent disposarà el reintegrament definitiu de 1.719,80 euros, tot arxivant-ne l’expedient
sense cap tràmit ulterior.
Tercer. Notificar aquest acord a ETG Racing Competition, a la Intervenció General i a
Tresoreria de la Diputació de Girona.
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres



Me di Ambie nt

25. Re solució de la campanya Talle rs Ambie ntals pe r als cursos e scolars 2021-22 i
2022-23 - Me di Ambie nt. 2021/X020100/971
El Ple de la Diputació de Girona va aprovar, en la sessió del dia 24 de novembre de 2020, les bases
de la campanya “Tallers Ambientals” programa d’educació ambiental dirigit a les escoles gironines.
El seu objectiu és regular les subvencions que concedeix la Diputació de Girona a les entitats i
equipaments d’educació ambiental per a la realització de tallers i propostes educatives
encaminades a facilitar la formació i la conscienciació en els camps específics de l'eficiència
energètica, la minimització de residus i la lluita contra el canvi climàtic i que s’ofereixin a escoles
o ajuntaments de les comarques de Girona.
Mitjançant edicte en el Butlletí Oficial de la Província, núm. 37 de data 24 de febrer de 2021, es va
publicar la convocatòria de les subvencions a les entitats i equipaments d’educació ambiental per a
la campanya “Tallers Ambientals” per als cursos escolars 2021-22 i 2022-23.
La base vuitena d’aquest programa d’educació ambiental preveu que, una vegada acabat el termini
de presentació de sol·licituds, la Junta de Govern de la Diputació de Girona aprovarà els
equipaments, equips i activitats que es poden incorporar a la campanya en base a la proposta que
elaborarà la Comissió Avaluadora seguint les condicions i criteris fixats en les bases.
Una vegada finalitzat el termini de presentació de les sol·licituds, a la vista de la documentació
presentada i de les valoracions tècniques efectuades pel Servei de Medi Ambient, el diputat de Medi
Ambient proposa a la Junta de Govern, l’adopció del següent acord:

PRIMER. Designar, per als diferents àmbits temàtics considerats, les activitats i els equipaments
d’educació ambiental que s’expliciten a l’ANNEX 1 que s’incorpora a la present proposta i
s’integra en aquest acord a tots els efectes legals.
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SEGON. Desestimar les activitats relacionades a l’ANNEX 2, que s’incorpora a la present
proposta i s’integra en aquest acord a tots els efectes legals, pels motius indicats a l’annex.
TERCER. La subvenció de la Diputació de Girona a les activitats seleccionades realitzades per
escoles o instituts de les comarques de Girona és de fins al 70 % del preu, un màxim de 2,5
€/alumne per a les activitats de matí, 1,5 €/alumne per a les activitats de tarda i 4 €/alumne per a
activitats de dia sencer (matí i tarda).
QUART. Facultar el president de la Corporació per a la signatura dels documents necessaris per al
desplegament d’aquest acord.
CINQUÈ. Traslladar el present acord als interessats.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres

26. Ampliar la convocatòria de subve ncions de l programa de suport a la re alització de
proje cte s dins de l Parc Natural i Re se rva de la Biosfe ra de l Montse ny 2021 - Me di
Ambie nt. 2021/X020100/6924
Vistes les bases específiques reguladores de les subvencions de la Diputació de Girona per a la
realització de projectes dins del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny, aprovades
pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió de 20 d’octubre de 2020, publicades al Butlletí
Oficial de la Província de Girona (BOPG) número 209, de 30 d’octubre de 2020.
Vista la convocatòria aprovada per la Junta de Govern en data 22 de desembre de 2020,
publicada al BOPG número 10, de 18 de gener de 2021.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació de Girona de data 20 de juliol de 2021 va aprovar
deixar en llista d’espera les sol·licituds que no es podien concedir per manca de pressupost,
d’acord amb l’informe aprovat per la Comissió Qualificadora de les subvencions per a la
realització de projectes dins del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny, celebrada
el 31 de maig de 2021.
Atès que les bases reguladores i la convocatòria preveuen la possibilitat d’ampliar el crèdit de la
convocatòria fins a un 50%.
Vist que les sol·licituds en llista d’espera comprenen 3 línies de subvencions, que són les
següents:
I.
Les activitats forestals (AF).
II.
Les activitats agrícoles-ramaderes (AAR).
III.
Actuacions de millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat (EES).
Atès que la llista d’espera comprèn 12 conceptes i la quantia total no atorgada per manca de
dotació pressupostària fou de 19.214,87 euros.
Vist que en data 19 de juliol de 2021 s’ha comptabilitzat el suplement de crèdit de les partides
següents:
500

170
0

77000

P rograma projectes P arc Nat. Montseny per inversió

4.338,07
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5 0
1700 78100
0

Ajuts ent. no lucratives per inversió P arc Nat. Montseny

14.876,80

Vist que el pressupost total disponible és de 19.214,87 euros, a distribuir entre els diversos
conceptes subvencionables segons peticions.
Vist l’informe del centre gestor de data 20 de juliol de 2021, favorable a la proposta
d’atorgament de subvencions de la llista d’espera de la campanya de subvencions del programa
de suport a la realització de projectes dins del Parc Natural i reserva de la Biosfera del
Montseny 2021.
Atesos els antecedents esmentats, el diputat delegat de Medi Ambient proposa a la Junta de
Govern que adopti l'acord següent:
Primer. Ampliar la convocatòria de subvencions del programa de suport a la realització de
projectes dins del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny 2021, que queda de la
següent manera:

Línia

Aplicació Pressupostària Augment

Crèdits inicials

Crèdits finals

Línia AF
Línia AF
Línia AF
Línia AF
Línia AAR
Línia AAR
Línia AAR
Línia AAR
Línia ES
Línia ES
Línia ES
Línia PA
Línia PA
Línia PA
Línia RF
Línia EES
Línia EES
Línia XV
Línia CPIF
Total

500/1700/48118
500/1700/77000
500/1700/78100
500/1700/47000
500/1700/47000
500/1700/77000
500/1700/48118
500/1700/78100
500/1700/47000
500/1700/77000
500/1700/48118
500/1700/76502
500/1700/77000
500/1700/78100
500/1700/48118
500/1700/78100
500/1700/77000
500/1700/46208
500/1700/48134

12.562,52
0
8.866,46
3.000,00
4.110,29
4.117,89
3.558,15
13.010,32
0
0
6.872,10
0
0
13.335,00
0
40.662,20
12.034,93
40.520,14
2.850,00
165.500,00

12.562,52
1.998,00
8.866,46
3.000,00
4.110,29
4.117,89
3.558,15
14.940,32
0,00
0,00
6.872,10
0,00
0,00
13.335,00
0,00
53.609,00
14.375,00
40.520,14
2.850,00
184.714,87

0,00
1.998,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.930,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.946,80
2.340,07
0,00
0,00
19.214,87

Segon. Autoritzar la despesa de l’ampliació de la convocatòria, per un import de 19.214,87 euros,
distribuïts amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:
Línia

Aplicació Pressupostària

Línia AF

500/1700/77000

Import autoritzat
1.998,00
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Línia EES

500/1700/77000

2.340,07

Línia AAR

500/1700/78100

1.930,00

Línia EES

500/1700/78100

12.946,80

TOTAL

19.214,87

Tercer. Publicar la distribució definitiva dels crèdits d’aquesta convocatòria a la Base de Dades
Nacional de Subvencions, i fer-ne una menció expressa al BOPG.
Quart. Concedir a les persones físiques o jurídiques que figuren a continuació, les subvencions a
fons perdut pels conceptes i imports que s'especifiquen:
Sol·licituds en llista d’espera

Expedient

Be n e fic ia ri
Línia
DNI
Nom

2021/1944

EES

2021/1945

EES

2021/1993

EES

2021/2037

EES

C A R M E
T O R T
Substitució de fusteries i
ROCA
7789***** envidraments
N Ú R I A
T O R T
Substitució de fusteries i
ROCA
7789***** envidraments
Instal·lació solar fotovoltaica
Ernest Ignasi
per autoconsum a El Molí de
Vila Lucas
4621***** Can Aulet
Instal·lació fotovoltaica de 2
JOAN ILLA
kWn per autoconsum sobre
COLOMER 4026***** coberta

2021/2044

EES

La Veganeria F553****
SCCL
*

2021/2044

EES

La Veganeria F553****
SCCL
*

2021/2054

EES

2021/2082

EES

P I T A N Ç A A583****
S.A
*
J O S E P
FLORES
RELLAN
3510*****

EES

R a q u e l
Ca rra s c o
Fernandez
4669*****

2021/2093

Concepte

Instal.lació de fontaneria de
bany i cuina amb reducció de
pressió per estalvi d'aigua.
(nota: aquesta actuació és
prioritària).
Instal.lació
d'estufa
de
biomassa de pellet no
canalitzable (no prioritària).
Instal·lació solar fotovoltaica
aillada amb acumulació en
bateries de liti a Mas Terres
Renovació de la instal·lació
fotovoltaica autònoma aïllada
de La Pedrosa
EES Substitució de caldera de
gasoil per caldera biomasa
pelet per convecció natural
alta eficiencia energètica mod.
CP 20 PIAZZETTA. No serà
necessari cap tipus d'obra, ja
que es fa servir la xemeneia ja
existent

PROPOST
Imp o rt A
mínim
a
SUBVENCI
justificar
Ó

3.962,76

579,57

2.063,06

301,73

10.961,22

1.603,12

4.655,64

680,91

324,76

162,38

4.029,80

2.014,90

16.000,00

2.340,07

4.114,00

601,69

6.885,00

3.442,50
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2021/2128

EES

Rehabilitció de tancaments de
Ramon Oriol
fusta, col.locació de porticons
Nogués
3724***** i canvi de vidres
7.120,00

B A D E N
Treballs de restauració i
GRUP
SL
correcció
encaminats
a
(FRANCESC
minimitzar
impactes
que
B A D I A
comprometin la conservació
AF VIDAL)
B590***** de les masses forestals
3.996,00
A A Jordi Roviró
R
i Pou
3394***** Adquisició maquinària
3.860,00

2021/2111
2021/2097

3.560,00

1.998,00
1.930,00
19.214,87

Cinquè. Disposar la despesa total, de 19.214,87 €, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries
següents del pressupost de l’any 2021 de la Diputació de Girona corresponents a l’ampliació de
la convocatòria:
Línia

Aplicació Pressupostària

Línia AF

500/1700/77000

1.998,00

Línia EES

500/1700/77000

2.340,07

Línia AAR

500/1700/78100

1.930,00

Línia EES

500/1700/78100

12.946,80

TOTAL

Import concedit

19.214,87

Sisè. Informar als beneficiaris que, una vegada comunicada la concessió de l’ajuda, si en el
termini d’un mes el beneficiari no manifesta el contrari, s’entendrà que accepta la subvenció, així
com les condicions generals i específiques fixades que hi siguin d’aplicació.
Setè. Notificar aquest acord a tots els interessats.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres

27. Re vocació de subve ncions conce dide s de la convocatòria pe r a actuacions e n
matè ria fore stal i de pre ve nció d'ince ndis fore stals 2020 - Me di Ambie nt.
2019/X020100/8073
D'acord amb les bases reguladores de subvencions per a actuacions en matèria forestal i de
prevenció d’incendis forestals, i en relació amb la subvenció concedida als beneficiaris
relacionats més avall, per acord de la Junta de Govern de data 7 de juliol de 2020 i de 4 d’agost
de 2020:

Expedient
2020/1357

Beneficiari
Ajuntament

NIF
Concepte
Import
de P1706600B Col·locació de tanca en camí i 2.335,05
78
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Das
2020/1415

arranjament xemeneia
Arranjament de ferm, cunetes i
Taga
trenques de 4,75 km de la pista
G17459074
2.456,25
ARTM05 del PPIF, i despeses
de gestoria

ADF
Milany

Donat que els beneficiaris no han presentat la documentació justificativa, segons el que preveu
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, i segons el que preveu l’article 29 de
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, es va requerir als beneficiaris
per a que en el termini improrrogable de quinze dies fos presentada.
Que la documentació justificativa sol·licitada no va ser presentada dins del termini de quinze dies
establerts al requeriment.
Vist l’informe del Servei de Medi Ambient de data 24 d’agost de 2021.
Vist que l'article 16 de les bases preveu que la Junta de Govern serà l’òrgan competent per
adoptar l’acord de revocació.
Atesos els antecedents esmentats, el diputat delegat de Medi Ambient proposa a la Junta de
Govern que adopti l'acord següent:
PRIMER. Revocar la subvenció concedida per a actuacions en matèria forestal i de prevenció
d’incendis forestals 2020, pels motius que es detallen a continuació, i ordenar el tancament i
arxiu dels expedients següents:

Expedient

Beneficiari

NIF

Ajuntament de
2020/1357
P1706600B
Das

2020/1415

ADF
Milany

Taga

G17459074

Concepte
Import
Col·locació
de
tanca en camí i
2.335,05
a r r a nja me nt
xemeneia
Arranjament
de
ferm, cunetes i
trenques de 4,75
km de la pista 2.456,25
ARTM05
del
PPIF, i despeses de
gestoria

No
haver
presentat la
justificació
No
haver
presentat la
justificació

SEGON. Cancel·lar les disposicions de despesa amb càrrec a les aplicacions pressupostàries
següents:

Expedient

Beneficiari
NIF
Ajuntament de
2020/1357
P1706600B
Das
ADF
Taga
2020/1415
G17459074
Milany

Import

Aplicació

2.335,05

500/1700/46202

2.456,25

500/1700/48102

Anualitat
2020
2020
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TERCER. Notificar aquest acord a tots els interessats.
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres.

28. Aprovar e l canvi d'imputació de la subve nció pe r la instal·lació d'una calde ra de
biomassa i xarxa de calor pe r a l'e scola Juncade lla i me njador - Me di Ambie nt.
2019/X020300/4851
El Ple de la Diputació de Girona en sessió del dia 27 de novembre de 2018, va aprovar les bases
reguladores de subvencions als ajuntaments per a la instal·lació de calderes de biomassa.
La Junta de Govern de la Diputació de Girona en data 22 de gener de 2019 va aprovar la
convocatòria de subvencions als ajuntaments per a la instal·lació de calderes de biomassa. amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 300/1700/76200.
La Junta de Govern de 19 de novembre de 2019 va resoldre i va concedir a l’Ajuntament de La
Cellera de Ter una subvenció de de 50.764,79 euros dins d’aquesta campanya.
En data 1 de setembre de 2020 l’Ajuntament de La Cellera de Ter va demanar el pagament del
95% de la bestreta, és a dir de 48.226,55 euros, tal com es preveu al punt 15 de les bases.
Vist que els romanents de 2019 no poden ser utilitzats més enllà del 2020.
L'aprovació del canvi d’imputació pressupostària i l’autorització i disposició de la despesa
correspon a la Junta de Govern de la Diputació de Girona, atès que la concessió d’aquesta
subvenció la va aprovar la Junta de Govern.
Vist l’informe de Medi Ambient, el diputat delegat de Medi Ambient proposa a la Junta de
Govern que adopti l'acord següent:
PRIMER. Aprovar el canvi d’imputació pressupostària de l’import pendent de pagar de la
subvenció a l’Ajuntament de La Cellera de Ter, amb NIF P1720100E, Exp. 2019/4851, per la
instal·lació d’una caldera de biomassa i xarxa de calor per a l'escola Juncadella i menjador, dins
la campanya de subvencions als ajuntaments per a la instal·lació de calderes de biomassa 2019
tot autoritzant i disposant la despesa per import total de 2.538,24 euros, amb càrrec el pressupost
de 2021 a l’aplicació pressupostària 500/1700/76209.
SEGON. Notificar a l’Ajuntament de La Cellera de Ter.
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres.

29. Aprovar e l canvi d'imputació de la subve nció a l'Ajuntame nt d'Olot pe r a la
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instal·lació d'una calde ra de biomassa al CEIP Volcà Bisaroque s - Me di Ambie nt.
2019/X020300/5058
El Ple de la Diputació de Girona en sessió del dia 27 de novembre de 2018, va aprovar les bases
reguladores de subvencions als ajuntaments per a la instal·lació de calderes de biomassa.
La Junta de Govern de la Diputació de Girona en data 22 de gener de 2019 va aprovar la
convocatòria de subvencions als ajuntaments per a la instal·lació de calderes de biomassa. amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 300/1700/76200.
La Junta de Govern de 19 de novembre de 2019 va resoldre i va concedir a l’Ajuntament d’Olot
una subvenció de de 78.097,27 euros dins d’aquesta campanya.
En data 12 de desembre de 2019 l’Ajuntament d’Olot va demanar el pagament del 95% de la
bestreta, és a dir de 74.192,41 euros, tal com es preveu al punt 15 de les bases.
Vist que els romanents de 2019 no poden ser utilitzats més enllà del 2020.
L'aprovació del canvi d’imputació pressupostària i l’autorització i disposició de la despesa
correspon a la Junta de Govern de la Diputació de Girona, atès que la concessió d’aquesta
subvenció la va aprovar la Junta de Govern.
Vist l’informe de Medi Ambient, el diputat delegat de Medi Ambient proposa a la Junta de
Govern que adopti l'acord següent:
PRIMER. Aprovar el canvi d’imputació pressupostària de l’import pendent de pagar de la
subvenció a l’Ajuntament d’Olot, amb NIF P1712100E, Exp. 2019/5058, per la instal·lació d'una
caldera de biomassa al CEIP Volcà Bisaroques, dins la campanya de subvencions als
ajuntaments per a la instal·lació de calderes de biomassa 2019 tot autoritzant i disposant la
despesa per import total de 3.904,86 euros, amb càrrec el pressupost de 2021 a l’aplicació
pressupostària 500/1700/76209.
SEGON. Notificar a l’Ajuntament d’Olot.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres.

30. Aprovar e l canvi d'imputació de la subve nció a l'Ajuntame nt de Sant Jaume de
Llie rca pe r la instal·lació d'una calde ra de biomassa i xarxa de calor als e quipame nts
municipals - Me di Ambie nt. 2019/X020300/4865
El Ple de la Diputació de Girona en sessió del dia 27 de novembre de 2018, va aprovar les bases
reguladores de subvencions als ajuntaments per a la instal·lació de calderes de biomassa.
La Junta de Govern de la Diputació de Girona en data 22 de gener de 2019 va aprovar la
convocatòria de subvencions als ajuntaments per a la instal·lació de calderes de biomassa. amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 300/1700/76200.
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La Junta de Govern de 19 de novembre de 2019 va resoldre i va concedir a l’Ajuntament de
Sant Jaume de Llierca una subvenció de de 68.473,85 euros dins d’aquesta campanya.
En data 9 de desembre de 2019 l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca va demanar el pagament
del 95% de la bestreta, és a dir de 65.050,16 euros, tal com es preveu al punt 15 de les bases.
Vist que els romanents de 2019 no poden ser utilitzats més enllà del 2020.
L'aprovació del canvi d’imputació pressupostària i l’autorització i disposició de la despesa
correspon a la Junta de Govern de la Diputació de Girona, atès que la concessió d’aquesta
subvenció la va aprovar la Junta de Govern.
Vist l’informe de Medi Ambient, el diputat delegat de Medi Ambient proposa a la Junta de
Govern que adopti l'acord següent:
PRIMER. Aprovar el canvi d’imputació pressupostària de l’import pendent de pagar de la
subvenció a l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca, amb NIF P1717500A, Exp. 2019/4865, per
la instal·lació d'una caldera de biomassa i xarxa de calor als equipaments municipals, dins la
campanya de subvencions als ajuntaments per a la instal·lació de calderes de biomassa 2019 tot
autoritzant i disposant la despesa per import total de 3.423,69 euros, amb càrrec el pressupost de
2021 a l’aplicació pressupostària 500/1700/76209.
SEGON. Notificar a l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca.
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres.

31. Aprovar e l canvi d'imputació pre ssupostària de l'import pe nde nt de pagar de la
subve nció a l'Ajuntame nt de Vilobí d'Onyar - Me di Ambie nt. 2019/X020300/4853
El Ple de la Diputació de Girona en sessió del dia 27 de novembre de 2018, va aprovar les bases
reguladores de subvencions als ajuntaments per a la instal·lació de calderes de biomassa.
La Junta de Govern de la Diputació de Girona en data 22 de gener de 2019 va aprovar la
convocatòria de subvencions als ajuntaments per a la instal·lació de calderes de biomassa. amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 300/1700/76200.
La Junta de Govern de 19 de novembre de 2019 va resoldre i va concedir a l’Ajuntament de
Vilobí d’Onyar una subvenció de de 41.399,08 euros dins d’aquesta campanya.
En data 10 de setembre de 2020 l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar va demanar el pagament del
95% de la bestreta, és a dir de 39.329,13 euros, tal com es preveu al punt 15 de les bases.
Vist que els romanents de 2019 no poden ser utilitzats més enllà del 2020.
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L'aprovació del canvi d’imputació pressupostària i l’autorització i disposició de la despesa
correspon a la Junta de Govern de la Diputació de Girona, atès que la concessió d’aquesta
subvenció la va aprovar la Junta de Govern.
Vist l’informe de Medi Ambient, el diputat delegat de Medi Ambient proposa a la Junta de
Govern que adopti l'acord següent:
PRIMER. Aprovar el canvi d’imputació pressupostària de l’import pendent de pagar de la
subvenció a l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar, amb NIF P1724800F, Exp. 2019/4853, per la
instal·lació d'una caldera de biomassa al pavelló polivalent de Sant Dalmai, dins la campanya de
subvencions als ajuntaments per a la instal·lació de calderes de biomassa 2019 tot autoritzant i
disposant la despesa per import total de 2.069,95 euros, amb càrrec el pressupost de 2021 a
l’aplicació pressupostària 500/1700/76209.
SEGON. Notificar a l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar.
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres.

32. Proposicions urge nts
FORA DE L’ORDRE DEL DIA i prèvia declaració d’urgència proposada per la Presidència i
adoptada per unanimitat i amb quòrum de la majoria absoluta dels assistents, i d’acord amb
el que disposa l’article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, es passen a tractar els
assumptes següents:
32.1. Re solució de la campanya “De l Mar als cims” cursos 2021-2022 i 2022-2023
El Ple de la Diputació de Girona va aprovar, en la sessió del dia 24 de novembre de 2020, les bases
de la campanya “Del Mar als cims” programa d’educació ambiental dirigit a les escoles gironines. El
seu objectiu és divulgar i donar a conèixer els principals espais naturals i biogeogràfics del territori
gironí entre la població escolar de les nostres comarques mitjançant les activitats educatives i de
formació que, promogudes i subvencionades per la Diputació de Girona, s’efectuïn als diferents
equipaments i entitats d’educació ambiental participants a la campanya.
Mitjançant edicte en el Butlletí Oficial de la Província, núm. 37 de data 24 de febrer de 2021, es va
publicar la convocatòria de les subvencions a les entitats i equipaments d’educació ambiental per a
la campanya “Del Mar als Cims” per als cursos escolars 2021-22 i 2022-23.
La base vuitena d’aquest programa d’educació ambiental preveu que, una vegada acabat el termini
de presentació de sol·licituds, la Junta de Govern de la Diputació de Girona aprovarà els
equipaments, equips i activitats que es poden incorporar a la campanya en base a la proposta que
elaborarà la Comissió Avaluadora seguint les condicions i criteris fixats en les bases.
Una vegada finalitzat el termini de presentació de les sol·licituds, a la vista de la documentació
presentada i de les valoracions tècniques efectuades pel Servei de Medi Ambient, el diputat de Medi
Ambient proposa a la Junta de Govern, l’adopció del següent acord:
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PRIMER. Redistribuir l’import de la convocatòria de subvencions de la campanya Del Mar als Cims
2021-23, d’import total 167.000,00 euros, d’acord amb el detall següent:
Aplicació pressupostària
500/1700/48100
500/1700/46769
500/1700/46224
500/1700/46280
500/1700/47002
500/1700/48100
500/1700/46769
500/1700/46224
500/1700/46280
500/1700/47002
500/1700/48100
500/1700/46769
500/1700/46224
500/1700/46280
500/1700/47002
T otal

exercici 2021
exercici 2021
exercici 2021
exercici 2021
exercici 2021
exercici 2022
exercici 2022
exercici 2022
exercici 2022
exercici 2022
exercici 2023
exercici 2023
exercici 2023
exercici 2023
exercici 2023

Crèdits inicials (en €)
16.000,00
1.000,00
300,00
200,00
1.000,00
58.000,00
9.000,00
4.000,00
2.500,00
10.000,00
42.000,00
8.000,00
3.700,00
2.300,00
9.000,00
167.000,00

Crèdits finals (en
€)
8.400,00
2.800,00
300,00
6.000,00
1.000,00
58.000,00
9.000,00
4.000,00
2.500,00
10.000,00
42.000,00
8.000,00
3.700,00
2.300,00
9.000,00
167.000,00 €

Diferència
- 7.600,00
1.800,00
0,00
5.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SEGON. Reajustar la despesa autoritzada d’acord amb el resultat de l’import final de la
convocatòria:
Aplicació pressupostària
500/1700/48100 exercici 2021
500/1700/46769 exercici 2021
500/1700/46224 exercici 2021
500/1700/46280 exercici 2021
500/1700/47002 exercici 2021
500/1700/48100 exercici 2022
500/1700/46769 exercici 2022
500/1700/46224 exercici 2022
500/1700/46280 exercici 2022
500/1700/47002 exercici 2022
500/1700/48100 exercici 2023
500/1700/46769 exercici 2023
500/1700/46224 exercici 2023
500/1700/46280 exercici 2023
500/1700/47002 exercici 2023
T otal

Diferència
- 7.600,00
1.800,00
0,00
5.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

TERCER. Publicar la distribució definitiva dels crèdits d’aquesta convocatòria a la Base de
Dades Nacional de Subvencions, i fer-ne menció expressa al BOPG.
QUART. Designar, per als diferents àmbits temàtics considerats, les activitats i els equipaments
d’educació ambiental que s’expliciten a l’ANNEX 1A, que s’incorpora a la present proposta i
s’integra en aquest acord a tots els efectes legals.
CINQUÈ. Desestimar les activitats relacionades a l’ANNEX 1B, que s’incorpora a la present
proposta i s’integra en aquest acord a tots els efectes legals, pel fet que superen el nombre
màxim d’activitats que podien ser presentades per cada sol·licitant.
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SISÈ. Estimar les sol·licituds presentades a la LINIA 2 i atorgar subvencions per a la redacció
de les unitats didàctiques tal com es relaciona a l’ANNEX 2A, que s’incorpora a la present
proposta i s’integra en aquest acord a tots els efectes legals.
SETÈ. Desestimar les activitats relacionades a l’ANNEX 2B, que s’incorpora a la present
proposta i s’integra en aquest acord a tots els efectes legals, pels motius que s’indiquen a
l’annex.
VUITÈ. La subvenció de la Diputació de Girona a les activitats seleccionades realitzades per
escoles o instituts de les comarques de Girona és de fins al 70 % del preu, un màxim de 2,5
€/alumne per a les activitats de matí, 1,5 €/alumne per a les activitats de tarda i de 4 €/alumne
per a activitats de dia sencer (matí i tarda).
L’import per les activitats de la LINIA 2 és de 3.000 € per a la redacció, corresponents a un
màxim del 70 % del cost de redacció i 150 € per cada grup/classe per cada sortida de mitja
jornada o d’una jornada, corresponents a un màxim del 75 % del cost de les activitats per als
alumnes.
NOVÈ. Disposar les despeses següents:
ENTITAT
Consorci de les Gavarres
Can
Quintana
Museu
Mediterrània
Associació Alt Ter

IMPORT
2.800,00
de

la

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

6.000,00

500/1700/46769 exercici 2021
500/1700/46280 exercici 2021

3.000,00

500/1700/48100 exercici 2021

DESÈ. Facultar el president de la Corporació per a la signatura dels documents necessaris per al
desplegament d’aquest acord.
ONZÈ. Traslladar el present acord als interessats. ”

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels membres.

32.2. Aprovació conve ni col.le ctiu e ntre la Diputació de Girona i e l Consorci Localre t
El Consorci Localret, amb NIF P5800043A i amb seu a Llacuna, 166 9a pl., 08018 Barcelona,
està format per més de vuit-cents municipis de Catalunya, juntament amb entitats municipalistes,
i té la finalitat de fomentar, impulsar i coordinar el desenvolupament de les tecnologies de la
informació i la comunicació en l’àmbit dels ens locals catalans així com representar-los davant
tota mena d’administracions, empreses i organismes relacionats amb el desplegament i
explotació de xarxes, la prestació de serveis de comunicacions electròniques, i l’administració
electrònica.
Diputació de Girona, en virtut de les seves funcions d’assistència i cooperació, està interessada
en donar suport i potenciar la incorporació dels municipis en la implantació i utilització de les
noves tecnologies de la informació, i en el desenvolupament de les xarxes de comunicacions
electròniques a tots els municipis de la província de Girona i, especialment, en aquells que tenen
menys capacitat econòmica i de gestió.
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Des de la constitució del Consorci Localret s’ha anat produint una estreta col·laboració entre
aquest ens i Diputació de Girona en l’àmbit de l’assessorament als municipis en qüestions
relatives al desenvolupament de les diferents xarxes de comunicació electròniques en el territori i
en les actuacions de suport als ajuntaments en l’àmbit de les tecnologies de la informació i de la
comunicació. Aquesta col·laboració es va formalitzar amb un conveni interadministratiu entre
Diputació de Girona i Consorci Localret de data 22 de maig de 2015, s’ha mantingut fins a
l’actualitat i que ambdues part tenen voluntat de renovar.
La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, estableix que els convenis han
de tenir una durada determinada que no pot excedir dels quatre anys, prorrogables fins a quatre
anys més (art. 49.h). No obstant això, la disposició addicional vuitena d’aquesta llei estableix que
el convenis que no tinguin determinat un termini de vigència en el moment d’entrada en vigor de
la llei, tindran una vigència de quatre anys a partir d’aquesta entrada en vigor. En conseqüència,
es considera oportú aprovar un nou conveni d’acord amb la normativa vigent i amb la finalitat de
formalitzar i establir l’aportació anual.
Vist que la Junta de Govern és l’òrgan competent per aprovar convenis de col·laboració, d’acord
amb l’article 9.3 del Reglament orgànic de Diputació de Girona, de 7 de desembre de 2015, i el
decret de la Presidència de Diputació de Girona de 19 d’agost de 2019, de delegacions del
president a favor de la Junta de Govern, punt segon, apartat b), en matèria de convenis, d’acord
amb el cartipàs de Diputació de Girona aprovat pel Ple de 4 de juliol de 2019;
Vistos els antecedents, l’informe favorable del cap del Servei, i que existeix crèdit adequat i
suficient per a la naturalesa d’aquesta despesa, el diputat delegat de Noves Tecnologies proposa
a la Junta de Govern que adopti l'acord següent:
Prime r. Aprovar el conveni de col·laboració entre Diputació de Girona i el Consorci Localret
que es transcriu literalment tot seguit:
«D’una part, l’Il·lm. Sr. Miquel Noguer i Planas, president de Diputació de Girona, nomenat en
la sessió constitutiva de 4 de juliol de 2019, actuant en virtut de les atribucions conferides per
l’article 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en relació amb
l’article 90 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 per l’acord de la Junta de Govern de data 21 de
setembre de 2021,compareix assistit pel Sr. Jordi Batllori i Nouvilas secretari general de
Diputació de Girona.
I d’altra banda, el Sr. Jaume Oliveras i Maristany, president del Consorci LOCALRET, assistit
en aquest acte pel Sr. Jordi Cases i Pallarès, secretari general del Consorci Localret.
Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat i legitimació per formalitzar aquest conveni i
de mutu acord,
MANIFESTEN
I.- El Consorci Localret està format per més de vuit-cents municipis de tot Catalunya, les quatre
diputacions catalanes, consells comarcals, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i altres entitats
municipalistes, amb la finalitat amb la finalitat de fomentar, impulsar i coordinar el
desenvolupament de les tecnologies de la informació i la comunicació en l’àmbit dels ens locals
catalans, i de representar-los davant de tota mena d’administracions, empreses, i organismes
relacionats amb el desplegament i explotació de xarxes, la prestació de serveis de comunicacions
electròniques, i l’administració electrònica.
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II.- Diputació de Girona, en virtut de les seves funcions d’assistència i cooperació, està
interessada a donar suport i potenciar la incorporació de municipis en la implantació i ús de les
noves tecnologies de la informació, i en el desenvolupament de les xarxes de comunicacions
electròniques als municipis de la demarcació de Girona, especialment a aquells amb menor
capacitat econòmica.
III.- En data 22 de maig de 2015, Diputació de Girona es va integrar al Consorci Localret com a
membre de ple dret en virtut del conveni de col·laboració formalitzat entre les dues entitats.
IV.- La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, estableix que els convenis
han de tenir una durada determinada que no pot excedir dels quatre anys, prorrogables fins a
quatre anys més (art. 49.h). No obstant això, la disposició addicional vuitena d’aquesta llei (2
d’octubre de 2016) estableix que el convenis que no tinguin determinat un termini de vigència en
el moment d’entrada en vigor de la llei, tindran una vigència de quatre anys a partir d’aquesta
entrada en vigor (2 d’octubre de 2020). Per tant, el conveni originari ha perdut la seva vigència i
els seus efectes jurídics entre les parts.
V.- La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, estableix que els convenis
han de tenir una durada determinada que no pot excedir dels quatre anys, prorrogables fins a
quatre anys més (art. 49.h). No obstant això, la disposició addicional vuitena d’aquesta llei
estableix que el convenis que no tinguin determinat un termini de vigència en el moment
d’entrada en vigor de la llei, tindran una vigència de quatre anys a partir d’aquesta entrada en
vigor.
VI.- En conseqüència, es considera oportú aprovar un nou conveni d’acord amb la normativa
vigent i amb la finalitat de formalitzar i establir l’aportació anual.
Per tot això, i a l'empara del que disposen la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del
sector públic; la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya; el Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals; i els estatuts del Consorci Localret, les
parts formalitzen el present document, que es regirà pels següents:
ACORDS
PRIMER.- OBJECTE. Aquest conveni té per objecte regular la col·laboració entre el Consorci
Localret i Diputació de Girona, membre de ple dret del Consorci en virtut del conveni de
col·laboració formalitzat en data 22 de maig de 2015.
SEGON.- DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS. La integració de Diputació de Girona
com a membre de ple dret del Consorci Localret, l’any 2015, comporta l’adquisició dels mateixos
drets i obligacions que la resta d‘ens consorciats.
En relació a la participació en els òrgans col·legiats de govern del Consorci, Diputació de Girona
té:
 1 representant a l’assemblea general del Consorci;
 1 representant al Consell d’Administració, que ha de ser designat a l’assemblea
general del Consorci.
 1 representant a la Comissió Delegada de l’assemblea.
Diputació de Girona, com la resta de diputacions que s’han integrat al Consorci, ha de proposar
un vicepresident com a representant de la demarcació no territorial, que haurà de ser designat
pel president del Consorci Localret.
TERCER- FINANÇAMENT. Diputació de Girona contribuirà a les despeses de funcionament del
Consorci mitjançant una quota anual que s’aprovarà a cada exercici. La quota per a 2021
s’estableix en 66.000 euros.
QUART.- ÒRGAN DE GESTIÓ O MECANISME DE SEGUIMENT. Es constitueix una
comissió de seguiment, vigilància i control de l’execució del present conveni formada pel director
general de Localret, el senyor Jordi Cases i Pallarès i per el diputat de Noves Tecnologies i
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Sistemes de la Diputació de Girona. Aquesta comissió actuarà assistida pels tècnics que s’acordi
nomenar a l’efecte i tindrà les següents funcions i finalitats:
 Determinar quins projectes estratègics seran desenvolupats per Localret i les
contraprestacions econòmiques destinades al finançament d’aquests projectes.
 Reunir-se semestralment per fer un seguiment dels projectes.
CINQUÈ- TERMINI DE VIGÈNCIA Aquest conveni tindrà una vigència de dos anys
prorrogable per acord unànime exprés de les parts en períodes de dos anys fins a un màxim de
quatre anys. Tres mesos abans de la finalització del conveni o de la seva pròrroga, caldrà
realitzar un preavís formal de qualsevol de les parts sobre si procedeix o no la seva continuïtat.
La pròrroga no pot ser tàcita
Tanmateix l'adhesió de Diputació de Girona al Consorci Localret és indefinida, sens perjudici del
seu dret de separació en qualsevol moment, d’acord amb l’article 32 dels estatuts del Consorci.
SISÈ.- CAUSES DE RESOLUCIÓ. Seran causes de resolució del present conveni:
a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense haver-se acordat la seva pròrroga.
b) L’acord unànime de les parts signants.
c) Per l’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per alguna de les parts
signants.
d) Per la separació de Diputació de Girona com a membre del Consorci, d’acord amb
l’article 32 dels estatuts.
e) Per les altres causes previstes en aquest conveni o a la llei.
SETÈ.- NATURALESA JURÍDICA I RESOLUCIÓ DE QÜESTIONS LITIGIOSES. Aquest
conveni de col·laboració té naturalesa juridicoadministrativa i, i es regeix pel que
estableixen la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i la Llei
26/2010, del 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya. Per a la resolució dels litigis que poguessin sorgir sobre la interpretació
del conveni, el seu compliment, extinció, resolució i efectes, seran competents els tribunals
de l'ordre jurisdiccional contenciós-administratiu».
Se gon.- Aprovar l’aportació de 66.000 euros que Diputació de Girona abonarà a
Consorci Localret per a l’any 2021, i autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 310 4910 46760.
Tercer.- Facultar el president de Diputació de Girona per signar el conveni de
col·laboració entre ambdues entitats i qualsevol altre document necessari per executar
aquest acord, i per resoldre els recursos que s’hi puguin interposar. D’aquestes
resolucions se’n donarà compte a la Junta de Govern en la següent sessió que se celebri.
Girona,
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels membres.

32.3. Se gona ampliació de la convocatòria d'inve rsions pe r e stimació de l re curs de
Campllong
En data 20 d’octubre de 2020 es van aprovar per Ple la modificació de bases específiques
reguladores de subvencions als ajuntaments per a inversions en habitatges destinats a polítiques
socials.
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En data 1 de desembre de 2020 es va aprovar la convocatòria anticipada de subvencions als
ajuntaments per a inversions en habitatges destinats a polítiques socials, any 2021 i el seu
extracte es va publicar al BOPG número 246, de 23 de desembre de 2020.
En data 21 de juliol de 2021 es va notificar als ens locals peticionaris la resolució de la
convocatòria de les subvencions als ajuntaments per a inversions en habitatges destinats a
polítiques socials per l’any 2021, que va acordar la Junta de Govern Local de la Diputació de
Girona en data 20 de juliol de 2021.
En data 7 de setembre de 2021 es va concedir, mitjançant una resolució del President, una
pròrroga d’ofici per a la justificació de la subvenció per inversions en habitatges destinats a
polítiques socials, any 2021, a tots els beneficiaris de la subvenció fins al 15 de desembre de
2021.
En data 19 d’agost de 2021, l’Ajuntament de Campllong presenta recurs de reposició de
l’esmentada resolució, manifestant el seu desacord en relació a la desestimació de la sol·licitud
de l’Ajuntament per sol·licitar la subvenció en obres d’espais comuns i no arribar a l’import
mínim establert a les bases de la subvenció.
D’acord amb l’informe del servei d’Habitatge de la Diputació de data 14 de setembre de 2021,
el contingut del qual es reprodueix tot seguit,
VALORACIÓ DEL RECURS INTERPOSAT PER L’AJUNTAMENT DE CAMPLLONG
PER LA DENEGACIÓ DE LA SUBVENCIÓ PER A INVERSIONS EN HABITATGES
DESTINATS A POLÍTIQUES SOCIALS
En data 1 de desembre de 2020 es va aprovar la convocatòria anticipada de subvencions
als ajuntaments per a inversions en habitatges destinats a polítiques socials, any 2021 i el
seu extracte es va publicar al BOPG número 246, de 23 de desembre de 2020.
Campllong Iniciatives, SAU va presentar sol·licitud de l’esmentada convocatòria, en
temps i forma, el dia 12 de febrer de 2021 pel finançament de les obres d’adequació per
la instal·lació de gas i la millora de l’accessibilitat de 4 habitatges socials situats al
carrer de la Rectoria (números 2, 4, 6 i 12). Les obres es detallaven a la memòria adjunta
i consistien concretament en l’adequació de la instal·lació de gas de cada habitatge
mitjançant la substitució de les calderes de gas existents, i la millora i repàs de la tanca
posterior amb la formació d’un accés per tal de disposar d’un itinerari accessible als 4
habitatges.
L’import sol·licitat per cada un dels quatre habitatges era de 2.832,20 € (1.500 per
l’adequació del gas i 1.332,20 € per la millora d’accessibilitat de la tanca) fent un total
de 11.328,80 €.
A la resolució de la Junta de Govern de data 20 de juliol de 2021, la sol·licitud de
Campllong es va desestimar al considerar que les obres d’accessibilitat de la tanca eren
obres d’espais comuns exteriors i aquests no son subvencionables segons les bases. A
conseqüència d’això no s’arribava a l’import mínim de 2.500 € per habitatge. Es va
notificar a Ajuntament de Campllong en data 21 de juliol de 2021.
En data 19 d’agost de 2021, dins de termini, l’Ajuntament de Campllong ha interposat
recurs de reposició davant la Junta de Govern de la Diputació de Girona per la
desestimació de la sol·licitud.
En primer lloc s’ha d’esmentar que la sol·licitud va ser presentada per Campllong
Iniciatives, SAU. No obstant, en l’acord de Junta de Govern de 20 de juliol, la
desestimació de la subvenció es va fer per error a Ajuntament de Campllong enlloc de a
Campllong Iniciatives, SAU i en conseqüència la resolució es va notificar a l’Ajuntament.
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El recurs de reposició ha sigut interposat per Ajuntament de Campllong quan la
legitimitat recauria a Campllong Iniciatives, SAU.
El procediment a seguir seria adoptar una nova resolució per Junta de Govern rectificant
l’error i desestimant la subvenció a Campllong Iniciatives, SAU enlloc de a l’Ajuntament
de Campllong.
En favor del tràmit de simplificació administrativa dels procediments i per evitar obrir un
nou període recurs i dilatar innecessàriament en el temps un procediment que portaria a
idèntic resultat, el recurs es resoldrà en favor d’Ajuntament de Campllong.
Al·legació primera
El primer motiu al·legat al recurs és en contra de la decisió de considerar com a “obres
en espais comuns exteriors” la millora i repàs de les tanques dels habitatges per la
formació d’un accés i disposar d’un itinerari accessible. Campllong considera que l’obra
és en un espai privatiu dels habitatges i no un espai comú. En aquest sentit, adjunta una
fotografia aèria dels habitatges on s’aprecia que aquests son habitatges adossats i on
cada un disposa d’un jardí privat i també adjunta l’escriptura de compravenda en
exercici del dret de tempteig i retracte de l’habitatge del carrer Rectoria nº4 on
s’estableix que “son elements privatius de cada habitatge tot el que estigui especialment
construït i destina a l’ús exclusiu del mateix, tals com canalitzacions, parets interiors,
terreny sobre la que s’asseu cada habitatge, patis posteriors respectius, assignats en la
descripció de cada entitat independent”
Després de fer una nova valoració de l’espai objecte de controvèrsia, cal rectificar la
primera valoració que es va realitzar i considerar doncs que es tracta d’un espai privatiu
i no un espai comú. En conseqüència cal estimar la primera al·legació presentada en el
recurs
Al·legació segona
El segon motiu al·legat és en relació a la desestimació de la subvenció per no arribar a
l’import mínim establert a les bases. Al considerar, en un principi, que la millora en
l’accessibilitat no era subvencionable, l’import de la subvenció per cada habitatge
arribava només a 1.500 euros quan el mínim establert a les bases és de 2.500 euros.
Al haver estimat la primera al·legació, l’import per cada habitatge serà de 2.832,20 euros
i sí s’arribaria a l’import mínim establert a les bases. En conseqüència cal estimar la
segona al·legació presentada en el recurs.
Per tot lo anterior, cal estimar íntegrament el recurs presentat per Ajuntament de
Campllong.
Vistos els antecedents exposats, atès que l'informe del servei d’Habitatge de la Diputació
especifica que cal estimar íntegrament el recurs presentat per Ajuntament de Campllong i degut
al breu termini de justificació de la subvenció, el diputat delegat d’Habitatge, assistència als
municipis i serveis generals proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent:
Primer. Declarar la disponibilitat del crèdit de 11.328,80 €, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 210/1521/76290.
Segon. Ampliar la convocatòria de subvencions als ajuntaments per a inversions en habitatges
destinats a polítiques socials any 2021 en 11.328,80 €, d’acord amb el que es detalla tot seguit, i
autoritzar la despesa addicional amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent.
Crèdits inicials
(en €)
A p l i c a c i ó

450.000,00 €

1r augment de
la convocatòria
(en €)
92.360,47 €

2n augment de la
convocatòria (en
€)
0,00 €

Crèdits finals
(en €)
542.360,47 €
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pressupostària
210/1521/76200
A p l i c a c i ó
pressupostària
210/1521/76300
A p l i c a c i ó
pressupostària
210/1521/76290

0,00 €

45.000,00 €

0,00 €

45.000,00 €

0,00 €

40.038,17 €

11.328,80 €

51.366,97 €

Total

638.727,44 €

Tercer. Publicar l’ampliació d’aquesta convocatòria a la Base de Dades Nacional de
Subvencions, i fer-ne una menció expressa al BOPG.
Quart. Estimar el recurs de reposició interposat per l’Ajuntament de Campllong contra l'acord
de la Junta de Govern de la Diputació de Girona de 20 de juliol de 2021.
Cinquè. Concedir a Campllong Iniciatives, SAU la subvenció que es detalla a continuació,
d’acord amb les dades següents.
Expedie
nt/
2021

1922

CIF

A17963133

Nom del
beneficiari

Campllong
Iniciatives, SAU

Informació
habitatge

Import
màxim per
habitatge /
població

HABITATGE
1 (PM)
C /REC TO RI
A, 2

Import a
justificar

Import de
la
subvenció

% de
finançament

2.832,20 €

4.099,87 €

2.832,20 €

69,08%

HABITATGE
1 (PM)
C /REC TO RI
A, 4

2.832,20 €

4.099,87 €

2.832,20 €

69,08%

HABITATGE
1 (PM)
C /REC TO RI
A, 6

2.832,20 €

4.099,87 €

2.832,20 €

69,08%

HABITATGE
1 (PM)
C /REC TO RI
A, 12

2.832,20 €

4.099,87 €

2.832,20 €

69,08%

Sisè. Disposar la despesa total, de 11.328,80 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
210/1521/76290 del pressupost de 2021 de la Diputació de Girona.
Setè. Informar al beneficiari que, una vegada comunicada la concessió de la subvenció, si en el
termini d’un mes no manifesta el contrari, s’entendrà que accepta la subvenció, així com les
condicions generals i específiques fixades que hi siguin d’aplicació.
Vuitè. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes, al
compliment de la vigent Ordenança General de subvencions de la Diputació de Girona i a la
presentació del compte justificatiu (model www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació que
s’especifica al punt 12 de les bases, dins del termini que finalitza el 15 de desembre de 2021.
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Novè. 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.
Desè. Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Campllong i a Campllong Iniciatives,
SAU.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres.

33. Pre cs i pre gunte s
No hi ha cap Intervenció.

No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 11:00 h, de la qual,
com a secretari, estenc aquesta acta.
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