Excma. Diputació de Girona
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN NÚM. 979
Número:979
Caràcter: Ordinària
Data: 18 de desembre de 2018
Hora d’inici: 10 h
Lloc: saló de comissions de la Diputació de Girona
Expedient: 2018/9498

Hi assisteixen
Sr. Miquel Noguer i Planas
Sr. Josep Fermí Santamaria i Molero
Sr. Albert Piñeira i Brosel
Sra. M. Àngels Planas i Crous
Sr. Jordi Camps i Vicente
Sr. Josep M. Corominas i Barnadas
Sr. Jaume Dulsat i Rodríguez
Sr. Josep Antoni Frias i Molina
Sr. Albert Gómez i Casas
Sr. Carlos Álvarez i González
Sr. Jordi Batllori i Nouvilas
Sra. Núria Josa i Arbonès

President
Vicepresident 1r
Vicepresident 2n
Vicepresidenta 3a
Diputat
Diputat
Diputat
Diputat
Diputat
Diputat
Secretari general
Interventora

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

Diputat
Diputat
Diputat
Diputat
Cap de Gabinet de Presidència

Ordre del dia
1.
2.

Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 4 de
desembre de 2018
Assistència a la Presidència en l'exercici de les seves atribucions, tal com
disposa l'art. 35.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim
local

Assumptes procedents dels presidents de les comissions informatives
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3.

JG979/000020/2018-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa
CENTEB; Comunicació Cultural (021): Aprovar la renúncia de la subvenció
concedida a l'Associació Agimod per a l'edició de la publicació Girona + (exp.
2018/5118)

4.

JG979/000022/2018-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa
CENTEB; Comunicació Cultural (021): Acceptar formalment la renúncia de
l'Ajuntament de Fortià a la subvenció per a l'edició del llibre "El futbol a Fortià,
una història intermitent (1909-2018)" (exp. 2018/5313)

5.

JG979/000026/2018-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa
CENTEB; Comunicació Cultural (021): Aprovar la renúncia de la subvenció
concedida a Jordi Puig Castellano (Úrsula Llibres) per a l'edició de la publicació
"Enric Casanovas segons Marçal Casanovas" (exp 2018/5207)

6.

JG979/000029/2018-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa
CENTEB; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa de
la Fundació Lluís Coromina per al finançament de les activitats culturals de la
Fundació (exp. 2018/8774)

7.

JG979/000036/2018-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa
CENTEB; Comunicació Cultural (021): Concedir a l'Ajuntament de Banyoles una
pròrroga del termini de justificació de la subvenció nominativa per a l'edició del
volum núm. 20 de la col·lecció "Quaderns de Banyoles" (exp. 2018/790)

8.

JG979/000018/2018-PPCICLHBG; Proposta President Comissió Informativa
CLHBG; Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de
l'Ajuntament de Susqueda, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural,
any 2018 (exp. 2018/1237)

9.

JG979/000062/2018-PPCIPEAH; Proposta President Comissió Informativa
PEAH; Serveis Jurídics (006): Assabentat de la sentència núm. 243/2018 de set
de setembre, dictada pel Jutjat Social núm. 1 de Girona, resolent el recurs
Social número 372/2016 (exp. 2017/2552)

10.

JG979/000064/2018-PPCIPEAH; Proposta President Comissió Informativa
PEAH; Intervenció (010): Aprovar un conveni de col·laboració interadministrativa
entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Camarma de Esteruelas en
matèria de control intern a les entitats locals (exp. 2018/9346)

11.

JG979/000065/2018-PPCIPEAH; Proposta President Comissió Informativa
PEAH; Intervenció (010): Aprovar un conveni de col·laboració interadministrativa
entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Cunit en matèria de control intern
a les entitats locals (exp. 2018/9385)

12.

JG979/000066/2018-PPCIPEAH; Proposta President Comissió Informativa
PEAH; Intervenció (010): Aprovar un conveni de col·laboració interadministrativa
entre la Diputació de Girona i el Consell Insular de Formentera en matèria de
control intern a les entitats locals (exp. 2018/9154)
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13.

JG979/000068/2018-PPCIPEAH; Proposta President Comissió Informativa
PEAH; Intervenció (010): Aprovar un conveni de col·laboració interadministrativa
entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Montánchez en matèria de control
intern a les entitats locals (exp. 2018/9232)

14.

JG979/000069/2018-PPCIPEAH; Proposta President Comissió Informativa
PEAH; Intervenció (010): Aprovar un conveni de col·laboració interadministrativa
entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Paracuellos de Jarama en matèria
de control intern a les entitats locals (exp. 2018/9229)

15.

JG979/000072/2018-PPCIPEAH; Proposta President Comissió Informativa
PEAH; Secretaria General (005): Ratificació de la resolució de Presidència de
data 28-11-2018, relativa a la concessió a l'Ajuntament de Sant Ferriol d'una
pròrroga per a justificar la subvenció concedida dins el Fons de Cooperació
Econòmica i Cultural, any 2017 (exp. 2017/1555)

16.

JG979/000073/2018-PPCIPEAH; Proposta President Comissió Informativa
PEAH; Secretaria General (005): Ratificació de la resolució de Presidència de
data 7-12-2018 relativa a esmenar el decret del President de 28/11/2018,
referent a la pròrroga per a la justificació de la subvenció concedida dins el Fons
de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2017 (2017/1555)

17.

JG979/000074/2018-PPCIPEAH; Proposta President Comissió Informativa
PEAH; Secretaria General (005): Ratificació de la resolució de Presidència de
data 3-12-2018, relativa a la concessió a l'Ajuntament de Llagostera d'una
pròrroga per a la justificació de la subvenció que té concedida dins el Fons de
Cooperació Econòmica i Cultural, any 2017 (exp. 2017/1391)

18.

JG979/000075/2018-PPCIPEAH; Proposta President Comissió Informativa
PEAH; Secretaria General (005): Ratificació del decret de Presidència de data 312-2018, relatiu a autoritzar a l'Ajuntament de Lloret de Mar el canvi de destí de
la subvenció que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural
2017 (exp. 2017/1397)

19.

JG979/000076/2018-PPCIPEAH; Proposta President Comissió Informativa
PEAH; Secretaria General (005): Ratificar el decret de Presidència de data 7-122018, relatiu a autoritzar a l'Ajuntament de Blanes el canvi de pressupost de la
subvenció que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural
2017 (exp. 2017/1308)

20.

JG979/000077/2018-PPCIPEAH; Proposta President Comissió Informativa
PEAH; Secretaria General (005): Ratificar el decret de Presidència de data 3011-2018, relatiu a concedir una pròrroga per presentar el compte justificatiu
corresponent a la subvenció atorgada en el marc de subvencions als museus i
col·leccions de les comarques gironines (exp. 2018/6027)

21.

JG979/000078/2018-PPCIPEAH; Proposta President Comissió Informativa
PEAH; Secretaria General (005): Ratificació del decret de Presidència de data 512-2018, relatiu a concedir una pròrroga per presentar el compte justificatiu
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corresponent a la subvenció atorgada en el marc de subvencions als museus i
col·leccions de les comarques gironines (exp. 2018/6022)
22.

JG979/000079/2018-PPCIPEAH; Proposta President Comissió Informativa
PEAH; Secretaria General (005): Ratificació del decret de Presidència de data
30-11-2018, relatiu a concedir una pròrroga per presentar el compte justificatiu
en el marc de subvencions en noves tecnologies del Fons de Cooperació
Econòmica i Cultural, any 2018 (exp. 2018/2573)

23.

JG979/000080/2018-PPCIPEAH; Proposta President Comissió Informativa
PEAH; Secretaria General (005): Ratificació del decret de Presidència de data 412-2018, relatiu a concedir a diversos ajuntaments i entitats una pròrroga
d'execució i justificació de la subvenció concedida dins el Pla de Monuments
2018 (exp. 2018/9157)

24.

JG979/000066/2018-PPCITS; Proposta President Comissió Informativa TS;
Medi Ambient (014): Aprovar el conveni (CN/3645), Entre la DIBA, DDGI i
l'Associació de Propietaris del Montseny per l'impuls per a la gestió
agroforestal sostenible (exp. 2018/4628)

Assumptes procedents dels delegats de les diferents àrees

25.

JG979/000047/2018-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva;
Cooperació Esportiva (026): Acceptar recurs de reposició presentat per
l'Ajuntament de Girona en referència amb una esportista individual (exp.
2018/8044)

26.

JG979/000048/2018-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva;
Cooperació Esportiva (026): Estimar recurs de l'Ajuntament de Blanes en
referència amb un esportista individual (exp. 2018/7907)

27.

JG979/000049/2018-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva;
Cooperació Esportiva (026): Acceptar recurs de reposició de l'Ajuntament de
Porqueres en referència amb una esportista individual (exp. 2018/8071)

28.

JG979/000050/2018-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva;
Cooperació Esportiva (026): Acceptar recurs de reposició presentat per
l'Ajuntament de Serinyà en referència amb un esportista individual (exp.
2018/8097)

29.

JG979/000051/2018-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva;
Cooperació Esportiva (026): Desestimar recurs de l'Ajuntament de Banyoles per
als esportistes individuals (exp. 2018/8110)

30.

JG979/000011/2018-PDDPE; Proposta diputat delegat promoció econòmica;
Promoció Econòmica (015): Aprovar conveni col·laboració entre la Diputació de
Girona i. la Universitat de Girona per afavorir les activitats científiques, de
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formació i transferència de tecnologia realitzades des del Campus Alimentació i
Gastronomia (exp. 2018/9334)
Assumptes procedents de les comissions informatives o competències delegades del
Ple
31.

JG979/000107/2018-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH;
Recursos Humans (012): Autoritzar l'exercici d'una activitat privada compatible
amb el càrrec d'assessor de Ple al Sr. David Merino Parcet (exp. 2018/9305)

32.

Proposicions urgents

33.

Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió
1.

Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 4
de desembre de 2018

S'aprova per unanimitat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 4 de
desembre de 2018, prèviament lliurada als assistents.
2.

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

Assumptes procedents dels presidents de les comissions informatives
3.

JG979/000020/2018-PPCICENTEB;
Proposta
President
Comissió
Informativa CENTEB; Comunicació Cultural (021): Aprovar la renúncia de
la subvenció concedida a l'Associació Agimod per a l'edició de la
publicació Girona + (exp. 2018/5118)

En data 3 de juliol de 2018, la Junta de Govern va concedir una subvenció de 800
euros a l’Associació Agimod per a l’edició del llibre “Girona +” (expedient 2018/5118),
dins la convocatòria de subvencions per al foment de produccions editorials, any
2018.
L’Associació Agimod, en data 12 de novembre de 2108, 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 del servei de biblioteques (instructora del
procediment de concessió), la Junta de Govern, a proposta del president de la
Comissió Informativa de Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports i Benestar,
per unanimitat, acorda:
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Primer. Acceptar formalment la renúncia presentada per l’Associació Agimod de la
subvenció de 800,00 euros atorgada per la Junta de Govern de data 3 de juliol de
2018 per a l’edició del llibre “Girona +” (expedient 2018/5118).
Segon. Anul·lar el document comptable “D” núm. 920180008607 de data 13/07/2018
per import de 800,00 euros a nom de l’Associació Agimod.
Tercer. Notificar aquest acord a l’Associació Agimod.
4.

JG979/000022/2018-PPCICENTEB;
Proposta
President
Comissió
Informativa CENTEB; Comunicació Cultural (021): Acceptar formalment la
renúncia de l'Ajuntament de Fortià a la subvenció per a l'edició del llibre
"El futbol a Fortià, una història intermitent (1909-2018)" (exp. 2018/5313)

En data 3 de juliol de 2018, la Junta de Govern va concedir una subvenció de
3.000,00 euros a l’Ajuntament de Fortià amb NIF P1707900E, per a la publicació del
llibre “El futbol a Fortià, una història intermitent (1909/2018)”. (Exp. 2018/5313).
Amb data 8 d’octubre de 2018 l’Ajuntament de Fortià ha presentat un escrit de
renúncia de la subvenció esmentada (núm. de registre d’entrada 1-2018-016976-2).
En l’escrit de renúncia exposen que no és possible dur a terme l’actuació després de
consultar a les persones que col·laboren en l’edició en relació als terminis que creuen
que són insuficients.
D’acord amb aquests antecedents, i l’informe de la cap del servei de Comunicació
Cultural, la Junta de Govern, a proposta del president de la Comissió informativa de
Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, acorda:
Primer. Acceptar formalment la renúncia presentada per l’Ajuntament de Fortià de la
subvenció de 3.000,00 euros atorgada per la Junta de Govern de data 3 de juliol de
2018 per a l’edició del llibre “El futbol a Fortià, una història intermitent (1909/2018)”.
(expedient 2018/5313).
Segon. Anul·lar el document comptable “D” núm. 920180006881 de data 20/06/2018
per import de 3.000,00 euros a nom de l’Ajuntament de Fortià.
Tercer. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Fortià.
5.

JG979/000026/2018-PPCICENTEB;
Proposta
President
Comissió
Informativa CENTEB; Comunicació Cultural (021): Aprovar la renúncia de
la subvenció concedida a Jordi Puig Castellano (Úrsula Llibres) per a
l'edició de la publicació "Enric Casanovas segons Marçal Casanovas"
(exp 2018/5207)

En data 3 de juliol de 2018, la Junta de Govern va concedir una subvenció de
2.000,00 euros al senyor Jordi Puig i Castellano (Úrsula Llibres) per a l’edició del
llibre “Enric Casanovas segons Marçal Casanovas” (expedient 2018/5207), dins la
convocatòria de subvencions per al foment de produccions editorials, any 2018.
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El senyor Jordi Puig Castellano (Úrsula Llibres), en data 16 de novembre de 2108, 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 del servei de biblioteques (instructora del
procediment de concessió), la Junta de Govern, a proposta del president de la
Comissió Informativa de Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports i Benestar,
per unanimitat, acorda:
Primer. Acceptar formalment la renúncia presentada pel senyor Jordi Puig Castellano
(Úrsula Llibres) de la subvenció de 2.000,00 euros atorgada per la Junta de Govern
de data 3 de juliol de 2018 per a l’edició del llibre “Enric Casanovas segons Marçal
Casanovas” (expedient 2018/5207).
Segon. Anul·lar el document comptable “D” núm. 920180008686 de data 13/07/2018
per import de 2.000,00 euros a nom del senyor Jordi Puig Castellano (Úrsula Llibres).
Tercer. Notificar aquest acord al senyor Jordi Puig Castellano (Úrsula llibres).
6.

JG979/000029/2018-PPCICENTEB;
Proposta
President
Comissió
Informativa CENTEB; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una
subvenció nominativa de la Fundació Lluís Coromina per al finançament
de les activitats culturals de la Fundació (exp. 2018/8774)

La Fundació Privada Lluís Coromina, amb seu a Banyoles, ha sol·licitat una
subvenció nominativa per al finançament de les activitats culturals de la Fundació, a
les comarques gironines i s’ha instruït l'expedient corresponent (2018/8774).
La Fundació Lluís Coromina, constituïda per l’empresari Lluís Coromina Isern l’any
2007, desenvolupa activitats en l’àmbit de les arts, de l’atenció a les persones i de la
preservació de la natura i els animals i de l’entorn paisatgístic.
El mes d’octubre 2010 i durant les festes de Sant Martirià de Banyoles es va
inaugurar la nova etapa de l’Espai Eat Art i que, fins al moment, coneixíem amb el
nom de l’Espai d’Art Contemporani Lluís Vilà i, encara més anteriorment, com a
galeria Cort. Un canvi de nom, de funcionament i de línia que vol ser un centre de
referència sobre el concepte artístic d’Eat Art -art del menjar– i del qual l’artista
banyolí en fou un dels màxim exponents a nivell català. L’espai fa alhora una doble
funció, per una banda de centre cultural i, per altra part, de galeria d’art.
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 entitats i empreses culturals. L’objectiu
d’aquesta línia és fomentar les accions culturals en el marc de l’associacionisme de
les comarques de Girona i donar suport al desenvolupament d’empreses culturals que
programen projectes en el territori.
Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada
nominativament a favor de la Fundació Privada Lluís Coromina, de conformitat amb
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allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona, la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de
conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern,
per unanimitat, acorda:
Primer. Concedir la subvenció a la Fundació Privada Lluís Coromina, per al
finançament de les activitats culturals a les comarques gironines, que es detallen a
continuació:
Número
d'expedient
electrònic
2018/8774

Nom
beneficiari

del NIF
del Objecte de la Període
beneficiari
subvenció
d’execució
de l’activitat
Fundació
G17985300 Activitats
Des de l’1
Privada
Lluís
culturals de de
gener
Coromina
–
la Fundació fins al 30
Banyoles
de
novembre
de 2018
Cost total de Cost
de
les Import de la Percentatge Import
a
l'objecte
despeses
subvenció
de
justificar
subvenciona subvencionables
finançament
t
29.584,62 €
29.584,62 €
15.000,00 €
50,70 %
29.584,62 €
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de QUINZE MIL EUROS,
(15.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48043 del pressupost
de la Diputació de Girona de 2018.
Tercer. Objecte.
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.
El període d’execució de l’actuació subvencionada és des de l’1 de gener fins al 30 de
novembre de 2018.
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.
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Es considera que la Fundació Privada Lluís Coromina, 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 15.000,00 € que representa
un percentatge de finançament del 50,70 %, quan s’hagi presentat el compte
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.
Setè. Règim de justificació.
La Fundació Privada Lluís Coromina, ha de justificar la subvenció concedida, per
l’import de 29.584,62 € corresponents a l’import de les despeses que consten en el
pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al
Registre General de la Diputació de la documentació següent:
a) El compte justificatiu normalitzat (www.ddgi.cat).
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat;
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la
factura;
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb
identificació de l’import i la seva procedència;
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de
les activitats culturals organitzades a les comarques gironines.
f) Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en compliment
de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència (www.ddgi.cat a
l’apartat de documentació).
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el
percentatge de desviació.
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva.
És inadmissible cap canvi de destinació.
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 31 de gener de 2019.
Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, encara
que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de
justificació.
Tan bon punt la Fundació Privada Lluís Coromina, 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
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oportunes, amb la indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta
l’obligació de justificació, amb les conseqüències que es determinen al punt següent.
Vuitè. Modificació, reintegrament i nul·litat. La Junta de Govern de la Diputació de
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de
concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la
concessió de la subvenció. En relació amb la possibilitat de modificació o anul·lació
de les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de subvencions
de la Diputació de Girona i la normativa concordant. Es procedirà a exigir el
reintegrament de la subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
Novè. Obligació de difusió i publicitat.
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte
de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada.
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin
correspondre, s’apliquen les regles següents:
a)Si encara és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan
concedent ha de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió
establertes en un termini no superior a 15 dies, amb expressa advertència de
que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.
b)Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes
mesures, no és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan
concedent pot establir mesures alternatives, sempre que aquestes permetin
donar la difusió del finançament públic rebut. En el requeriment que es dirigeixi
per l’òrgan concedent al beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 15
dies per a la seva adopció amb l’advertència de que aquest incompliment pot
comportar la revocació de la subvenció.
Desè. Obligacions del beneficiari. La Fundació Privada Lluís Coromina, té les
obligacions següents:
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció;
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable;
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb
posterioritat a la presentació de la sol·licitud;
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i
control;
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e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb
la col·laboració d’aquest organisme;
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable;
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.
Onzè. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels
mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
La Fundació Privada Lluís Coromina, i els tercers relacionats amb l’objecte de la
subvenció o la seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control
financer que realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que
estableix l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
La negativa al compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa,
obstrucció o negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi
puguin correspondre.
Dotzè. Prohibició de contractació amb persones vinculades. Els beneficiaris no
podran concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb
persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la contractació es realitzi amb
les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització de la Diputació de Girona.
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Tretzè. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de
conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:
a)El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.
b)El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels
drets estatutaris.
c)La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions
necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes
d’interessos.
d) La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de
discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions.
e) El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels
òrgans que dirigeixen.
f) El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur
responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris.
g) La bona fe.
h) El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan
concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.
i) Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó
de l’exercici de llurs càrrecs.
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j)Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin
aplicables, d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern. (Les entitats no públiques a les quals
s’atorgui una subvenció superior a 10.000,00 €, en el moment de presentar el
compte justificatiu, estan obligades a adjuntar-hi la informació relativa a les
retribucions dels seus òrgans de direcció o d’administració, a l’efecte que la
Diputació de Girona les faci públiques en compliment de les obligacions
establertes en la legislació sobre transparència).
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses.
Catorzè. 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.
Quinzè. Notificar aquest acord a la Fundació Privada Lluís Coromina, amb seu a
Banyoles.
7.

JG979/000036/2018-PPCICENTEB;
Proposta
President
Comissió
Informativa CENTEB; Comunicació Cultural (021): Concedir a l'Ajuntament
de Banyoles una pròrroga del termini de justificació de la subvenció
nominativa per a l'edició del volum núm. 20 de la col·lecció "Quaderns de
Banyoles" (exp. 2018/790)

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària que va tenir lloc
el dia 20 de febrer de 2018, va concedir una subvenció nominativa de 3.000,00 euros
a l’Ajuntament de Banyoles per a l’edició del volum núm. 20 de la Col·lecció
«Quaderns de Banyoles» (Exp.2018/790).
Al punt sisè de l’acord de concessió s’estableix que “L’Ajuntament de Banyoles ha de
justificar dins el termini que finalitza el 15 de novembre de 2018 la realització efectiva
de l’objecte de la subvenció, per import de 6.000,00 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 (per via telemàtica) del compte
justificatiu normalitzat, disponible a l’apartat «Documentació» del web de la Diputació
de Girona (www.ddgi.cat).”
L’Ajuntament de Banyoles ha editat dins el termini establert la publicació
subvencionada, de la qual n’ha entregat 20 exemplars al Servei de Comunicació
Cultural, tal i com s’estableix a l’acord de concessió.
En data 15 de novembre de 2018, ha presentat al registre de la Diputació una
sol·licitud de pròrroga del termini de justificació, ja que manifesten que, tot i haver
editat el llibre, els manca una factura per tal de poder justificar la despesa.
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L’Ajuntament sol·licita poder prorrogar el termini de justificació de la subvenció fins al
30 de desembre de 2018.
L’Ajuntament de Banyoles ha presentat la sol·licitud dins el termini de justificació, i
d’acord amb el que estableix l’article 28 de de l’Ordenança General de Subvencions
de la Diputació de Girona i l’article 32 de la Llei 39/2015 del Procediment administratiu
comú de les administracions públiques, el nou termini que es sol·licita per justificar no
excedeix el termini permès.
Per això, d’acord amb aquests antecedents i l’informe de la cap del centre gestor de
Comunicació Cultural, i de conformitat amb el decret de Presidència de 28 de
setembre de 2018, de delegació a favor de la Junta de Govern de les atribucions per
a l’atorgament de subvencions nominatives de l’Àrea de Cultura, Educació, Noves
Tecnologies, Esports i Benestar, la Junta de Govern, per unanimitat, acorda:
Primer: Concedir a l’Ajuntament de Banyoles una pròrroga fins al 30 de desembre de
2018 del termini de justificació de la subvenció nominativa de 3.000,00 euros per a
l’edició del volum núm. 20 de la Col·lecció «Quaderns de Banyoles».
Segon: Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Banyoles.
8.

JG979/000018/2018-PPCICLHBG; Proposta President Comissió Informativa
CLHBG; Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí
subvenció de l'Ajuntament de Susqueda, dins el Fons de Cooperació
Econòmica i Cultural, any 2018 (exp. 2018/1237)

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària de 3 de maig
2018 va resoldre la concessió de subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural per a l’any 2018. A L’Ajuntament de Susqueda se li va concedir la subvenció
del Fons de Cooperació Econòmica 2018 per a despeses corrents, d’acord amb el
següent detall:
Concepte
Reparacio i millora del camí de la
presa de Susqueda a Sant Benet

Pressupost Subvenció
26.052,76

23.991,12 €

En data 12 de novembre de 2018, l’Ajuntament de Susqueda sol·licita una pròrroga
del termini per a la presentació dels justificants de la subvenció concedida fins el 30
de novembre de 2018 i el 30 de novembre de 2018 sol.licita un canvi de destí de
l’obra de reparació i millora del camí de la presa de Susqueda a Sant Benet que no
pot realitzar per causa de les complicacions en el terreny derivades de les fortes
pluges del mes d’octubre i novembre d’enguany.
Atès que s'ha complert amb el que s'estableix l'article 28.2 de l'Ordenança general de
subvencions, en el sentit que la petició de pròrroga s'ha de fer abans de l'acabament
del termini fixat per a la justificació i d’acord amb l’article 32.1 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb
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remissió a l’article 70.2 del RD 887/2006 de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en què
s'assenyala que l’Administració, llevat que hi hagi un precepte en contra, pot concedir
d’ofici o a petició dels interessats una ampliació dels terminis establerts que no
excedeixi de la meitat d’aquests si les circumstàncies ho aconsellen i amb això no es
perjudiquen drets de tercers.
D’acord amb la documentació presentada i amb les Bases de la convocatòria, la
Junta de Govern, a proposta del president de la Comissió Informativa de Cooperació
Local, Habitatge i Bon Govern Local, per unanimitat, acorda::
Primer. Autoritzar a l’Ajuntament de Susqueda el canvi de destí de la subvenció que
té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2018, expedient
2018/1237 pel concepte i l’import que es detallen.

Concepte

Concepte canvi Pressupost
destí
Reparacio i millora
26.052,76
del camí de la
presa
de
Susqueda a Sant
Benet
Manteniment
camins,
xarxa
d'aigua
i
recollida residus
Total

Subvenció
Inicial
23.991,12 €

Subvenció
Final

23.991,12 €

26.160,80

23.991,12 €

23.991,12 €

Segon. Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Susqueda 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 2018 i a la seva justificació, de com a mínim l'import de la
subvenció, mitjançant el compte justificatiu.
9.

JG979/000062/2018-PPCIPEAH; Proposta President Comissió Informativa
PEAH; Serveis Jurídics (006): Assabentat de la sentència núm. 243/2018 de
set de setembre, dictada pel Jutjat Social núm. 1 de Girona, resolent el
recurs Social número 372/2016 (exp. 2017/2552)

Vist l'informe emès per la Sra. Ma Cristina Lloret Gómez, cap del Servei Jurídic
d'aquesta Diputació, de 27 de novembre de 2018, que diu:
“En data 23 de novembre de 2018 se'ns ha notificat interlocutòria de vuit d’octubre
del Jutjat Social núm. 1 de Girona, que declara el desistiment de la part actora a

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

14

interposar recurs de suplicació a la sentència de l’esmentat Jutjat, i en
conseqüència, declara també la fermesa de la sentència núm. 243/2018 de set de
setembre, dictada pel Jutjat Social núm. 1 de Girona, que VA DESESTIMAR la
demanda relacionada amb el recurs social número 372/2016, interposat per la
representació de Montserrat Fàbregas Poch, que reclamava, en via jurisdiccional
social, el reconeixement del seu dret a percebre diferents quantitats de diners, en
concepte de complement específic pel lloc de treball, concepte de complement
personal transitori i concepte de complement de productivitat.
Faig constància d'aquestes actuacions judicials perquè siguin de coneixement de
la Junta de Govern d'aquesta Diputació.”
La Junta de Govern, a proposta de la presidenta de la Comissió Informativa de
Promoció Econòmica, Administració i Hisenda queda ASSABENTADA de la fermesa
de la sentència núm. 243/2018 de set de setembre, dictada pel Jutjat Social núm. 1
de Girona, resolent el recurs Social número 372/2016 (exp. Firmadoc núm.
2017/2552).
10.

JG979/000064/2018-PPCIPEAH; Proposta President Comissió Informativa
PEAH; Intervenció (010): Aprovar un conveni de col·laboració
interadministrativa entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Camarma
de Esteruelas en matèria de control intern a les entitats locals (exp.
2018/9346)

El Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control
intern de les entitats del sector públic (RCIL), té per objecte el desenvolupament del
reglament previst a l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de la hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i la seva finalitat és
regular els procediments de control intern, la metodologia d’aplicació i els criteris
d’actuació.
Entenent que l’aplicació de les previsions que conté el RCIL esdevé un àmbit
complex, que requereix l’adequada especialització del personal local, amb la finalitat
de donar resposta als nous requeriments normatius, i atenent a la tipologia de
municipis de la demarcació de Girona, amb 130 municipis amb població inferior als
1.000 habitants (59%) i únicament 21 amb població superior a 10.000 habitants (9%),
la Diputació de Girona ofereix a les entitats locals gironines, prioritàriament a les de
menor població i menys capacitat econòmica i de gestió, un servei d’assistència en
control intern amb la finalitat de millorar l’exercici del control intern a les entitats locals
de Girona.
Entre els serveis que la Diputació de Girona ofereix en el seu pla per als municipis de
la seva província, hi figura l’adaptació per les entitats del sector públic local de:
L’inventari d’actuacions subjectes a fiscalització i/o intervenció limitada prèvia en
règim de requisits bàsics.
Les fitxes de fiscalització i intervenció limitada prèvia adaptades als extrems fixats
a l’Acord del Consell de Ministres en relació amb l’exercici de la funció
interventora en règim de requisits bàsics.
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Models d’informes resultants de l’exercici de la fiscalització i/o intervenció limitada
prèvia en règim de requisits bàsics.
L’inventari d’actuacions subjectes obligatòriament a control permanent previstes a
les normes pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica del sector
públic local atribuïdes a l’òrgan interventor, tal i com estableix l’article 32.1.d) del
RCIL.
Els models dels informes resultants de l’exercici del control permanent derivats de
les actuacions previstes a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió
econòmica del sector públic local atribuïdes a l’òrgan interventor.
Els models de documents necessaris per a l’exercici del control financer.
Aquest coneixement necessari per l’aplicació del RCIL és susceptible d’utilització per
l’Ajuntament de Camarma de Esteruelas, representant-li una significativa economia
de recursos; per altra banda, el trasllat de l’experiència de l’exercici del control intern
amb les millores i adaptacions que poden resultar de la seva implantació a
l’Ajuntament de Camarma de Esteruelas dobla la casuística i augmenta la possibilitat
de trobar més aviat solucions a les qüestions que vagin sorgint, a favor de la
Diputació de Girona.
La Diputació de Girona lidera l’adaptació de la normativa sobre control intern al petit
municipi i modelitza el seu sistema d’assistència, resultant els criteris empleats per a
la seva adaptació aprofitables per l’Ajuntament de Camarma de Esteruelas.
La pretensió de firmar el present conveni interadministratiu s’empara dels articles 47.1
i 2.a) de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, segons
estableix com a bàsic la mateixa norma, per a la utilització dels mitjans, serveis o
recursos de les dues parts en l’exercici de les competències pròpies.
Vist l’informe del Servei d’Assistència en l’Exercici del Control Intern a les Entitats
Locals que es transcriu íntegrament, d’acord amb el següent tenor literal:
“Informe del Centre Gestor Intervenció
Assumpte: Conveni de col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Girona i
l’Ajuntament de Camarma de Esteruelas en matèria de Control Intern a les Entitats
Locals.
Antecedents
Que la Diputació de Girona va aprovar en data 21 de novembre de 2017, i modificat
en data 15 de maig de 2018, el Pla de Serveis de la Diputació de Girona d’Assistència
en l’Exercici del Control Intern a les Entitats Locals, que té com a finalitat compartir
coneixement i experiència en el procés d’implantació del Reial decret 424/2017, de 28
d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern de les entitats del sector
públic (RCIL), que té per objecte el desenvolupament del reglament previst a l’article
213 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, que pretén regular els procediments de control intern,
la metodologia d’aplicació i els criteris d’actuació.
Que en el marc de desenvolupament del Servei d’Assistència en l’Exercici del Control
Intern a les Entitats Locals de la Intervenció de la Diputació de Girona, s’han generat
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models de documentació i informes que permeten sistematitzar part de la funció
interventora i el control financer.
Que l’Ajuntament de Camarma de Esteruelas ha sol·licitat la col·laboració de la
Diputació de Girona per poder desenvolupar l’exercici de la funció interventora i el
control financer utilitzant els models de documentació i informes generats des del
Servei d’Assistència en l’Exercici del Control Intern a les Entitats Locals.
Es considera oportú establir un acord de col·laboració en matèria de control intern
amb l’Ajuntament de Camarma de Esteruelas per detallar els compromisos de la
Diputació de Girona i garantir el bon ús del coneixement transferit.
S’informa
Que l’expedient incorpora una memòria justificativa del conveni on s’analitzen tots els
preceptes establerts en l’article 50 de Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic.
Que el text del conveni conté el contingut mínim establert a l’article 49 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Que l'aprovació del text del conveni de col·laboració correspon a la Junta de Govern
de la Diputació de Girona, d’acord amb la Resolució de Presidència de 13/7/15 de
delegació de competències a la Junta de Govern, donat compte al Ple de 15/7/15 i
publicat al BOP núm. 142 de 24/7/2015, i de les delegacions mantingudes per
resolució de Presidència de 6/8/18, donat compte al Ple de 7/8/18.
D’acord amb això, s’informa favorablement l’aprovació del text del conveni de
col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de
Camarma de Esteruelas en matèria de Control Intern a les Entitats Locals.”
D’acord amb els antecedents exposats, la Junta de Govern, a proposta de la diputada
presidenta de la Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Administració i
Hisenda, per unanimitat, acorda:
Primer. Aprovar la formalització d’un conveni de col·laboració entre la Diputació de
Girona i l’Ajuntament de Camarma de Esteruelas, del tenor literal següent:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE LA DIPUTACIÓ
DE GIRONA I L’AJUNTAMENT DE CAMARMA DE ESTERUELAS EN MATÈRIA DE
CONTROL INTERN A LES ENTITATS LOCALS
REUNITS:
Per una part, la DIPUTACIÓ DE GIRONA, amb NIF P1700000A, representada per
[càrrec;nom], assistit per [càrrec;nom], en virtut de les facultats conferides per acord
de la Junta de Govern de [data], assistit per [càrrec;nom].
I, de l’altra, la [entitat] amb NIF [NIF], representada per [càrrec;nom], assistit per
[càrrec;nom].
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EXPOSEN:
El Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control
intern de les entitats del sector públic (RCIL), té per objecte el desenvolupament del
reglament previst a l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de la hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i la seva finalitat és
regular els procediments de control intern, la metodologia d’aplicació i els criteris
d’actuació.
Entenent que l’aplicació de les previsions que conté el RCIL esdevé un àmbit
complex, que requereix l’adequada especialització del personal local, amb la finalitat
de donar resposta als nous requeriments normatius, i atenent a la tipologia de
municipis de la demarcació de Girona, amb 130 municipis amb població inferior als
1.000 habitants (59%) i únicament 21 amb població superior a 10.000 habitants (9%),
la Diputació de Girona ofereix a les entitats locals gironines, prioritàriament a les de
menor població i menys capacitat econòmica i de gestió, un servei d’assistència en
control intern amb la finalitat de millorar l’exercici del control intern a les entitats locals
de Girona.
Entre els serveis que la Diputació de Girona ofereix en el seu Pla per als municipis de
la seva província, hi figura l’adaptació per les entitats del sector públic local de:
L’inventari d’actuacions subjectes a fiscalització i/o intervenció limitada prèvia en
règim de requisits bàsics.
Les fitxes de fiscalització i intervenció limitada prèvia adaptades als extrems fixats
a l’Acord del Consell de Ministres en relació amb l’exercici de la funció
interventora en règim de requisits bàsics.
Models d’informes resultants de l’exercici de la fiscalització i/o intervenció limitada
prèvia en règim de requisits bàsics.
L’inventari d’actuacions subjectes obligatòriament a control permanent previstes a
les normes pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica del sector
públic local atribuïdes a l’òrgan interventor, tal i com estableix l’article 32.1.d) del
RCIL.
Els models dels informes resultants de l’exercici del control permanent derivats de
les actuacions previstes a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió
econòmica del sector públic local atribuïdes a l’òrgan interventor.
Els models de documents necessaris per a l’exercici del control financer.
Aquest coneixement necessari per l’aplicació del RCIL és susceptible d’utilització per
l’Ajuntament de Camarma de Esteruelas, representant-li una significativa economia
de recursos; per altra banda, el trasllat de l’experiència de l’exercici del control intern
amb les millores i adaptacions que poden resultar de la seva implantació l’Ajuntament
de Camarma de Esteruelas dobla la casuística i augmenta la possibilitat de trobar
més aviat solucions a les qüestions que vagin sorgint, a favor de la Diputació de
Girona.
La Diputació de Girona lidera l’adaptació de la normativa sobre control intern al petit
municipi i modelitza el seu sistema d’assistència, resultant els criteris empleats per a
la seva adaptació aprofitables per l’Ajuntament de Camarma de Esteruelas.
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La pretensió de firmar el present conveni interadministratiu s’empara dels articles 47.1
i 2.a) de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, segons
estableix com a bàsic la mateixa norma, per a la utilització dels mitjans, serveis o
recursos de les dues parts en l’exercici de les competències pròpies, a tals efectes,
ACORDEN:
Primer.- Objecte
Compartir coneixement i experiència en el procés d’implantació del Reial decret
424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern de les
entitats del sector públic (RCIL), que té per objecte el desenvolupament del reglament
previst a l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de la hisendes locals, aprovat
pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i la seva finalitat és regular els
procediments de control intern, la metodologia d’aplicació i els criteris d’actuació.
Segon.- Durada
La vigència d’aquest conveni serà de 4 anys, prorrogables per 4 més per acord
exprés d’ambdues parts, a partir de la data en la que es signi.
Tercer.- Compromisos de la Diputació de Girona
Facilitar i mantenir actualitzat, en suport informàtic de text i full de càlcul, segons
procedeixi:
a)Per a l’exercici de la funció interventora:
L’inventari d’actuacions subjectes a fiscalització i/o intervenció limitada prèvia
en règim de requisits bàsics.
Les fitxes de fiscalització i intervenció limitada prèviament adaptades als
extrems fixats per l’Acord del Consell de Ministres en relació a l’exercici de la
funció interventora en règim de requisits bàsics.
Els models d’informes resultants de l’exercici de la fiscalització i intervenció
limitada prèvia en règim de requisits bàsics.
b)Per a l’exercici del control financer:
L’inventari d’actuacions sotmeses obligatòriament a control permanent previstes
a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica del sector
públic local atribuïdes a l’òrgan interventor, tal i com estableix l’article 32.1.d)
del RD 424/2017.
Els models dels informes resultants de l’exercici del control permanent derivats
de les actuacions previstes a les normes pressupostàries i reguladores de la
gestió econòmica del sector públic local atribuïdes a l’òrgan interventor.
Els models de documents necessaris per a l’exercici del control financer.
La Diputació de Girona conservarà en tot moment la propietat intel·lectual del
coneixement transferit
Quart.- Compromisos de l’Ajuntament de Camarma de Esteruelas
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Els compromisos de l’Ajuntament de Camarma de Esteruelas són els següents:
a)Utilitzar la informació facilitada per la Diputació, únicament pel desenvolupament de
les tasques de control intern del seu sector institucional, i no cedir-la a tercers per
cap finalitat, i específicament la comercial.
b)Vetllar per tal que la utilització del coneixement transferit per la Diputació de Girona,
quan s’incardini en aplicacions informàtiques, conservi la referència d’autor i es
reservi a la finalitat autoritzada
c)Remetre a la Diputació de Girona, una Memòria que acrediti l’aplicació, la utilització
i grau d’implantació del coneixement transferit per part de la Diputació de Girona
objecte d’aquest conveni, on s’incloguin, sempre que es consideri oportú,
propostes de millora i altres aportacions que puguin resultar de la seva
implementació a amb la finalitat de millorar l’assistència i trobar solucions a les
qüestions que vagin sorgint.
Cinquè.- Comunicacions
Les comunicacions i transferències d’informació entre ambdues administracions es
duran a terme preferiblement per caràcter telemàtic i amb mesures de seguretat
suficients per evitar la seva pèrdua o còpia no autoritzada.
Sisè.- Responsables
Seran responsables i participaran en el projecte per part de Girona, qui designi la
Intervenció general de la Diputació, mitjançant la disposició que procedeixi del seu
òrgan de govern corresponent.
Seran responsables i participaran en el projecte per part de l’Ajuntament de Camarma
de Esteruelas, qui designi la Intervenció de l’Ajuntament de Camarma de Esteruelas,
mitjançant la disposició que procedeixi del seu òrgan de govern corresponent.
Setè.- Causes d’extinció
No obstant el que s’ha dit anteriorment, són causes d’extinció anticipada de la
vigència d’aquest conveni l’acord mutu de les institucions firmants, la impossibilitat
sobrevinguda, legal o material, de l’execució de les accions que constitueixen
l’objecte i l’incompliment greu o manifest de les seves clàusules.
Vuitè.- Eficàcia i publicitat
El conveni obliga des del moment de la seva signatura.
La Diputació de Girona haurà de publicar el text del conveni al Butlletí Oficial de la
Província de Girona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial
de l’Estat i l’Ajuntament de Camarma de Esteruelas al Butlletí oficial de la Província
corresponent.
Novè.- Naturalesa jurídica
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Aquest conveni té naturalesa administrativa, i la jurisdicció contenciosa administrativa
serà la competent per resoldre sobre les qüestions litigioses que puguin sorgir entre
les parts.
Les parts accepten totes les clàusules d’aquest document i, en senyal de conformitat
el signen en el lloc i la data que s’indiquen a les signatures d’aquest document.
Girona, Per la Diputació de Girona, [càrrec;nom], [Població], Per la [entitat],
[càrrec;nom]”
Segon. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura del conveni i
dels documents necessaris per portar a terme aquest acord.
Tercer. Notificar el present acord a l’Ajuntament de Camarma de Esteruelas i al
Servei d’Assistència en l’exercici del control intern als ens locals de la Diputació de
Girona.
11.

JG979/000065/2018-PPCIPEAH; Proposta President Comissió Informativa
PEAH; Intervenció (010): Aprovar un conveni de col·laboració
interadministrativa entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Cunit en
matèria de control intern a les entitats locals (exp. 2018/9385)

El Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control
intern de les entitats del sector públic (RCIL), té per objecte el desenvolupament del
reglament previst a l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de la hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i la seva finalitat és
regular els procediments de control intern, la metodologia d’aplicació i els criteris
d’actuació.
Entenent que l’aplicació de les previsions que conté el RCIL esdevé un àmbit
complex, que requereix l’adequada especialització del personal local, amb la finalitat
de donar resposta als nous requeriments normatius, i atenent a la tipologia de
municipis de la demarcació de Girona, amb 130 municipis amb població inferior als
1.000 habitants (59%) i únicament 21 amb població superior a 10.000 habitants (9%),
la Diputació de Girona ofereix a les entitats locals gironines, prioritàriament a les de
menor població i menys capacitat econòmica i de gestió, un servei d’assistència en
control intern amb la finalitat de millorar l’exercici del control intern a les entitats locals
de Girona.
Entre els serveis que la Diputació de Girona ofereix en el seu pla per als municipis de
la seva província, hi figura l’adaptació per les entitats del sector públic local de:
L’inventari d’actuacions subjectes a fiscalització i/o intervenció limitada prèvia en
règim de requisits bàsics.
Les fitxes de fiscalització i intervenció limitada prèvia adaptades als extrems fixats
a l’Acord del Consell de Ministres en relació amb l’exercici de la funció
interventora en règim de requisits bàsics.
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Models d’informes resultants de l’exercici de la fiscalització i/o intervenció limitada
prèvia en règim de requisits bàsics.
L’inventari d’actuacions subjectes obligatòriament a control permanent previstes a
les normes pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica del sector
públic local atribuïdes a l’òrgan interventor, tal i com estableix l’article 32.1.d) del
RCIL.
Els models dels informes resultants de l’exercici del control permanent derivats de
les actuacions previstes a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió
econòmica del sector públic local atribuïdes a l’òrgan interventor.
Els models de documents necessaris per a l’exercici del control financer.
Aquest coneixement necessari per l’aplicació del RCIL és susceptible d’utilització per
l’Ajuntament de Cunit, representant-li una significativa economia de recursos; per altra
banda, el trasllat de l’experiència de l’exercici del control intern amb les millores i
adaptacions que poden resultar de la seva implantació a l’Ajuntament de Cunit dobla
la casuística i augmenta la possibilitat de trobar més aviat solucions a les qüestions
que vagin sorgint, a favor de la Diputació de Girona.
La Diputació de Girona lidera l’adaptació de la normativa sobre control intern al petit
municipi i modelitza el seu sistema d’assistència, resultant els criteris empleats per a
la seva adaptació aprofitables per l’Ajuntament de Cunit.
La pretensió de firmar el present conveni interadministratiu s’empara dels articles 47.1
i 2.a) de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, segons
estableix com a bàsic la mateixa norma, per a la utilització dels mitjans, serveis o
recursos de les dues parts en l’exercici de les competències pròpies.
Vist l’informe del Servei d’Assistència en l’Exercici del Control Intern a les Entitats
Locals que es transcriu íntegrament, d’acord amb el següent tenor literal:
“Informe del Centre Gestor Intervenció
Assumpte: Conveni de col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Girona i
l’Ajuntament de Cunit en matèria de Control Intern a les Entitats Locals.
Antecedents
Que la Diputació de Girona va aprovar en data 21 de novembre de 2017, i modificat
en data 15 de maig de 2018, el Pla de Serveis de la Diputació de Girona d’Assistència
en l’Exercici del Control Intern a les Entitats Locals, que té com a finalitat compartir
coneixement i experiència en el procés d’implantació del Reial decret 424/2017, de 28
d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern de les entitats del sector
públic (RCIL), que té per objecte el desenvolupament del reglament previst a l’article
213 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, que pretén regular els procediments de control intern,
la metodologia d’aplicació i els criteris d’actuació.
Que en el marc de desenvolupament del Servei d’Assistència en l’Exercici del Control
Intern a les Entitats Locals de la Intervenció de la Diputació de Girona, s’han generat
models de documentació i informes que permeten sistematitzar part de la funció
interventora i el control financer.
Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat

22

Que l’Ajuntament de Cunit ha sol·licitat la col·laboració de la Diputació de Girona per
poder desenvolupar l’exercici de la funció interventora i el control financer utilitzant els
models de documentació i informes generats des del Servei d’Assistència en l’Exercici
del Control Intern a les Entitats Locals.
Es considera oportú establir un acord de col·laboració en matèria de control intern
amb l’Ajuntament de Cunit per detallar els compromisos de la Diputació de Girona i
garantir el bon ús del coneixement transferit.
S’informa
Que l’expedient incorpora una memòria justificativa del conveni on s’analitzen tots els
preceptes establerts en l’article 50 de Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic.
Que el text del conveni conté el contingut mínim establert a l’article 49 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Que l'aprovació del text del conveni de col·laboració correspon a la Junta de Govern
de la Diputació de Girona, d’acord amb la Resolució de Presidència de 13/7/15 de
delegació de competències a la Junta de Govern, donat compte al Ple de 15/7/15 i
publicat al BOP núm. 142 de 24/7/2015, i de les delegacions mantingudes per
resolució de Presidència de 6/8/18, donat compte al Ple de 7/8/18.
D’acord amb això, s’informa favorablement l’aprovació del text del conveni de
col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Cunit
en matèria de Control Intern a les Entitats Locals.”
D’acord amb els antecedents exposats, la Junta de Govern, a proposta de la diputada
presidenta de la Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Administració i
Hisenda, per unanimitat, acorda:
Primer. Aprovar la formalització d’un conveni de col·laboració entre la Diputació de
Girona i l’Ajuntament de Cunit, del tenor literal següent:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE LA DIPUTACIÓ
DE GIRONA I L’AJUNTAMENT DE CUNIT EN MATÈRIA DE CONTROL INTERN A
LES ENTITATS LOCALS
REUNITS:
Per una part, la DIPUTACIÓ DE GIRONA, amb NIF P1700000A, representada per
[càrrec;nom], assistit per [càrrec;nom], en virtut de les facultats conferides per acord
de la Junta de Govern de [data].
I, de l’altra, l’AJUNTAMENT DE CUNIT
[càrrec;nom], assistit per [càrrec;nom].

amb NIF P4305200J, representada per

EXPOSEN:
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El Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control
intern de les entitats del sector públic (RCIL), té per objecte el desenvolupament del
reglament previst a l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de la hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i la seva finalitat és
regular els procediments de control intern, la metodologia d’aplicació i els criteris
d’actuació.
Entenent que l’aplicació de les previsions que conté el RCIL esdevé un àmbit
complex, que requereix l’adequada especialització del personal local, amb la finalitat
de donar resposta als nous requeriments normatius, i atenent a la tipologia de
municipis de la demarcació de Girona, amb 130 municipis amb població inferior als
1.000 habitants (59%) i únicament 21 amb població superior a 10.000 habitants (9%),
la Diputació de Girona ofereix a les entitats locals gironines, prioritàriament a les de
menor població i menys capacitat econòmica i de gestió, un servei d’assistència en
control intern amb la finalitat de millorar l’exercici del control intern a les entitats locals
de Girona.
Entre els serveis que la Diputació de Girona ofereix en el seu Pla per als municipis de
la seva província, hi figura l’adaptació per les entitats del sector públic local de:
L’inventari d’actuacions subjectes a fiscalització i/o intervenció limitada prèvia en
règim de requisits bàsics.
Les fitxes de fiscalització i intervenció limitada prèvia adaptades als extrems fixats
a l’Acord del Consell de Ministres en relació amb l’exercici de la funció
interventora en règim de requisits bàsics.
Models d’informes resultants de l’exercici de la fiscalització i/o intervenció limitada
prèvia en règim de requisits bàsics.
L’inventari d’actuacions subjectes obligatòriament a control permanent previstes a
les normes pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica del sector
públic local atribuïdes a l’òrgan interventor, tal i com estableix l’article 32.1.d) del
RCIL.
Els models dels informes resultants de l’exercici del control permanent derivats de
les actuacions previstes a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió
econòmica del sector públic local atribuïdes a l’òrgan interventor.
Els models de documents necessaris per a l’exercici del control financer.
Aquest coneixement necessari per l’aplicació del RCIL és susceptible d’utilització per
l’Ajuntament de Cunit, representant-li una significativa economia de recursos; per altra
banda, el trasllat de l’experiència de l’exercici del control intern amb les millores i
adaptacions que poden resultar de la seva implantació l’Ajuntament de Cunit dobla la
casuística i augmenta la possibilitat de trobar més aviat solucions a les qüestions que
vagin sorgint, a favor de la Diputació de Girona.
La Diputació de Girona lidera l’adaptació de la normativa sobre control intern al petit
municipi i modelitza el seu sistema d’assistència, resultant els criteris empleats per a
la seva adaptació aprofitables per l’Ajuntament de Cunit.
La pretensió de firmar el present conveni interadministratiu s’empara dels articles 47.1
i 2.a) de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, segons
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estableix com a bàsic la mateixa norma, per a la utilització dels mitjans, serveis o
recursos de les dues parts en l’exercici de les competències pròpies, a tals efectes,
ACORDEN:
Primer.- Objecte
Compartir coneixement i experiència en el procés d’implantació del Reial decret
424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern de les
entitats del sector públic (RCIL), que té per objecte el desenvolupament del reglament
previst a l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de la hisendes locals, aprovat
pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i la seva finalitat és regular els
procediments de control intern, la metodologia d’aplicació i els criteris d’actuació.
Segon.- Durada
La vigència d’aquest conveni serà de [nº anys] anys, prorrogables per [nº anys] més
per acord exprés d’ambdues parts, a partir de la data en la que es signi.
Tercer.- Compromisos de la Diputació de Girona
Facilitar i mantenir actualitzat, en suport informàtic de text i full de càlcul, segons
procedeixi:
c)Per a l’exercici de la funció interventora:
L’inventari d’actuacions subjectes a fiscalització i/o intervenció limitada prèvia
en règim de requisits bàsics.
Les fitxes de fiscalització i intervenció limitada prèviament adaptades als
extrems fixats per l’Acord del Consell de Ministres en relació a l’exercici de la
funció interventora en règim de requisits bàsics.
Els models d’informes resultants de l’exercici de la fiscalització i intervenció
limitada prèvia en règim de requisits bàsics.
d)Per a l’exercici del control financer:
L’inventari d’actuacions sotmeses obligatòriament a control permanent previstes
a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica del sector
públic local atribuïdes a l’òrgan interventor, tal i com estableix l’article 32.1.d)
del RD 424/2017.
Els models dels informes resultants de l’exercici del control permanent derivats
de les actuacions previstes a les normes pressupostàries i reguladores de la
gestió econòmica del sector públic local atribuïdes a l’òrgan interventor.
Els models de documents necessaris per a l’exercici del control financer.
La Diputació de Girona conservarà en tot moment la propietat intel·lectual del
coneixement transferit
Quart.- Compromisos de l’Ajuntament de Cunit
Els compromisos de l’Ajuntament de Cunit són els següents:
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d)Utilitzar la informació facilitada per la Diputació, únicament pel desenvolupament de
les tasques de control intern del seu sector institucional, i no cedir-la a tercers per
cap finalitat, i específicament la comercial.
e)Vetllar per tal que la utilització del coneixement transferit per la Diputació de Girona,
quan s’incardini en aplicacions informàtiques, conservi la referència d’autor i es
reservi a la finalitat autoritzada
f)Remetre a la Diputació de Girona, una Memòria que acrediti l’aplicació, la utilització i
grau d’implantació del coneixement transferit per part de la Diputació de Girona
objecte d’aquest conveni, on s’incloguin, sempre que es consideri oportú,
propostes de millora i altres aportacions que puguin resultar de la seva
implementació a amb la finalitat de millorar l’assistència i trobar solucions a les
qüestions que vagin sorgint.
Cinquè.- Comunicacions
Les comunicacions i transferències d’informació entre ambdues administracions es
duran a terme preferiblement per caràcter telemàtic i amb mesures de seguretat
suficients per evitar la seva pèrdua o còpia no autoritzada.
Sisè.- Responsables
Seran responsables i participaran en el projecte per part de Girona, qui designi la
Intervenció general de la Diputació, mitjançant la disposició que procedeixi del seu
òrgan de govern corresponent.
Seran responsables i participaran en el projecte per part de l’Ajuntament de Cunit, qui
designi la Intervenció de l’Ajuntament de Cunit, mitjançant la disposició que procedeixi
del seu òrgan de govern corresponent.
Setè.- Causes d’extinció
No obstant el que s’ha dit anteriorment, són causes d’extinció anticipada de la
vigència d’aquest conveni l’acord mutu de les institucions firmants, la impossibilitat
sobrevinguda, legal o material, de l’execució de les accions que constitueixen
l’objecte i l’incompliment greu o manifest de les seves clàusules.
Vuitè.- Eficàcia i publicitat
El conveni obliga des del moment de la seva signatura.
La Diputació de Girona haurà de publicar el text del conveni al Butlletí Oficial de la
Província de Girona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial
de l’Estat i l’Ajuntament de Cunit al Butlletí oficial de la Província corresponent.
Novè.- Naturalesa jurídica
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Aquest conveni té naturalesa administrativa, i la jurisdicció contenciosa administrativa
serà la competent per resoldre sobre les qüestions litigioses que puguin sorgir entre
les parts.
Les parts accepten totes les clàusules d’aquest document i, en senyal de conformitat
el signen en el lloc i la data que s’indiquen a les signatures d’aquest document.
Girona, Per la Diputació de Girona, [càrrec;nom], [Població], Per la [entitat],
[càrrec;nom]”
Segon. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura del conveni i
dels documents necessaris per portar a terme aquest acord.
Tercer. Notificar el present acord a l’Ajuntament de Cunit i al Servei d’Assistència en
l’exercici del control intern als ens locals de la Diputació de Girona.
12.

JG979/000066/2018-PPCIPEAH; Proposta President Comissió Informativa
PEAH; Intervenció (010): Aprovar un conveni de col·laboració
interadministrativa entre la Diputació de Girona i el Consell Insular de
Formentera en matèria de control intern a les entitats locals (exp.
2018/9154)

El Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control
intern de les entitats del sector públic (RCIL), té per objecte el desenvolupament del
reglament previst a l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de la hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i la seva finalitat és
regular els procediments de control intern, la metodologia d’aplicació i els criteris
d’actuació.
Entenent que l’aplicació de les previsions que conté el RCIL esdevé un àmbit
complex, que requereix l’adequada especialització del personal local, amb la finalitat
de donar resposta als nous requeriments normatius, i atenent a la tipologia de
municipis de la demarcació de Girona, amb 130 municipis amb població inferior als
1.000 habitants (59%) i únicament 21 amb població superior a 10.000 habitants (9%),
la Diputació de Girona ofereix a les entitats locals gironines, prioritàriament a les de
menor població i menys capacitat econòmica i de gestió, un servei d’assistència en
control intern amb la finalitat de millorar l’exercici del control intern a les entitats locals
de Girona.
Entre els serveis que la Diputació de Girona ofereix en el seu pla per als municipis de
la seva província, hi figura l’adaptació per les entitats del sector públic local de:
L’inventari d’actuacions subjectes a fiscalització i/o intervenció limitada prèvia en
règim de requisits bàsics.
Les fitxes de fiscalització i intervenció limitada prèvia adaptades als extrems fixats
a l’Acord del Consell de Ministres en relació amb l’exercici de la funció
interventora en règim de requisits bàsics.
Models d’informes resultants de l’exercici de la fiscalització i/o intervenció limitada
prèvia en règim de requisits bàsics.
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L’inventari d’actuacions subjectes obligatòriament a control permanent previstes a
les normes pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica del sector
públic local atribuïdes a l’òrgan interventor, tal i com estableix l’article 32.1.d) del
RCIL.
Els models dels informes resultants de l’exercici del control permanent derivats de
les actuacions previstes a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió
econòmica del sector públic local atribuïdes a l’òrgan interventor.
Els models de documents necessaris per a l’exercici del control financer.
Aquest coneixement necessari per l’aplicació del RCIL és susceptible d’utilització pel
Consell Insular de Formentera, representant-li una significativa economia de recursos;
per altra banda, el trasllat de l’experiència de l’exercici del control intern amb les
millores i adaptacions que poden resultar de la seva implantació al Consell Insular de
Formentera dobla la casuística i augmenta la possibilitat de trobar més aviat solucions
a les qüestions que vagin sorgint, a favor de la Diputació de Girona.
La Diputació de Girona lidera l’adaptació de la normativa sobre control intern al petit
municipi i modelitza el seu sistema d’assistència, resultant els criteris empleats per a
la seva adaptació aprofitables pel Consell Insular de Formentera.
La pretensió de firmar el present conveni interadministratiu s’empara dels articles 47.1
i 2.a) de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, segons
estableix com a bàsic la mateixa norma, per a la utilització dels mitjans, serveis o
recursos de les dues parts en l’exercici de les competències pròpies.
Vist l’informe del Servei d’Assistència en l’Exercici del Control Intern a les Entitats
Locals que es transcriu íntegrament, d’acord amb el següent tenor literal:
“Informe del Centre Gestor Intervenció
Assumpte: Conveni de col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Girona i
el Consell Insular de Formentera en matèria de Control Intern a les Entitats Locals.
Antecedents
Que la Diputació de Girona va aprovar en data 21 de novembre de 2017, i modificat
en data 15 de maig de 2018, el Pla de Serveis de la Diputació de Girona d’Assistència
en l’Exercici del Control Intern a les Entitats Locals, que té com a finalitat compartir
coneixement i experiència en el procés d’implantació del Reial decret 424/2017, de 28
d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern de les entitats del sector
públic (RCIL), que té per objecte el desenvolupament del reglament previst a l’article
213 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, que pretén regular els procediments de control intern,
la metodologia d’aplicació i els criteris d’actuació.
Que en el marc de desenvolupament del Servei d’Assistència en l’Exercici del Control
Intern a les Entitats Locals de la Intervenció de la Diputació de Girona, s’han generat
models de documentació i informes que permeten sistematitzar part de la funció
interventora i el control financer.
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Que el Consell Insular de Formentera ha sol·licitat la col·laboració de la Diputació de
Girona per poder desenvolupar l’exercici de la funció interventora i el control financer
utilitzant els models de documentació i informes generats des del Servei d’Assistència
en l’Exercici del Control Intern a les Entitats Locals.
Es considera oportú establir un acord de col·laboració en matèria de control intern
amb el Consell Insular de Formentera per detallar els compromisos de la Diputació de
Girona i garantir el bon ús del coneixement transferit.
S’informa
Que l’expedient incorpora una memòria justificativa del conveni on s’analitzen tots els
preceptes establerts en l’article 50 de Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic.
Que el text del conveni conté el contingut mínim establert a l’article 49 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Que l'aprovació del text del conveni de col·laboració correspon a la Junta de Govern
de la Diputació de Girona, d’acord amb la Resolució de Presidència de 13/7/15 de
delegació de competències a la Junta de Govern, donat compte al Ple de 15/7/15 i
publicat al BOP núm. 142 de 24/7/2015, i de les delegacions mantingudes per
resolució de Presidència de 6/8/18, donat compte al Ple de 7/8/18.
D’acord amb això, s’informa favorablement l’aprovació del text del conveni de
col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Girona i el Consell Insular de
Formentera en matèria de Control Intern a les Entitats Locals.”
D’acord amb els antecedents exposats, la Junta de Govern, a proposta de la diputada
presidenta de la Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Administració i
Hisenda, per unanimitat, acorda:
Primer. Aprovar la formalització d’un conveni de col·laboració entre la Diputació de
Girona i el Consell Insular de Formentera, del tenor literal següent:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE LA DIPUTACIÓ
DE GIRONA I EL CONSELL INSULAR DE FORMENTERA EN MATÈRIA DE
CONTROL INTERN A LES ENTITATS LOCALS
REUNITS:
Per una part, la DIPUTACIÓ DE GIRONA, amb NIF P1700000A, representada per
[càrrec;nom], assistit per [càrrec;nom], en virtut de les facultats conferides per acord
de la Junta de Govern de [data], assistit per [càrrec;nom].
I, de l’altra, la [entitat] amb NIF [NIF], representada per [càrrec;nom], assistit per
[càrrec;nom].
EXPOSEN:
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El Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control
intern de les entitats del sector públic (RCIL), té per objecte el desenvolupament del
reglament previst a l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de la hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i la seva finalitat és
regular els procediments de control intern, la metodologia d’aplicació i els criteris
d’actuació.
Entenent que l’aplicació de les previsions que conté el RCIL esdevé un àmbit
complex, que requereix l’adequada especialització del personal local, amb la finalitat
de donar resposta als nous requeriments normatius, i atenent a la tipologia de
municipis de la demarcació de Girona, amb 130 municipis amb població inferior als
1.000 habitants (59%) i únicament 21 amb població superior a 10.000 habitants (9%),
la Diputació de Girona ofereix a les entitats locals gironines, prioritàriament a les de
menor població i menys capacitat econòmica i de gestió, un servei d’assistència en
control intern amb la finalitat de millorar l’exercici del control intern a les entitats locals
de Girona.
Entre els serveis que la Diputació de Girona ofereix en el seu Pla per als municipis de
la seva província, hi figura l’adaptació per les entitats del sector públic local de:
L’inventari d’actuacions subjectes a fiscalització i/o intervenció limitada prèvia en
règim de requisits bàsics.
Les fitxes de fiscalització i intervenció limitada prèvia adaptades als extrems fixats
a l’Acord del Consell de Ministres en relació amb l’exercici de la funció
interventora en règim de requisits bàsics.
Models d’informes resultants de l’exercici de la fiscalització i/o intervenció limitada
prèvia en règim de requisits bàsics.
L’inventari d’actuacions subjectes obligatòriament a control permanent previstes a
les normes pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica del sector
públic local atribuïdes a l’òrgan interventor, tal i com estableix l’article 32.1.d) del
RCIL.
Els models dels informes resultants de l’exercici del control permanent derivats de
les actuacions previstes a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió
econòmica del sector públic local atribuïdes a l’òrgan interventor.
Els models de documents necessaris per a l’exercici del control financer.
Aquest coneixement necessari per l’aplicació del RCIL és susceptible d’utilització pel
Consell Insular de Formentera, representant-li una significativa economia de recursos;
per altra banda, el trasllat de l’experiència de l’exercici del control intern amb les
millores i adaptacions que poden resultar de la seva implantació al Consell Insular de
Formentera dobla la casuística i augmenta la possibilitat de trobar més aviat solucions
a les qüestions que vagin sorgint, a favor de la Diputació de Girona.
La Diputació de Girona lidera l’adaptació de la normativa sobre control intern al petit
municipi i modelitza el seu sistema d’assistència, resultant els criteris empleats per a
la seva adaptació aprofitables pel Consell Insular de Formentera.
La pretensió de firmar el present conveni interadministratiu s’empara dels articles 47.1
i 2.a) de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, segons
estableix com a bàsic la mateixa norma, per a la utilització dels mitjans, serveis o
recursos de les dues parts en l’exercici de les competències pròpies, a tals efectes,
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ACORDEN:
Primer.- Objecte
Compartir coneixement i experiència en el procés d’implantació del Reial decret
424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern de les
entitats del sector públic (RCIL), que té per objecte el desenvolupament del reglament
previst a l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de la hisendes locals, aprovat
pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i la seva finalitat és regular els
procediments de control intern, la metodologia d’aplicació i els criteris d’actuació.
Segon.- Durada
La vigència d’aquest conveni serà de 4 anys, prorrogables per 4 més per acord
exprés d’ambdues parts, a partir de la data en la que es signi.
Tercer.- Compromisos de la Diputació de Girona
Facilitar i mantenir actualitzat, en suport informàtic de text i full de càlcul, segons
procedeixi:
e)Per a l’exercici de la funció interventora:
L’inventari d’actuacions subjectes a fiscalització i/o intervenció limitada prèvia
en règim de requisits bàsics.
Les fitxes de fiscalització i intervenció limitada prèviament adaptades als
extrems fixats per l’Acord del Consell de Ministres en relació a l’exercici de la
funció interventora en règim de requisits bàsics.
Els models d’informes resultants de l’exercici de la fiscalització i intervenció
limitada prèvia en règim de requisits bàsics.
f)Per a l’exercici del control financer:
L’inventari d’actuacions sotmeses obligatòriament a control permanent previstes
a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica del sector
públic local atribuïdes a l’òrgan interventor, tal i com estableix l’article 32.1.d)
del RD 424/2017.
Els models dels informes resultants de l’exercici del control permanent derivats
de les actuacions previstes a les normes pressupostàries i reguladores de la
gestió econòmica del sector públic local atribuïdes a l’òrgan interventor.
Els models de documents necessaris per a l’exercici del control financer.
La Diputació de Girona conservarà en tot moment la propietat intel·lectual del
coneixement transferit
Quart.- Compromisos del Consell Insular de Formentera
Els compromisos del Consell Insular de Formentera són els següents:
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g)Utilitzar la informació facilitada per la Diputació, únicament pel desenvolupament de
les tasques de control intern del seu sector institucional, i no cedir-la a tercers per
cap finalitat, i específicament la comercial.
h)Vetllar per tal que la utilització del coneixement transferit per la Diputació de Girona,
quan s’incardini en aplicacions informàtiques, conservi la referència d’autor i es
reservi a la finalitat autoritzada
i)Remetre a la Diputació de Girona, una Memòria que acrediti l’aplicació, la utilització i
grau d’implantació del coneixement transferit per part de la Diputació de Girona
objecte d’aquest conveni, on s’incloguin, sempre que es consideri oportú,
propostes de millora i altres aportacions que puguin resultar de la seva
implementació a amb la finalitat de millorar l’assistència i trobar solucions a les
qüestions que vagin sorgint.
Cinquè.- Comunicacions
Les comunicacions i transferències d’informació entre ambdues administracions es
duran a terme preferiblement per caràcter telemàtic i amb mesures de seguretat
suficients per evitar la seva pèrdua o còpia no autoritzada.
Sisè.- Responsables
Seran responsables i participaran en el projecte per part de Girona, qui designi la
Intervenció general de la Diputació, mitjançant la disposició que procedeixi del seu
òrgan de govern corresponent.
Seran responsables i participaran en el projecte per part del Consell Insular de
Formentera, qui designi la Intervenció del Consell Insular de Formentera, mitjançant la
disposició que procedeixi del seu òrgan de govern corresponent.
Setè.- Causes d’extinció
No obstant el que s’ha dit anteriorment, són causes d’extinció anticipada de la
vigència d’aquest conveni l’acord mutu de les institucions firmants, la impossibilitat
sobrevinguda, legal o material, de l’execució de les accions que constitueixen
l’objecte i l’incompliment greu o manifest de les seves clàusules.
Vuitè.- Eficàcia i publicitat
El conveni obliga des del moment de la seva signatura.
La Diputació de Girona haurà de publicar el text del conveni al Butlletí Oficial de la
Província de Girona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial
de l’Estat i el Consell Insular de Formentera al Butlletí oficial de la Província
corresponent.
Novè.- Naturalesa jurídica
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Aquest conveni té naturalesa administrativa, i la jurisdicció contenciosa administrativa
serà la competent per resoldre sobre les qüestions litigioses que puguin sorgir entre
les parts.
Les parts accepten totes les clàusules d’aquest document i, en senyal de conformitat
el signen en el lloc i la data que s’indiquen a les signatures d’aquest document.
Girona, Per la Diputació de Girona, [càrrec;nom], [Població], Per la [entitat],
[càrrec;nom]”
Segon. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura del conveni i
dels documents necessaris per portar a terme aquest acord.
Tercer. Notificar el present acord al Consell Insular de Formentera i al Servei
d’Assistència en l’exercici del control intern als ens locals de la Diputació de Girona.
13.

JG979/000068/2018-PPCIPEAH; Proposta President Comissió Informativa
PEAH; Intervenció (010): Aprovar un conveni de col·laboració
interadministrativa entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de
Montánchez en matèria de control intern a les entitats locals (exp.
2018/9232)

Aprovació d’un conveni de col·laboració interadministrativa entre la Diputació de
Girona i l’Ajuntament de Montánchez en matèria de control intern a les entitats locals
(Exp. 2018/9232).
El Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control
intern de les entitats del sector públic (RCIL), té per objecte el desenvolupament del
reglament previst a l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de la hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i la seva finalitat és
regular els procediments de control intern, la metodologia d’aplicació i els criteris
d’actuació.
Entenent que l’aplicació de les previsions que conté el RCIL esdevé un àmbit
complex, que requereix l’adequada especialització del personal local, amb la finalitat
de donar resposta als nous requeriments normatius, i atenent a la tipologia de
municipis de la demarcació de Girona, amb 130 municipis amb població inferior als
1.000 habitants (59%) i únicament 21 amb població superior a 10.000 habitants (9%),
la Diputació de Girona ofereix a les entitats locals gironines, prioritàriament a les de
menor població i menys capacitat econòmica i de gestió, un servei d’assistència en
control intern amb la finalitat de millorar l’exercici del control intern a les entitats locals
de Girona.
Entre els serveis que la Diputació de Girona ofereix en el seu pla per als municipis de
la seva província, hi figura l’adaptació per les entitats del sector públic local de:
L’inventari d’actuacions subjectes a fiscalització i/o intervenció limitada prèvia en
règim de requisits bàsics.
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Les fitxes de fiscalització i intervenció limitada prèvia adaptades als extrems fixats
a l’Acord del Consell de Ministres en relació amb l’exercici de la funció
interventora en règim de requisits bàsics.
Models d’informes resultants de l’exercici de la fiscalització i/o intervenció limitada
prèvia en règim de requisits bàsics.
L’inventari d’actuacions subjectes obligatòriament a control permanent previstes a
les normes pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica del sector
públic local atribuïdes a l’òrgan interventor, tal i com estableix l’article 32.1.d) del
RCIL.
Els models dels informes resultants de l’exercici del control permanent derivats de
les actuacions previstes a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió
econòmica del sector públic local atribuïdes a l’òrgan interventor.
Els models de documents necessaris per a l’exercici del control financer.
Aquest coneixement necessari per l’aplicació del RCIL és susceptible d’utilització per
l’Ajuntament de Montánchez, representant-li una significativa economia de recursos;
per altra banda, el trasllat de l’experiència de l’exercici del control intern amb les
millores i adaptacions que poden resultar de la seva implantació a l’Ajuntament de
Montánchez dobla la casuística i augmenta la possibilitat de trobar més aviat
solucions a les qüestions que vagin sorgint, a favor de la Diputació de Girona.
La Diputació de Girona lidera l’adaptació de la normativa sobre control intern al petit
municipi i modelitza el seu sistema d’assistència, resultant els criteris empleats per a
la seva adaptació aprofitables per l’Ajuntament de Montánchez.
La pretensió de firmar el present conveni interadministratiu s’empara dels articles 47.1
i 2.a) de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, segons
estableix com a bàsic la mateixa norma, per a la utilització dels mitjans, serveis o
recursos de les dues parts en l’exercici de les competències pròpies.
Vist l’informe del Servei d’Assistència en l’Exercici del Control Intern a les Entitats
Locals que es transcriu íntegrament, d’acord amb el següent tenor literal:
“Informe del Centre Gestor Intervenció
Assumpte: Conveni de col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Girona i
l’Ajuntament de Montánchez en matèria de Control Intern a les Entitats Locals.
Antecedents
Que la Diputació de Girona va aprovar en data 21 de novembre de 2017, i modificat
en data 15 de maig de 2018, el Pla de Serveis de la Diputació de Girona d’Assistència
en l’Exercici del Control Intern a les Entitats Locals, que té com a finalitat compartir
coneixement i experiència en el procés d’implantació del Reial decret 424/2017, de 28
d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern de les entitats del sector
públic (RCIL), que té per objecte el desenvolupament del reglament previst a l’article
213 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, que pretén regular els procediments de control intern,
la metodologia d’aplicació i els criteris d’actuació.
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Que en el marc de desenvolupament del Servei d’Assistència en l’Exercici del Control
Intern a les Entitats Locals de la Intervenció de la Diputació de Girona, s’han generat
models de documentació i informes que permeten sistematitzar part de la funció
interventora i el control financer.
Que l’Ajuntament de Montánchez ha sol·licitat la col·laboració de la Diputació de
Girona per poder desenvolupar l’exercici de la funció interventora i el control financer
utilitzant els models de documentació i informes generats des del Servei d’Assistència
en l’Exercici del Control Intern a les Entitats Locals.
Es considera oportú establir un acord de col·laboració en matèria de control intern
amb l’Ajuntament de Montánchez per detallar els compromisos de la Diputació de
Girona i garantir el bon ús del coneixement transferit.
S’informa
Que l’expedient incorpora una memòria justificativa del conveni on s’analitzen tots els
preceptes establerts en l’article 50 de Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic.
Que el text del conveni conté el contingut mínim establert a l’article 49 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Que l'aprovació del text del conveni de col·laboració correspon a la Junta de Govern
de la Diputació de Girona, d’acord amb la Resolució de Presidència de 13/7/15 de
delegació de competències a la Junta de Govern, donat compte al Ple de 15/7/15 i
publicat al BOP núm. 142 de 24/7/2015, i de les delegacions mantingudes per
resolució de Presidència de 6/8/18, donat compte al Ple de 7/8/18.
D’acord amb això, s’informa favorablement l’aprovació del text del conveni de
col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de
Montánchez en matèria de Control Intern a les Entitats Locals.”
D’acord amb els antecedents exposats, la Junta de Govern, a proposta de la diputada
presidenta de la Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Administració i
Hisenda, per unanimitat, acorda:
Primer. Aprovar la formalització d’un conveni de col·laboració entre la Diputació de
Girona i l’Ajuntament de Montánchez, del tenor literal següent:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE LA DIPUTACIÓ
DE GIRONA I L’AJUNTAMENT DE MONTÁNCHEZ EN MATÈRIA DE CONTROL
INTERN A LES ENTITATS LOCALS
REUNITS:
Per una part, la DIPUTACIÓ DE GIRONA, amb NIF P1700000A, representada per
[càrrec;nom], assistit per [càrrec;nom], en virtut de les facultats conferides per acord
de la Junta de Govern de [data], assistit per [càrrec;nom].
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I, de l’altra, la [entitat] amb NIF [NIF], representada per [càrrec;nom], assistit per
[càrrec;nom].
EXPOSEN:
El Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control
intern de les entitats del sector públic (RCIL), té per objecte el desenvolupament del
reglament previst a l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de la hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i la seva finalitat és
regular els procediments de control intern, la metodologia d’aplicació i els criteris
d’actuació.
Entenent que l’aplicació de les previsions que conté el RCIL esdevé un àmbit
complex, que requereix l’adequada especialització del personal local, amb la finalitat
de donar resposta als nous requeriments normatius, i atenent a la tipologia de
municipis de la demarcació de Girona, amb 130 municipis amb població inferior als
1.000 habitants (59%) i únicament 21 amb població superior a 10.000 habitants (9%),
la Diputació de Girona ofereix a les entitats locals gironines, prioritàriament a les de
menor població i menys capacitat econòmica i de gestió, un servei d’assistència en
control intern amb la finalitat de millorar l’exercici del control intern a les entitats locals
de Girona.
Entre els serveis que la Diputació de Girona ofereix en el seu Pla per als municipis de
la seva província, hi figura l’adaptació per les entitats del sector públic local de:
L’inventari d’actuacions subjectes a fiscalització i/o intervenció limitada prèvia en
règim de requisits bàsics.
Les fitxes de fiscalització i intervenció limitada prèvia adaptades als extrems fixats
a l’Acord del Consell de Ministres en relació amb l’exercici de la funció
interventora en règim de requisits bàsics.
Models d’informes resultants de l’exercici de la fiscalització i/o intervenció limitada
prèvia en règim de requisits bàsics.
L’inventari d’actuacions subjectes obligatòriament a control permanent previstes a
les normes pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica del sector
públic local atribuïdes a l’òrgan interventor, tal i com estableix l’article 32.1.d) del
RCIL.
Els models dels informes resultants de l’exercici del control permanent derivats de
les actuacions previstes a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió
econòmica del sector públic local atribuïdes a l’òrgan interventor.
Els models de documents necessaris per a l’exercici del control financer.
Aquest coneixement necessari per l’aplicació del RCIL és susceptible d’utilització per
l’Ajuntament de Montánchez, representant-li una significativa economia de recursos;
per altra banda, el trasllat de l’experiència de l’exercici del control intern amb les
millores i adaptacions que poden resultar de la seva implantació l’Ajuntament de
Montánchez dobla la casuística i augmenta la possibilitat de trobar més aviat
solucions a les qüestions que vagin sorgint, a favor de la Diputació de Girona.
La Diputació de Girona lidera l’adaptació de la normativa sobre control intern al petit
municipi i modelitza el seu sistema d’assistència, resultant els criteris empleats per a
la seva adaptació aprofitables per l’Ajuntament de Montánchez.
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La pretensió de firmar el present conveni interadministratiu s’empara dels articles 47.1
i 2.a) de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, segons
estableix com a bàsic la mateixa norma, per a la utilització dels mitjans, serveis o
recursos de les dues parts en l’exercici de les competències pròpies, a tals efectes,
ACORDEN:
Primer.- Objecte
Compartir coneixement i experiència en el procés d’implantació del Reial decret
424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern de les
entitats del sector públic (RCIL), que té per objecte el desenvolupament del reglament
previst a l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de la hisendes locals, aprovat
pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i la seva finalitat és regular els
procediments de control intern, la metodologia d’aplicació i els criteris d’actuació.
Segon.- Durada
La vigència d’aquest conveni serà de 4 anys, prorrogables per 4 més per acord
exprés d’ambdues parts, a partir de la data en la que es signi.
Tercer.- Compromisos de la Diputació de Girona
Facilitar i mantenir actualitzat, en suport informàtic de text i full de càlcul, segons
procedeixi:
g)Per a l’exercici de la funció interventora:
L’inventari d’actuacions subjectes a fiscalització i/o intervenció limitada prèvia
en règim de requisits bàsics.
Les fitxes de fiscalització i intervenció limitada prèviament adaptades als
extrems fixats per l’Acord del Consell de Ministres en relació a l’exercici de la
funció interventora en règim de requisits bàsics.
Els models d’informes resultants de l’exercici de la fiscalització i intervenció
limitada prèvia en règim de requisits bàsics.
h)Per a l’exercici del control financer:
L’inventari d’actuacions sotmeses obligatòriament a control permanent previstes
a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica del sector
públic local atribuïdes a l’òrgan interventor, tal i com estableix l’article 32.1.d)
del RD 424/2017.
Els models dels informes resultants de l’exercici del control permanent derivats
de les actuacions previstes a les normes pressupostàries i reguladores de la
gestió econòmica del sector públic local atribuïdes a l’òrgan interventor.
Els models de documents necessaris per a l’exercici del control financer.
La Diputació de Girona conservarà en tot moment la propietat intel·lectual del
coneixement transferit
Quart.- Compromisos de l’Ajuntament de Montánchez
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Els compromisos de l’Ajuntament de Montánchez són els següents:
a)Utilitzar la informació facilitada per la Diputació, únicament pel desenvolupament de
les tasques de control intern del seu sector institucional, i no cedir-la a tercers per
cap finalitat, i específicament la comercial.
b)Vetllar per tal que la utilització del coneixement transferit per la Diputació de Girona,
quan s’incardini en aplicacions informàtiques, conservi la referència d’autor i es
reservi a la finalitat autoritzada
c)Remetre a la Diputació de Girona, una Memòria que acrediti l’aplicació, la utilització
i grau d’implantació del coneixement transferit per part de la Diputació de Girona
objecte d’aquest conveni, on s’incloguin, sempre que es consideri oportú,
propostes de millora i altres aportacions que puguin resultar de la seva
implementació a amb la finalitat de millorar l’assistència i trobar solucions a les
qüestions que vagin sorgint.
Cinquè.- Comunicacions
Les comunicacions i transferències d’informació entre ambdues administracions es
duran a terme preferiblement per caràcter telemàtic i amb mesures de seguretat
suficients per evitar la seva pèrdua o còpia no autoritzada.
Sisè.- Responsables
Seran responsables i participaran en el projecte per part de Girona, qui designi la
Intervenció general de la Diputació, mitjançant la disposició que procedeixi del seu
òrgan de govern corresponent.
Seran responsables i participaran en el projecte per part de l’Ajuntament de
Montánchez, qui designi la Intervenció de l’Ajuntament de Montánchez, mitjançant la
disposició que procedeixi del seu òrgan de govern corresponent.
Setè.- Causes d’extinció
No obstant el que s’ha dit anteriorment, són causes d’extinció anticipada de la
vigència d’aquest conveni l’acord mutu de les institucions firmants, la impossibilitat
sobrevinguda, legal o material, de l’execució de les accions que constitueixen
l’objecte i l’incompliment greu o manifest de les seves clàusules.
Vuitè.- Eficàcia i publicitat
El conveni obliga des del moment de la seva signatura.
La Diputació de Girona haurà de publicar el text del conveni al Butlletí Oficial de la
Província de Girona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial
de l’Estat i l’Ajuntament de Montánchez al Butlletí oficial de la Província corresponent.
Novè.- Naturalesa jurídica
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Aquest conveni té naturalesa administrativa, i la jurisdicció contenciosa administrativa
serà la competent per resoldre sobre les qüestions litigioses que puguin sorgir entre
les parts.
Les parts accepten totes les clàusules d’aquest document i, en senyal de conformitat
el signen en el lloc i la data que s’indiquen a les signatures d’aquest document.
Girona, Per la Diputació de Girona, [càrrec;nom], [Població], Per la [entitat],
[càrrec;nom]”
Segon. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura del conveni i
dels documents necessaris per portar a terme aquest acord.
Tercer. Notificar el present acord a l’Ajuntament de Montánchez i al Servei
d’Assistència en l’exercici del control intern als ens locals de la Diputació de Girona.
14.

JG979/000069/2018-PPCIPEAH; Proposta President Comissió Informativa
PEAH; Intervenció (010): Aprovar un conveni de col·laboració
interadministrativa entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de
Paracuellos de Jarama en matèria de control intern a les entitats locals
(exp. 2018/9229)

Aprovació d’un conveni de col·laboració interadministrativa entre la Diputació de
Girona i l’Ajuntament de Paracuellos de Jarama en matèria de control intern a les
entitats locals (Exp. 2018/9229).
El Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control
intern de les entitats del sector públic (RCIL), té per objecte el desenvolupament del
reglament previst a l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de la hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i la seva finalitat és
regular els procediments de control intern, la metodologia d’aplicació i els criteris
d’actuació.
Entenent que l’aplicació de les previsions que conté el RCIL esdevé un àmbit
complex, que requereix l’adequada especialització del personal local, amb la finalitat
de donar resposta als nous requeriments normatius, i atenent a la tipologia de
municipis de la demarcació de Girona, amb 130 municipis amb població inferior als
1.000 habitants (59%) i únicament 21 amb població superior a 10.000 habitants (9%),
la Diputació de Girona ofereix a les entitats locals gironines, prioritàriament a les de
menor població i menys capacitat econòmica i de gestió, un servei d’assistència en
control intern amb la finalitat de millorar l’exercici del control intern a les entitats locals
de Girona.
Entre els serveis que la Diputació de Girona ofereix en el seu pla per als municipis de
la seva província, hi figura l’adaptació per les entitats del sector públic local de:
L’inventari d’actuacions subjectes a fiscalització i/o intervenció limitada prèvia en
règim de requisits bàsics.
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Les fitxes de fiscalització i intervenció limitada prèvia adaptades als extrems fixats
a l’Acord del Consell de Ministres en relació amb l’exercici de la funció
interventora en règim de requisits bàsics.
Models d’informes resultants de l’exercici de la fiscalització i/o intervenció limitada
prèvia en règim de requisits bàsics.
L’inventari d’actuacions subjectes obligatòriament a control permanent previstes a
les normes pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica del sector
públic local atribuïdes a l’òrgan interventor, tal i com estableix l’article 32.1.d) del
RCIL.
Els models dels informes resultants de l’exercici del control permanent derivats de
les actuacions previstes a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió
econòmica del sector públic local atribuïdes a l’òrgan interventor.
Els models de documents necessaris per a l’exercici del control financer.
Aquest coneixement necessari per l’aplicació del RCIL és susceptible d’utilització per
l’Ajuntament de Paracuellos de Jarama, representant-li una significativa economia de
recursos; per altra banda, el trasllat de l’experiència de l’exercici del control intern
amb les millores i adaptacions que poden resultar de la seva implantació a
l’Ajuntament de Paracuellos de Jarama dobla la casuística i augmenta la possibilitat
de trobar més aviat solucions a les qüestions que vagin sorgint, a favor de la
Diputació de Girona.
La Diputació de Girona lidera l’adaptació de la normativa sobre control intern al petit
municipi i modelitza el seu sistema d’assistència, resultant els criteris empleats per a
la seva adaptació aprofitables per l’Ajuntament de Paracuellos de Jarama, municipi de
25.000 habitants que a més a més a sofert un important increment de població en un
període de temps molt curt que no ha vingut acompanyat del necessari augment de
personal per atendre les necessitats que demana el municipi.
La pretensió de firmar el present conveni interadministratiu s’empara dels articles 47.1
i 2.a) de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, segons
estableix com a bàsic la mateixa norma, per a la utilització dels mitjans, serveis o
recursos de les dues parts en l’exercici de les competències pròpies.
Vist l’informe del Servei d’Assistència en l’Exercici del Control Intern a les Entitats
Locals que es transcriu íntegrament, d’acord amb el següent tenor literal:
“Informe del Centre Gestor Intervenció
Assumpte: Conveni de col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Girona i
l’Ajuntament de Paracuellos de Jarama en matèria de Control Intern a les Entitats
Locals.
Antecedents
Que la Diputació de Girona va aprovar en data 21 de novembre de 2017, i modificat
en data 15 de maig de 2018, el Pla de Serveis de la Diputació de Girona d’Assistència
en l’Exercici del Control Intern a les Entitats Locals, que té com a finalitat compartir
coneixement i experiència en el procés d’implantació del Reial decret 424/2017, de 28
d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern de les entitats del sector
públic (RCIL), que té per objecte el desenvolupament del reglament previst a l’article
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213 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, que pretén regular els procediments de control intern,
la metodologia d’aplicació i els criteris d’actuació.
Que en el marc de desenvolupament del Servei d’Assistència en l’Exercici del Control
Intern a les Entitats Locals de la Intervenció de la Diputació de Girona, s’han generat
models de documentació i informes que permeten sistematitzar part de la funció
interventora i el control financer.
Que l’Ajuntament de Paracuellos de Jarama ha sol·licitat la col·laboració de la
Diputació de Girona per poder desenvolupar l’exercici de la funció interventora i el
control financer utilitzant els models de documentació i informes generats des del
Servei d’Assistència en l’Exercici del Control Intern a les Entitats Locals.
Es considera oportú establir un acord de col·laboració en matèria de control intern
amb l’Ajuntament de Paracuellos de Jarama per detallar els compromisos de la
Diputació de Girona i garantir el bon ús del coneixement transferit.
S’informa
Que l’expedient incorpora una memòria justificativa del conveni on s’analitzen tots els
preceptes establerts en l’article 50 de Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic.
Que el text del conveni conté el contingut mínim establert a l’article 49 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Que l'aprovació del text del conveni de col·laboració correspon a la Junta de Govern
de la Diputació de Girona, d’acord amb la Resolució de Presidència de 13/7/15 de
delegació de competències a la Junta de Govern, donat compte al Ple de 15/7/15 i
publicat al BOP núm. 142 de 24/7/2015, i de les delegacions mantingudes per
resolució de Presidència de 6/8/18, donat compte al Ple de 7/8/18.
D’acord amb això, s’informa favorablement l’aprovació del text del conveni de
col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de
Paracuellos de Jarama en matèria de Control Intern a les Entitats Locals.”
D’acord amb els antecedents exposats, la Junta de Govern, a proposta de la diputada
presidenta de la Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Administració i
Hisenda, per unanimitat, acorda:
Primer. Aprovar la formalització d’un conveni de col·laboració entre la Diputació de
Girona i l’Ajuntament de Paracuellos de Jarama, del tenor literal següent:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE LA DIPUTACIÓ
DE GIRONA I L’AJUNTAMENT DE PARACUELLOS DE JARAMA EN MATÈRIA DE
CONTROL INTERN A LES ENTITATS LOCALS
REUNITS:
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Per una part, la DIPUTACIÓ DE GIRONA, amb NIF P1700000A, representada per
[càrrec;nom], assistit per [càrrec;nom], en virtut de les facultats conferides per acord
de la Junta de Govern de [data], assistit per [càrrec;nom].
I, de l’altra, la [entitat] amb NIF [NIF], representada per [càrrec;nom], assistit per
[càrrec;nom].
EXPOSEN:
El Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control
intern de les entitats del sector públic (RCIL), té per objecte el desenvolupament del
reglament previst a l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de la hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i la seva finalitat és
regular els procediments de control intern, la metodologia d’aplicació i els criteris
d’actuació.
Entenent que l’aplicació de les previsions que conté el RCIL esdevé un àmbit
complex, que requereix l’adequada especialització del personal local, amb la finalitat
de donar resposta als nous requeriments normatius, i atenent a la tipologia de
municipis de la demarcació de Girona, amb 130 municipis amb població inferior als
1.000 habitants (59%) i únicament 21 amb població superior a 10.000 habitants (9%),
la Diputació de Girona ofereix a les entitats locals gironines, prioritàriament a les de
menor població i menys capacitat econòmica i de gestió, un servei d’assistència en
control intern amb la finalitat de millorar l’exercici del control intern a les entitats locals
de Girona.
Entre els serveis que la Diputació de Girona ofereix en el seu Pla per als municipis de
la seva província, hi figura l’adaptació per les entitats del sector públic local de:
L’inventari d’actuacions subjectes a fiscalització i/o intervenció limitada prèvia en
règim de requisits bàsics.
Les fitxes de fiscalització i intervenció limitada prèvia adaptades als extrems fixats
a l’Acord del Consell de Ministres en relació amb l’exercici de la funció
interventora en règim de requisits bàsics.
Models d’informes resultants de l’exercici de la fiscalització i/o intervenció limitada
prèvia en règim de requisits bàsics.
L’inventari d’actuacions subjectes obligatòriament a control permanent previstes a
les normes pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica del sector
públic local atribuïdes a l’òrgan interventor, tal i com estableix l’article 32.1.d) del
RCIL.
Els models dels informes resultants de l’exercici del control permanent derivats de
les actuacions previstes a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió
econòmica del sector públic local atribuïdes a l’òrgan interventor.
Els models de documents necessaris per a l’exercici del control financer.
Aquest coneixement necessari per l’aplicació del RCIL és susceptible d’utilització per
l’Ajuntament de Paracuellos de Jarama, representant-li una significativa economia de
recursos; per altra banda, el trasllat de l’experiència de l’exercici del control intern
amb les millores i adaptacions que poden resultar de la seva implantació l’Ajuntament
de Paracuellos de Jarama dobla la casuística i augmenta la possibilitat de trobar més
aviat solucions a les qüestions que vagin sorgint, a favor de la Diputació de Girona.
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La Diputació de Girona lidera l’adaptació de la normativa sobre control intern al petit
municipi i modelitza el seu sistema d’assistència, resultant els criteris empleats per a
la seva adaptació aprofitables per l’Ajuntament de Paracuellos de Jarama, municipi de
25.000 habitants que a més a més a sofert un important increment de població en un
període de temps molt curt que no ha vingut acompanyat del necessari augment de
personal per atendre les necessitats que demana el municipi.
La pretensió de firmar el present conveni interadministratiu s’empara dels articles 47.1
i 2.a) de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, segons
estableix com a bàsic la mateixa norma, per a la utilització dels mitjans, serveis o
recursos de les dues parts en l’exercici de les competències pròpies, a tals efectes,
ACORDEN:
Primer.- Objecte
Compartir coneixement i experiència en el procés d’implantació del Reial decret
424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern de les
entitats del sector públic (RCIL), que té per objecte el desenvolupament del reglament
previst a l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de la hisendes locals, aprovat
pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i la seva finalitat és regular els
procediments de control intern, la metodologia d’aplicació i els criteris d’actuació.
Segon.- Durada
La vigència d’aquest conveni serà de 4 anys, prorrogables per 4 més per acord
exprés d’ambdues parts, a partir de la data en la que es signi.
Tercer.- Compromisos de la Diputació de Girona
Facilitar i mantenir actualitzat, en suport informàtic de text i full de càlcul, segons
procedeixi:
i)Per a l’exercici de la funció interventora:
L’inventari d’actuacions subjectes a fiscalització i/o intervenció limitada prèvia
en règim de requisits bàsics.
Les fitxes de fiscalització i intervenció limitada prèviament adaptades als
extrems fixats per l’Acord del Consell de Ministres en relació a l’exercici de la
funció interventora en règim de requisits bàsics.
Els models d’informes resultants de l’exercici de la fiscalització i intervenció
limitada prèvia en règim de requisits bàsics.
j)Per a l’exercici del control financer:
L’inventari d’actuacions sotmeses obligatòriament a control permanent previstes
a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica del sector
públic local atribuïdes a l’òrgan interventor, tal i com estableix l’article 32.1.d)
del RD 424/2017.
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Els models dels informes resultants de l’exercici del control permanent derivats
de les actuacions previstes a les normes pressupostàries i reguladores de la
gestió econòmica del sector públic local atribuïdes a l’òrgan interventor.
Els models de documents necessaris per a l’exercici del control financer.
La Diputació de Girona conservarà en tot moment la propietat intel·lectual del
coneixement transferit
Quart.- Compromisos de l’Ajuntament de Paracuellos de Jarama
Els compromisos de l’Ajuntament de Paracuellos de Jarama són els següents:
d)Utilitzar la informació facilitada per la Diputació, únicament pel desenvolupament de
les tasques de control intern del seu sector institucional, i no cedir-la a tercers per
cap finalitat, i específicament la comercial.
e)Vetllar per tal que la utilització del coneixement transferit per la Diputació de Girona,
quan s’incardini en aplicacions informàtiques, conservi la referència d’autor i es
reservi a la finalitat autoritzada
f)Remetre a la Diputació de Girona, una Memòria que acrediti l’aplicació, la utilització i
grau d’implantació del coneixement transferit per part de la Diputació de Girona
objecte d’aquest conveni, on s’incloguin, sempre que es consideri oportú,
propostes de millora i altres aportacions que puguin resultar de la seva
implementació a amb la finalitat de millorar l’assistència i trobar solucions a les
qüestions que vagin sorgint.
Cinquè.- Comunicacions
Les comunicacions i transferències d’informació entre ambdues administracions es
duran a terme preferiblement per caràcter telemàtic i amb mesures de seguretat
suficients per evitar la seva pèrdua o còpia no autoritzada.
Sisè.- Responsables
Seran responsables i participaran en el projecte per part de Girona, qui designi la
Intervenció general de la Diputació, mitjançant la disposició que procedeixi del seu
òrgan de govern corresponent.
Seran responsables i participaran en el projecte per part de l’Ajuntament de
Paracuellos de Jarama, qui o quins es designi mitjançant la disposició o acte
administratiu que pertoqui del seu òrgan de govern corresponent.
Setè.- Causes d’extinció
No obstant el que s’ha dit anteriorment, són causes d’extinció anticipada de la
vigència d’aquest conveni l’acord mutu de les institucions firmants, la impossibilitat
sobrevinguda, legal o material, de l’execució de les accions que constitueixen
l’objecte i l’incompliment greu o manifest de les seves clàusules.
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Vuitè.- Eficàcia i publicitat
El conveni obliga des del moment de la seva signatura.
La Diputació de Girona haurà de publicar el text del conveni al Butlletí Oficial de la
Província de Girona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial
de l’Estat i l’Ajuntament de Paracuellos de Jarama al Butlletí oficial de la Província
corresponent.
Novè.- Naturalesa jurídica
Aquest conveni té naturalesa administrativa, i la jurisdicció contenciosa administrativa
serà la competent per resoldre sobre les qüestions litigioses que puguin sorgir entre
les parts.
Les parts accepten totes les clàusules d’aquest document i, en senyal de conformitat
el signen en el lloc i la data que s’indiquen a les signatures d’aquest document.
Girona, Per la Diputació de Girona, [càrrec;nom], [Població], Per la [entitat],
[càrrec;nom]”
Segon. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura del conveni i
dels documents necessaris per portar a terme aquest acord.
Tercer. Notificar el present acord a l’Ajuntament de Paracuellos de Jarama i al Servei
d’Assistència en l’exercici del control intern als ens locals de la Diputació de Girona.
15.

JG979/000072/2018-PPCIPEAH; Proposta President Comissió Informativa
PEAH; Secretaria General (005): Ratificació de la resolució de Presidència
de data 28-11-2018, relativa a la concessió a l'Ajuntament de Sant Ferriol
d'una pròrroga per a justificar la subvenció concedida dins el Fons de
Cooperació Econòmica i Cultural, any 2017 (exp. 2017/1555)

Se sotmet a ratificació de la Junta de Govern el decret de Presidència de data 28-112018, relatiu a la concessió a l'Ajuntament de Sant Ferriol d’una pròrroga per a la
justificació de la subvenció que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural, any 2017. L’esmentat decret es transcriu literalment a continuació:
“La Junta de Govern de la Diputació de Girona del 16 de maig de 2017, va concedir a
l’Ajuntament de Sant Ferriol una subvenció dins el Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural, any 2017, despeses d’inversió, (expedient 2017/1555) d’import 28.597,00 €
per a les a següents obres, amb un termini per a justificar fins el 30 de setembre de
2018:
Concepte

Subvenció

Arranjament de diversos trams del camí
del Sagrat Cor i del Santuari

15.244,17 €

Adquisició gasolinera de Fares

13.352,83 €
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Total

28.597,00 €

En data 18 de setembre de 2018, l’Ajuntament de Sant Ferriol sol·licita una pròrroga
del termini per a la presentació del justificants de la subvenció concedida fins el 30 de
novembre de 2018.
En data 22 de novembre sol.licita una nova pròrroga per a l’adquisició de la
gasolinera de Fares fins el 31 de març de 2019,.ja que els tràmits amb la societat
mercantil Galp Energia España (actual titular) per a l’adquisició de la gasolinera
encara no han finalitzat.
Atès que s'ha complert amb el que s'estableix l'article 28.2 de l'Ordenança general de
subvencions, en el sentit que la petició de pròrroga s'ha de fer abans de l'acabament
del termini fixat per a la justificació i d’acord amb l’article 32.1 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb
remissió a l’article 70.2 del RD 887/2006 de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en què
s'assenyala que l’Administració, llevat que hi hagi un precepte en contra, pot concedir
d’ofici o a petició dels interessats una ampliació dels terminis establerts que no
excedeixi de la meitat d’aquests si les circumstàncies ho aconsellen i amb això no es
perjudiquen drets de tercers.
Vista la documentació presentada per l'Ajuntament, d’acord amb les Bases de la
convocatòria, i de conformitat amb les atribucions que la vigent legislació de règim
local atribueix a la Presidència (art. 34 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del
règim local),
RESOLC
Primer. Concedir a l'Ajuntament de Sant Ferriol una pròrroga per a la justificació de la
subvenció que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any
2017, despeses d’inversió, adquisició gasolinera de Fares, d’import 13.352,83 € fins el
28 de desembre de 2018 i condicionar el lliurament de les subvencions, que son
compatibles amb altres ajudes, al compliment de la vigent Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona.
La concessió d’aquesta pròrroga no modifica cap altra condició de les establertes en
la normativa del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017.
Segon. Notificar aquesta resolució a l’Ajuntament.
Tercer. Sotmetre la present resolució a ratificació de la Junta de Govern.”
La Junta de Govern, a proposta de la presidenta de la Comissió Informativa de
Promoció Econòmica, Administració i Hisenda ratifica la resolució transcrita,
literalment, tal com ha estat aprovada.
16.

JG979/000073/2018-PPCIPEAH; Proposta President Comissió Informativa
PEAH; Secretaria General (005): Ratificació de la resolució de Presidència
de data 7-12-2018 relativa a esmenar el decret del President de 28/11/2018,
referent a la pròrroga per a la justificació de la subvenció concedida dins
el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2017 (2017/1555)

Se sotmet a ratificació de la Junta de Govern el decret de Presidència de data 7-122018, relatiu a esmenar el decret de Presidència núm. 2018/2648 de 28/11/2018,
referent a la pròrroga per a la justificació de la subvenció que té concedida dins el
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Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2017. L’esmentat decret es transcriu
literalment a continuació
“Vist el Decret del President de la Diputació de Girona de data núm. 2018/2648 de
28/11/18 relatiu a la concessió d’una pròrroga a l’Ajuntament de Sant Ferriol per a la
justificació de la subvenció que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural, any 2017, despeses d’inversió, per a l’adquisició de la gasolinera de Fares,
d’import 13.352,83 €, expedient 2017/1555.
Atès que en la part dispositiva d’aquesta resolució s’ha produït un error material en la
data de la pròrroga per a la justificació de la subvenció concedida.
Atès la documentació de l’expedient de referència i d’acord amb l’article 109.2 de la
llei 39/2015, per el qual les administracions públiques poden rectificar, així mateix, en
qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o
aritmètics existents en els seus actes.
D'acord amb aquests antecedents i de conformitat amb les atribucions que la vigent
legislació de règim local atribueix a la Presidència (art. 34 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, de bases del règim local),
RESOLC
Primer. Esmenar el Decret del President núm. 2018/2648 de 28/11/2018, referent a la
pròrroga per a la justificació de la subvenció, en el sentit següent:
En l’apartat Primer, on diu “fins el 28 de desembre de 2018”, ha de dir “fins el 31 de
març de 2019”.
Segon. Notificar aquesta resolució a l’Ajuntament.
Tercer. Sotmetre la present resolució a ratificació de la Junta de Govern”
La Junta de Govern, a proposta de la presidenta de la Comissió Informativa de
Promoció Econòmica, Administració i Hisenda ratifica la resolució transcrita,
literalment, tal com ha estat aprovada.
17.

JG979/000074/2018-PPCIPEAH; Proposta President Comissió Informativa
PEAH; Secretaria General (005): Ratificació de la resolució de Presidència
de data 3-12-2018 relativa a la concessió a l'Ajuntament de Llagostera
d'una pròrroga per a la justificació de la subvenció que té concedida dins
el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2017 (exp. 2017/1391)

Se sotmet a ratificació de la Junta de Govern el decret de Presidència de data 3-122018, relatiu a la. concessió a l'Ajuntament de Llagostera d’una pròrroga per a la
justificació de la subvenció que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural, any 2017 L’esmentat decret es transcriu literalment a continuació:
“La Junta de Govern de la Diputació de Girona del 16 de maig de 2017, va concedir a
l’Ajuntament de Llagostera una subvenció dins el Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural, any 2017, despeses d’inversió, (expedient 2017/1391) d’import 103.923,00 €
per a les obres de reurbanització del carrer Constància, amb un termini per a justificar
fins el 30 de setembre de 2018.
En data 2 d’agost de 2018, l’Ajuntament de Llagostera sol·licita una pròrroga del
termini per a la presentació del justificants de la subvenció concedida fins el 30 de
novembre de 2018 i en data 21 de novembre sol.licita una nova pròrroga motivada
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pels episodis de pluges extraordinàries del mes d’octubre i novembre d’enguany que
han provat afectacions importants a les obres.
Atès que s'ha complert amb el que s'estableix l'article 28.2 de l'Ordenança general de
subvencions, en el sentit que la petició de pròrroga s'ha de fer abans de l'acabament
del termini fixat per a la justificació i d’acord amb l’article 32.1 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb
remissió a l’article 70.2 del RD 887/2006 de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en què
s'assenyala que l’Administració, llevat que hi hagi un precepte en contra, pot concedir
d’ofici o a petició dels interessats una ampliació dels terminis establerts que no
excedeixi de la meitat d’aquests si les circumstàncies ho aconsellen i amb això no es
perjudiquen drets de tercers.
Vista la documentació presentada per l'Ajuntament, d’acord amb les Bases de la
convocatòria,i de conformitat amb les atribucions que la vigent legislació de règim
local atribueix a la Presidència (art. 34 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del
règim local),
RESOLC
Primer. Concedir a l'Ajuntament de Llagostera una pròrroga per a la justificació de la
subvenció que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any
2017, despeses d’inversió, per a les obres de reurbanització del carrer Constància,
d’import 103.923,00 € fins el 28 de desembre de 2018 i condicionar el lliurament de
les subvencions, que son compatibles amb altres ajudes, al compliment de la vigent
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
La concessió d’aquesta pròrroga no modifica cap altra condició de les establertes en
la normativa del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017.
Segon. Notificar aquesta resolució a l’Ajuntament.
Tercer. Sotmetre la present resolució a ratificació de la Junta de Govern.”
La Junta de Govern, a proposta de la presidenta de la Comissió Informativa de
Promoció Econòmica, Administració i Hisenda ratifica la resolució transcrita,
literalment, tal com ha estat aprovada.

18.

JG979/000075/2018-PPCIPEAH; Proposta President Comissió Informativa
PEAH; Secretaria General (005): Ratificació del decret de Presidència de
data 3-12-2018, relatiu a autoritzar a l'Ajuntament de Lloret de Mar el canvi
de destí de la subvenció que té concedida dins el Fons de Cooperació
Econòmica i Cultural 2017 (exp. 2017/1397)

Se sotmet a ratificació de la Junta de Govern el decret de Presidència de data 3-122018, relatiu a autoritzar a l’Ajuntament de Lloret de Mar el canvi de destí de la
subvenció que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017.
L’esmentat decret es transcriu literalment a continuació:
“La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària de 16 de maig
2017 va resoldre la concessió de subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural per a l’any 2017. A L’Ajuntament de Lloret de Mar se li va concedir la
subvenció del Fons de Cooperació Econòmica 2017 per a despeses d’inversió,
d’acord amb el següent detall:
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Exp.

Concepte

Pressupost

Subvenció

2017/1397

Millora
de
paviments
i
infraestructures de serveis a
diferents carrers i espais
Execució de la 1a fase de la revisió
del pla d'accessibilitat
Total

435.294,69

365.000.00

110.000,00

95.231,00
460.234,00
€

Vista la petició de l’Ajuntament de Lloret de Mar de canvi de destí de la subvenció
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017, d’import
460.234,00 € per destinar-la a Millora paviments i infraestructures de serveis a
diferents carrers i espais del nucli antic i barris de la població amb un pressupost de
609.373,22 €..
Vista la documentació presentada per l'Ajuntament, d’acord amb les Bases de la
convocatòria,i de conformitat amb les atribucions que la vigent legislació de règim
local atribueix a la Presidència (art. 34 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del
règim local),
RESOLC
Primer. Autoritzar a l’Ajuntament de Lloret de Mar el canvi de destí de la subvenció
que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017, expedient
2017/1397, pel concepte i l’import que es detallen.
Concepte
Concepte canvi Pressupos Subvenció
Subvenció
destí
t
Inicial
Final
Millora de paviments i
365.000,00
infraestructures de
serveis a diferents
carrers i espais
Execució de la 1a
95.231,00
fase de la revisió del
pla d'accessibilitat
Millora paviments i 609.373,00
460.234,00
infraestructures de
serveis a diferents
carrers i espais del
nucli antic i barris
de la població
Total
460.234,00 € 460.234,00
€
Segon. Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Lloret de Mar 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 2017 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 novembre de 2018
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Tercer. Sotmetre la present resolució a ratificació de la Junta de Govern”.
La Junta de Govern, a proposta de la presidenta de la Comissió Informativa de
Promoció Econòmica, Administració i Hisenda ratifica la resolució transcrita,
literalment, tal com ha estat aprovada.

19.

JG979/000076/2018-PPCIPEAH; Proposta President Comissió Informativa
PEAH; Secretaria General (005): Ratificar el decret de Presidència de data
7-12-2018, relatiu a autoritzar a l'Ajuntament de Blanes el canvi de
pressupost de la subvenció que té concedida dins el Fons de Cooperació
Econòmica i Cultural 2017 (exp. 2017/1308)

Se sotmet a ratificació de la Junta de Govern el decret de Presidència de data 7-122018, relatiu a autoritzar a l’Ajuntament de Blanes el canvi de pressupost de la
subvenció que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017.
L’esmentat decret es transcriu literalment a continuació:
“La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària de 16 de maig
2017 va resoldre la concessió de subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural per a l’any 2017. A L’Ajuntament de Blanes se li va concedir la subvenció del
Fons de Cooperació Econòmica 2017 per a despeses d’inversió, expedient 2017/1308
i amb data 16 d’octubre de 2018 es va aprovar un canvi de destí, d’acord amb el
següent detall:
Concepte
Millora de
modernització
administrativa i
tecnològica de
l'Ajuntament
Projecte de millora
de la via pública

Concepte
canvi destí
Millora de
modernització
administrativa i
tecnològica de
l'Ajuntament

Millora d'espais
públics
i
accessibilitat
Total

Pressupost
112.320,00

427.277,03

Subvenció
Inicial
215.968,00

Subvenció
Final
103.648,00

230.968,00

0,00

0,00

343.288,00

446.936,00

446.936,00

En data 28 de novembre de 2018 sol.licita un nou canvi de concepte del pressupost
de millora d'espais públics i accessibilitat, amb un nou pressupost de 2.372.920,74 €.
Vista la petició de l’Ajuntament de Blanes de canvi del pressupost de la subvenció
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017, d’import total
446.963,00 € ,d’acord amb la documentació presentada i amb les Bases de la
convocatòria i de conformitat amb les atribucions que la vigent legislació de règim
local atribueix a la Presidència (art. 34 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del
règim local),
RESOLC
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Primer. Autoritzar a l’Ajuntament de Blanes el canvi de pressupost de la subvenció
que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017, expedient
2017/1308, pel concepte i l’import que es detallen.
Concepte
Pressupost
Pressupost Subvenció Final
inicial
final
Millora de modernització
112.320,00
112.320,00
103.648,00
administrativa i tecnològica
de l'Ajuntament
Millora d'espais públics i
427.277,03
2.372.920,74
343.288,00
accessibilitat
Total
446.936,00
Segon. Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Blanes 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 2017.
Tercer. Sotmetre la present resolució a ratificació de la Junta de Govern.”
La Junta de Govern, a proposta de la presidenta de la Comissió Informativa de
Promoció Econòmica, Administració i Hisenda ratifica la resolució transcrita,
literalment, tal com ha estat aprovada.
20.

JG979/000077/2018-PPCIPEAH; Proposta President Comissió Informativa
PEAH; Secretaria General (005): Ratificar el decret de Presidència de data
30-11-2018, relatiu a concedir una pròrroga per presentar el compte
justificatiu corresponent a la subvenció atorgada en el marc de
subvencions als museus i col·leccions de les comarques gironines (exp.
2018/6027)

Se sotmet a ratificació de la Junta de Govern el decret de Presidència de data 3-122018, relatiu a concedir una pròrroga per presentar el compte justificatiu corresponent
a la subvenció atorgada en el marc de subvencions als museus i col·leccions de les
comarques gironines. L’esmentat decret es transcriu literalment a continuació:
“La Junta de Govern d’aquesta Diputació, en sessió ordinària de 7 d’agost de 2018,
va concedir al Museu de l’Empordà una subvenció en règim de concurrència
competitiva (expedient 2018/6027), d’acord amb les bases i la convocatòria de
subvencions als museus i col·leccions de les comarques gironines per a dotar-los
d’equipaments relacionats amb les noves tecnologies, publicades al BOP núm. 21 de
30 de gener de 2018 i al BOP núm. 62 de 28 de març de 2018 respectivament.
El termini de justificació de la subvenció finalitza el proper 15 de novembre de 2018.
En data 14 de novembre de 2018, el museu al qual es fa referència ha fet arribar a la
Diputació de Girona una sol·licitud de pròrroga per justificar la totalitat de l'acció
subvencionada.
Atès que s'ha complert amb el que s'estableix l'article 28.2 de l'Ordenança general de
subvencions, en el sentit que la petició de pròrroga s'ha de fer abans de l'acabament
del termini fixat per a la justificació i d’acord amb l’article 32.1 de la Llei 39/2015, d’1
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d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb
remissió a l’article 70.2 del RD 887/2006 de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en què
s'assenyala que l’Administració, llevat que hi hagi un precepte en contra, pot concedir
d’ofici o a petició dels interessats una ampliació dels terminis establerts que no
excedeixi de la meitat d’aquests si les circumstàncies ho aconsellen i amb això no es
perjudiquen drets de tercers.
Vist els antecedents, l'informe del Cap del Servei de Sistemes i Tecnologies de la
Informació, de conformitat amb els decrets de 13 de juliol de 2015, de delegació a
favor dels vicepresidents de competències atribuïdes a la Presidència,
RESOLC
Primer. Concedir una pròrroga per presentar el compte justificatiu corresponent a la
subvenció atorgada en el marc de subvencions als museus i col·leccions de les
comarques gironines per a dotar-los d’equipaments relacionats amb les noves
tecnologies al Museu que es detalla a continuació:
Beneficiari

Exp.

NIF

Import subvenció

Termini de la pròrroga

Museu de
l’Empordà

2018/6027

P1707200J

1.153,84

5/01/2019

Segon. La concessió d’aquesta pròrroga no modifica cap altra condició de l'ajut
concedit i en cas que l’Ajuntament no la justifiqui dins del nou termini assenyalat,
s’iniciarà l’expedient d’anul·lació de la subvenció no justificada.
Tercer. L’executivitat de la present resolució queda condicionada a l’existència de
crèdit adequat i suficient per al 2019.
Quart. NOTIFICAR aquesta resolució a l’interessat amb indicació dels recursos
procedents.
Cinquè. Sotmetre la present resolució a ratificació de la Junta de Govern.”
La Junta de Govern, a proposta de la presidenta de la Comissió Informativa de
Promoció Econòmica, Administració i Hisenda ratifica la resolució transcrita,
literalment, tal com ha estat aprovada.

21.

JG979/000078/2018-PPCIPEAH; Proposta President Comissió Informativa
PEAH; Secretaria General (005): Ratificació del decret de Presidència de
data 5-12-2018, relatiu a concedir una pròrroga per presentar el compte
justificatiu corresponent a la subvenció atorgada en el marc de
subvencions als museus i col·leccions de les comarques gironines (exp.
2018/6022)

Se sotmet a ratificació de la Junta de Govern el decret de Presidència de data 5-122018, relatiu a concedir una pròrroga per presentar el compte justificatiu corresponent
a la subvenció atorgada en el marc de subvencions als museus i col·leccions de les
comarques gironines. L’esmentat decret es transcriu literalment a continuació
“La Junta de Govern d’aquesta Diputació, en sessió ordinària de 7 d’agost de 2018,
va concedir al Museu de Tossa de Mar una subvenció en règim de concurrència
competitiva (expedient 2018/6022), d’acord amb les bases i la convocatòria de
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subvencions als museus i col·leccions de les comarques gironines per a dotar-los
d’equipaments relacionats amb les noves tecnologies, publicades al BOP núm. 21 de
30 de gener de 2018 i al BOP núm. 62 de 28 de març de 2018 respectivament.
El termini de justificació de la subvenció finalitza el proper 15 de novembre de 2018.
En data 15 de novembre de 2018, el museu al qual es fa referència ha fet arribar a la
Diputació de Girona una sol·licitud de pròrroga per justificar la totalitat de l'acció
subvencionada.
Atès que s'ha complert amb el que s'estableix l'article 28.2 de l'Ordenança general de
subvencions, en el sentit que la petició de pròrroga s'ha de fer abans de l'acabament
del termini fixat per a la justificació i d’acord amb l’article 32.1 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb
remissió a l’article 70.2 del RD 887/2006 de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en què
s'assenyala que l’Administració, llevat que hi hagi un precepte en contra, pot concedir
d’ofici o a petició dels interessats una ampliació dels terminis establerts que no
excedeixi de la meitat d’aquests si les circumstàncies ho aconsellen i amb això no es
perjudiquen drets de tercers.
Vist els antecedents, l'informe del Cap del Servei de Sistemes i Tecnologies de la
Informació, de conformitat amb els decrets de 13 de juliol de 2015, de delegació a
favor dels vicepresidents de competències atribuïdes a la Presidència,
RESOLC:
Primer. Concedir una pròrroga per presentar el compte justificatiu corresponent a la
subvenció atorgada en el marc de subvencions als museus i col·leccions de les
comarques gironines per a dotar-los d’equipaments relacionats amb les noves
tecnologies al Museu que es detalla a continuació:
Ajuntament
titular del museu

Beneficiari

Exp.

NIF

Ajuntament de Museu de Tossa
2018/6022 P1721500E
Tossa de Mar de Mar

Import
subvenció
1.153,84

Termini de
pròrroga
05/01/2019

Segon. La concessió d’aquesta pròrroga no modifica cap altra condició de l'ajut
concedit i en cas que l’Ajuntament no la justifiqui dins del nou termini assenyalat,
s’iniciarà l’expedient d’anul·lació de la subvenció no justificada.
Tercer. L’executivitat de la present resolució queda condicionada a l’existència de
crèdit adequat i suficient per al 2019.
Quart. NOTIFICAR aquesta resolució a l’interessat amb indicació dels recursos
procedents.
Cinquè. Sotmetre la present resolució a ratificació de la Junta de Govern.”
La Junta de Govern, a proposta de la presidenta de la Comissió Informativa de
Promoció Econòmica, Administració i Hisenda ratifica la resolució transcrita,
literalment, tal com ha estat aprovada.

22.

JG979/000079/2018-PPCIPEAH; Proposta President Comissió Informativa
PEAH; Secretaria General (005): Ratificació del decret de Presidència de
data 30-11-2018, relatiu a concedir una pròrroga per presentar el compte
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justificatiu en el marc de subvencions en noves tecnologies del Fons de
Cooperació Econòmica i Cultural, any 2018 (exp. 2018/2573)
Se sotmet a ratificació de la Junta de Govern el decret de Presidència de data 3-122018, relatiu a concedir una pròrroga per presentar el compte justificatiu corresponent
a la subvenció atorgada en el marc de subvencions en noves tecnologies del Fons de
Cooperació Econòmica i Cultural de 2018.. L’esmentat decret es transcriu literalment
a continuació:
“La Junta de Govern d’aquesta Diputació, en sessió ordinària de 3 de maig de 2018,
va concedir a l'Ajuntament de Figueres una subvenció en règim de concurrència
competitiva (expedient 2018/2573), d’acord amb les bases i la convocatòria de
subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural; dins les subvencions de
noves tecnologies, publicades al BOP núm. 4 de 5 de gener de 2018 i al BOP núm. 29
de 9 de febrer de 2018 respectivament.
El termini de justificació de la subvenció finalitza el proper 15 de novembre de 2018.
En data 9 de novembre de 2018, l’Ajuntament al qual es fa referència ha fet arribar a
la Diputació de Girona una sol·licitud de pròrroga per justificar la totalitat de l'acció
subvencionada.
Atès que s'ha complert amb el que s'estableix l'article 28.2 de l'Ordenança general de
subvencions, en el sentit que la petició de pròrroga s'ha de fer abans de l'acabament
del termini fixat per a la justificació i d’acord amb l’article 32.1 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb
remissió a l’article 70.2 del RD 887/2006 de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en què
s'assenyala que l’Administració, llevat que hi hagi un precepte en contra, pot concedir
d’ofici o a petició dels interessats una ampliació dels terminis establerts que no
excedeixi de la meitat d’aquests si les circumstàncies ho aconsellen i amb això no es
perjudiquen drets de tercers.
Vist els antecedents, l'informe del diputat de Noves Tecnologies, de conformitat amb
els decrets de 13 de juliol de 2015, de delegació a favor dels vicepresidents de
competències atribuïdes a la Presidència
RESOLC:
Primer. Concedir una pròrroga per presentar el compte justificatiu corresponent a la
subvenció atorgada en el marc de subvencions en noves tecnologies del Fons de
Cooperació Econòmica i Cultural de 2018 a l'Ajuntament que es detalla a continuació:
Beneficiari

Exp.

NIF

Import subvenció

Termini de la pròrroga

Ajuntament de
22/02/2019
2018/2573 P1707200J
10.080,00
Figueres
Segon. La concessió d’aquesta pròrroga no modifica cap altra condició de l'ajut
concedit i en cas que l’Ajuntament no la justifiqui dins del nou termini assenyalat,
s’iniciarà l’expedient d’anul·lació de la subvenció no justificada.
Tercer. L’executivitat de la present resolució queda condicionada a l’existència de
crèdit adequat i suficient per al 2019.
Quart. NOTIFICAR aquesta resolució a l’interessat amb indicació dels recursos
Cinquè. Sotmetre la present resolució a ratificació de la Junta de Govern.”
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La Junta de Govern, a proposta de la presidenta de la Comissió Informativa de
Promoció Econòmica, Administració i Hisenda ratifica la resolució transcrita,
literalment, tal com ha estat aprovada.
23.

JG979/000080/2018-PPCIPEAH; Proposta President Comissió Informativa
PEAH; Secretaria General (005): Ratificació del decret de Presidència de
data 4-12-2018, relatiu a concedir a diversos ajuntaments i entitats una
pròrroga d'execució i justificació de la subvenció concedida dins el Pla de
Monuments 2018 (exp. 2018/9157)

Se sotmet a ratificació de la Junta de Govern el decret de Presidència de data 4-122018, relatiu a concedir a diversos ajuntaments i entitats una pròrroga d’execució i
justificació de la subvenció atorgada fins al 22/03/2019 per a la justificació de les
subvencions que s’indiquen, convocatòria Pla de Monuments 2018. L’esmentat decret
es transcriu literalment a continuació:
“Vistes les peticions que es diran, de pròrroga del termini d’execució i justificació de
les subvencions a ajuntaments per a la restauració d’immobles de valor patrimonial,
convocatòria Pla de Monuments 2018; que finalitza el dia 30 de novembre de 2018.
Vist l’informe del cap de Monuments, d'acord amb els antecedents i les bases de la
convocatòria, i de conformitat amb les atribucions que la vigent legislació de règim
local atribueix a la Presidència (art. 34 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del
règim local)
RESOLC
Primer. Concedir als ajuntaments i entitats que es detallen a continuació una pròrroga
d’execució i justificació de la subvenció atorgada fins al 22/03/2019 per a la justificació
de les subvencions que s’indiquen, convocatòria Pla de Monuments 2018.
Quadre 1: Ajuts a ajuntaments per a inversions en monuments – aplicació
505/3360/76200
NÚM.
EXP

NIF

DESTINATA
RI

OBRA

SUBVENCIÓ

%

INVERSIÓ
TOTAL

2018/959

P1705400
H

Ajuntament
de Celrà

Restauració coberta i
forjat torre Desvern

21.700,00 €

70%

31.000,00 €

P1717300
2018/1210
F

Ajuntament
de Sant
Gregori

Intervenció
arqueològica al
castell de Tudela

21.700,00 €

49%

44.285,71 €

P1719800
2018/995
C

Ajuntament
de Sarrià de
Ter

Adequació itinerari
intern vila romana

24.200,00 €

70%

34.571,43 €

2018/1306 P170990C

Ajuntament
de Llançà

Rehabilitació coberta
torre de l'Abad fase
2018

14.900,00 €

80%

18.625,00 €
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P1710600
2018/913
F

Ajuntament
de Masarac

Arranjament coberta
de l'esgl. de Sant
Pere de Vilarnadal

13.400,00 €

50%

26.800,00 €

P1714000
2018/1325
E

Ajuntament
de Peralada

Intervenció en una
torre de la muralla
medieval

24.200,00 €

70%

34.571,43 €

10.000,00 €

86%

11.627,91 €

10.000,00 €

90%

11.111,11 €

P1714900
2018/1322
F

2018/910

P1718000
A

Ajuntament Consolidació cisterna
de Port de la
torre de Sant Baldiri
Selva
de Taballera
Ajuntament
de Sant
Llorenç de la Rehabilitació torre de
Muga
guaita

P1718400
2018/915
C

Ajuntament
de Sant
Miquel de
Fluvià

Restauració de
l'antiga abadia –
fase2018

23.600,00 €

90%

26.222,22 €

P1701500
2018/1176
I

Ajuntament
de La Vajol

Restauració edifici de
la Mina Canta o d'en
Negrín

14.500,00 €

90%

16.111,11 €

P1725000
B

Ajuntament
de Forallac

Restauració Torre de
les Hores

24.200,00 €

80%

30.250,00 €

2018/1274

P1721200
B

Ajuntament
de Torroella
de Montgrí

14.900,00 €

60%

24.833,33 €

2018/877

P1700700
F

Ajuntament
d'Amer

Recuperació antiga
església de Santa
Maria de Palau fase
2018
Actuacions a
l'església de Sant
Agustí de Lloret
Salvatge

12.000,00 €

80%

15.000,00 €

2018/1319

P1700800
D

Ajuntament
d'Anglès

Ampliació espai
museu Burés II fase

21.700,00 €

70%

31.000,00 €

P1703700
2018/1326
C

Ajuntament
de Caldes de
Malavella

Restauració castell
de Caldes -Sant
Maurici- 2018

24.200,00 €

70%

34.571,43 €

P1708900
D

Ajuntament
d'Hostalric

Restauració castell
d'Hostalric

14.500,00 €

80%

18.125,00 €

2018/1081

2018/1062
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P1712300
2018/1279
A

Ajuntament
d'Osor

Restauració de la
Torre dels Recs III
fase

24.200,00 €

90%

26.888,89 €

P1715500
2018/1055
C

Ajuntament
Consolidació de la
de Riells i Torre d'en Pega fase
Viabrea
2

24.200,00 €

80%

30.250,00 €

P1702200
2018/1216
E

Ajuntament
de Besalú

Intervenció campanar
església Sant Pere
fase II

22.800,00 €

45%

50.666,67 €

P1717200
2018/1263
H

Ajuntament
de Sant
Ferriol

Restauració església
parroquial de Mor
fase 2018

24.200,00 €

90%

26.888,89 €

P1704300
A

Ajuntament
de
Camprodon

Restauració muralles
del castell de Sant
Nicolau i del Pont
Nou

23.900,00 €

80%

29.875,00 €

P1715400
F

Ajuntament
de Ribes de
Freser

Continuació
consolidació i
restauració Castell
Sant Pere

24.200,00 €

80%

30.250,00 €

P1718600
2018/1038
H

Ajuntament
de Sant Pau
de Segúries

Restauració Pont
d'En Rovira Fase
2018

24.200,00 €

90%

26.888,89 €

2018/1160

P1722600
B

Ajuntament
de Vidrà

2.248,91

90%

2.498,78 €

2018/1317

P1702700
D

Ajuntament
de Bolvir

Consolidació castell
de Milany
Continuació
consolidació i
restauració jaciment
arqueològic del
Castellot

24.200,00 €

80%

30.250,00 €

2018/1171

P1709000
B

Ajuntament
d'Isòvol

Restauració del Pont
del Diable

10.000,00 €

90%

11.111,11 €

2018/1068

2018/1156

2018/1090

2018/1307

Comunitat
benedictina
de Sant
R1700154F
Daniel

Q6750002E

Restauració
del Monestir
fase 6

12.000,00 €

24%

50.000,00 €

Consolidació i
excavació
Universitat vil·la romana
de Girona
del collet

19.500,00 €

60%

32.500,00 €
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2018/847

R1700002G

2018/858 R1700002G

2018/1087 R1700002G

2018/1409

2018/1379

2018/1397

Bisbat de
Girona /
Parròquia
d'Oix
Bisbat de
Girona /
Parròquia
de
Montagut
Bisbat de
Girona /
Parròquia
de Tortellà

Reforma i
reparació
parcial de
l'església de
Sant Miquel
de la Pera
Segona fase
intervenció
façanes
església de
Sant Pere de
Montagut
Rehabilitació
façana
principal
església

10.000,00 €

50%

20.000,00 €

11.000,00 €

50%

22.000,00 €

14.500,00 €

50%

29.000,00 €

10.000,00 €

45%

22.222,22 €

13.800,00 €

50%

27.600,00 €

R0800043B

Bisbat de
Vic /
Parròquia
de
Camprodon

R0800043B

Bisbat de
Vic /
parròquia
de les
Lloses

Condicionam
ent església
parroquial de
Santa Maria
fase 2018
Restauració
conjunt
parroquial de
Sant Feliu
d'Estiula fase
2018

R0800043B

Bisbat de
Vic /
parròquia
de les
Lloses

Restauració
façanes
campanar de
l'església de
Santa Maria
de les Lloses

10.000,00 €

50%

20.000,00 €

Restauració
Bisbat de
paraments
Vic /
interiors
Parròquia
església de
de Sant
l'antic
Joan de les monestir de la
Abadesses
població

10.000,00 €

45%

22.222,22 €

10.000,00 €

50%

20.000,00 €

19.800,00 €

90%

22.000,00 €

15.700,00 €

70%

22.428,57 €

2018/1377

R0800043B

2018/1407

Bisbat de
Vic /
Parròquia
R0800043B de Setcases

Bisbat de
Vic /
Parròquia
2018/1391 R0800043B
de Vidrà
Parròquia
de
Puigcerdà –
2018/1281 R2500008D
Bisbat

Intervenció
església
parroquial de
Sant Miquel
Arranjament
interiors
església
església de
Santa Llúcia
de Ciuret
Rehabilitació
església de
Sant
Domènec
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d'Urgell

2018/861

Consell
Restauració
P6700002 Comarcal de sala
noble
F
la Selva
castell

24.200,00 €

43%

56.279,07 €

Segon. La concessió d’aquests canvis no modifica cap altra condició dels ajuts
esmentats i en cas que l’Ajuntament o entitat no la justifiqui dins del nou termini
assenyalat, s’iniciarà l’expedient d’anul·lació de la subvenció no justificada.
Tercer. L'eficàcia d'aquest acord queda subjecte a l'existència de crèdit suficient i
adequat.
Quart. Sotmetre la present resolució a ratificació de la Junta de Govern.
Cinquè. Notificar el present acord als interessats amb indicació dels recursos
procedents.
Sisè. Traslladar aquest decret a la Intervenció de la Diputació de Girona per al seu
coneixement i efectes”.
La Junta de Govern, a proposta de la presidenta de la Comissió Informativa de
Promoció Econòmica, Administració i Hisenda ratifica la resolució transcrita,
literalment, tal com ha estat aprovada.

24.

JG979/000066/2018-PPCITS; Proposta President Comissió Informativa TS;
Medi Ambient (014): Aprovar el conveni (CN/3645), Entre la DIBA, DDGI i
l'Associació de Propietaris del Montseny per l'impuls per a la gestió
agroforestal sostenible (exp. 2018/4628)

Diputació de Barcelona i la Diputació de Girona gestionen el Parc Natural del
Montseny amb l’objectiu bàsic de garantir la preservació dels valors naturals i
culturals d’aquest espai natural, d’una manera compatible amb el seu
desenvolupament i alhora amb el seu ús social.
A data 14 de novembre de 2017 la Diputació de Girona va signar el conveni subscrit
amb l’Associació de propietaris del Montseny per a l’impuls de la gestió agroforestal
sostenible al massís del Montseny. El conveni inclou un pla de treball per al 2017 i
preveu, en el punt vintè que el conveni podrà ser prorrogat mitjançant addendes en
els anys posteriors, sempre que l’Associació de Propietaris del Montseny presenti una
sol·licitud de pròrroga que incorpori la proposta de programa anual amb la definició de
les accions que preveu assumir aquesta entitat i la previsió pressupostària preliminar,
així com el finançament que es preveu, amb detall de en quines actuacions o
fraccions d’aquestes s’aplicarà, les finques implicades, les unitats d’actuació i el
nombre d’hectàrees, com també els preus unitaris.
Donat que ambdues Diputacions gestionen conjuntament el Parc Natural del
Montseny, es creu oportú reformular el citat conveni mitjançant un nou conveni entre
les Diputacions i l’Associació de Propietaris del Montseny per al foment de
l’Associacionisme i l’impuls de la gestió agroforestal sostenible en l’àmbit del Parc i
Reserva de la Biosfera del Montseny. Conveni que s’estableix amb un pressupost
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total de les actuacions a desenvolupar de 14.715,00 euros, dels quals seran
subvencionats 11.000 euros (75% de la despesa total efectuada), a raó de 3.000€ la
Diputació de Girona (20,45%) i 8.000 € la Diputació de Barcelona (54,55%) i 3.715,00
€ assumits per part de l’APM (25% de la despesa total efectuada).
La gestió del Parc del Montseny està determinada pel conjunt d’aspectes normatius i
d’ordenació del Pla Especial del Montseny. El Pla Especial estableix, d’una banda, les
condicions per al desenvolupament de les activitats forestals, agrícoles i ramaderes,
basant-se en l’aprofitament racional dels recursos i en el principi general de la
conservació i millora dels sistemes naturals, i, d’altra banda, reconeix com una de les
funcions de les dues diputacions el foment de l’aprofitament sostenible dels recursos
i la millora de vida de la població. En aquest sentit, el Pla Especial reconeix la
importància de les activitats agràries i forestals, per a les quals preveu línies
específiques de suport tècnic i econòmic.
L’Associació de Propietaris del Montseny (APM) és una associació sense ànim de
lucre que té com a objectius, entre d’altres, agrupar la propietat del Montseny per
posar en valor els actius econòmics, culturals, socials i ambientals del massís i dels
seus habitants, i fomentar, promoure i executar la planificació forestal i agrària
conjunta, tot cercant economies d’escala, amb les millors tècniques disponibles, per
assolir la viabilitat econòmica, ambiental i socialment durable, i orientada a l’obtenció
de productes de qualitat.
L’Associació de Propietaris del Montseny també representa i actua com a
interlocutora dels propietaris davant les administracions públiques, altres entitats de
caire privat i la societat, tot defensant els drets de la propietat i difonent els beneficis
socials i ambientals que les explotacions agroforestals del massís generen, així com
cercant formes perquè les propietats siguin compensades adequadament per a la
creació i el sosteniment d’aquests béns.
En data 5 de febrer de 2018 l’Associació de Propietaris del Montseny, amb NIF
G55030225, ha presentat sol·licitud d’addenda al citat conveni per una subvenció de
3.000,00 € per desenvolupar un Pla de Treball per a l’impuls de la gestió forestal
sostenible en l’àmbit del Montseny, amb un pressupost de 4.080,00 €.
Vist l’informe del centre gestor de Medi Ambient amb el tenor literal següent:
“INFORME DEL CENTRE GESTOR DE MEDI AMBIENT
Assumpte: Conveni de col·laboració i cooperació entre la Diputació de Girona, la
Diputació de Barcelona i l’Associació de Propietaris del Montseny per al foment de
l’associacionisme i l’impuls de la gestió agroforestal sostenible CN/ 3645- Exp.
2017/7827
Que en data 14 de novembre de 2017 la Diputació de Girona va signar el conveni
subscrit amb l’Associació de propietaris del Montseny per a l’impuls de la gestió
agroforestal sostenible al massís del Montseny. El conveni inclou un pla de treball per
al 2017 i preveu, en el punt vintè que el conveni podrà ser prorrogat mitjançant
addendes en els anys posteriors, sempre que l’Associació de Propietaris del
Montseny presenti una sol·licitud de pròrroga que incorpori la proposta de programa
anual amb la definició de les accions que preveu assumir aquesta entitat i la previsió
pressupostària preliminar, així com el finançament que es preveu, amb detall de en
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quines actuacions o fraccions d’aquestes s’aplicarà, les finques implicades, les unitats
d’actuació i el nombre d’hectàrees, com també els preus unitaris.
En data 5 de febrer de 2018 l’Associació de Propietaris del Montseny, amb NIF
G55030225, ha presentat sol·licitud d’addenda al citat conveni per una subvenció de
3.000,00 € per desenvolupar un Pla de Treball per a l’impuls de la gestió forestal
sostenible en l’àmbit del Montseny, amb un pressupost de 4.080,00 €.
Diputació de Barcelona i la Diputació de Girona gestionen el Parc Natural del
Montseny amb l’objectiu bàsic de garantir la preservació dels valors naturals i
culturals d’aquest espai natural, d’una manera compatible amb el seu
desenvolupament i alhora amb el seu ús social.
Donat que ambdues Diputacions gestionen conjuntament el Parc Natural del
Montseny, es creu oportú reformular el citat conveni mitjançant un nou conveni entre
les Diputacions i l’Associació de Propietaris del Montseny per al foment de
l’Associacionisme i l’impuls de la gestió agroforestal sostenible en l’ambit del Parc i
Reserva de la Biosfera del Montseny. Conveni que s’estableix amb un pressupost
total de les actuacions a desenvolupar de 14.715,00 euros, dels quals seran
subvencionats 11.000 euros (75% de la despesa total efectuada), a raó de 3.000€ la
Diputació de Girona (20,45%) i 8.000 € la Diputació de Barcelona (54,55%) i 3.715,00
€ assumits per part de l’APM (25% de la despesa total efectuada).
La gestió del Parc del Montseny està determinada pel conjunt d’aspectes normatius i
d’ordenació del Pla Especial del Montseny. El Pla Especial estableix, d’una banda, les
condicions per al desenvolupament de les activitats forestals, agrícoles i ramaderes,
basant-se en l’aprofitament racional dels recursos i en el principi general de la
conservació i millora dels sistemes naturals, i, d’altra banda, reconeix com una de les
funcions de les dues diputacions el foment de l’aprofitament sostenible dels recursos
i la millora de vida de la població. En aquest sentit, el Pla Especial reconeix la
importància de les activitats agràries i forestals, per a les quals preveu línies
específiques de suport tècnic i econòmic.
L’Associació de Propietaris del Montseny (APM) és una associació sense ànim de
lucre que té com a objectius, entre d’altres, agrupar la propietat del Montseny per
posar en valor els actius econòmics, culturals, socials i ambientals del massís i dels
seus habitants, i fomentar, promoure i executar la planificació forestal i agrària
conjunta, tot cercant economies d’escala, amb les millors tècniques disponibles, per
assolir la viabilitat econòmica, ambiental i socialment durable, i orientada a l’obtenció
de productes de qualitat.
L’Associació de Propietaris del Montseny també representa i actua com a
interlocutora dels propietaris davant les administracions públiques, altres entitats de
caire privat i la societat, tot defensant els drets de la propietat i difonent els beneficis
socials i ambientals que les explotacions agroforestals del massís generen, així com
cercant formes perquè les propietats siguin compensades adequadament per a la
creació i el sosteniment d’aquests béns.
DISPOSICIONS LEGALS
a)La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
b)La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
c)El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei general de subvencions.
d)El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny
e)Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel què s’aprova el text refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
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f)L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
g)Les Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona.
S'INFORMA
Que el pressupost general de la Diputació de Girona per al 2018 conté la partida
300/1700/48017 “A l’Associació de Propietaris del Montseny Bones pràctiques
forestals" amb un crèdit inicial de 3.000,00 euros, la qual cosa és el supòsit previst en
l’article 15.a) de l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona per a
la concessió directa de subvencions.
Que es tracta d'una actuació d'interès públic per al conjunt del Parc, atès que el 80%
de la superfície del Parc Natural del Montseny és de propietat privada i la gestió
agroforestal sostenible és un dels objectius de la gestió de l’espai natural.
Que existeix crèdit pressupostari i que és l'adequat a la naturalesa de la despesa que
es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat
d'existència de crèdit o document equivalent.
Que s'acredita, en la forma establerta en la normativa reguladora de la subvenció, que
el beneficiari està al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, i
que el sol·licitant declara responsablement que no està sotmès a les prohibicions per
obtenir aquesta condició, previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la LGS.
Que l'aprovació de l’ajut mitjançant conveni correspon a la Junta de Govern de la
Diputació de Girona, d’acord amb la Resolució de Presidència de 13/7/15, donat
compte al Ple de 15/7/15 i publicat al BOP núm. 142 de 24/7/2015, i de les
delegacions mantingudes per resolució de Presidència de 6/8/18, donat compte al Ple
de 7/8/18.
CONCLUSIÓ
Per tot el que s’ha exposat, s’informa FAVORABLEMENT la proposta de resolució per
a l’atorgament de la subvenció a l’Associació de Propietaris del Montseny de
3.000,00€, que correspon al 20,38% de la despesa total efectuada, i a l’aprovació del
Conveni de col·laboració i cooperació entre la Diputació de Girona, la Diputació de
Barcelona i l’Associació de Propietaris del Montseny per al foment de
l’associacionisme i l’impuls de la gestió agroforestal sostenible.”
D’acord amb els antecedents, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de
Medi Ambient, per unanimitat, acorda:
Primer. APROVAR el text del conveni entre la Diputació de Girona i l’Associació de
propietaris del Montseny, per a l’impuls de la gestió Agroforestal sostenible, que
presenta el tenor literal següent:
“CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I
L’ ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS DEL MONTSENY PER A L’IMPULS DE LA
GESTIÓ AGROFORESTAL SOSTENIBLE
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel seu president, l’Il·lm. Sr. Miquel Noguer i
Planas, assistit pel secretari general, el Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de les
facultats conferides per acord de Junta de Govern del dia 27 de novembre de 2018.
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel diputat delegat d’Espais Naturals i
Medi Ambient de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, l’Il·lm. Sr. Valentí Junyent i Torras, i
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facultat d’acord amb la Refosa núm. 1/2018, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018
(publicada al BOPB d’11 de juliol de 2018), assistit pel secretari delegat, Ferran
Gonzalo Sánchez, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de
data 12 de juliol de 2018 (BOPB de 17.07.2018).
ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS DEL MONTSENY, representada pel seu president,
el Sr. Francisco de Puig Egido, especialment facultat per a aquest acte segons
l’article 22 dels estatuts de l’Associació per l’Assemblea general de 30 d’abril de 2016.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.La Diputació de Barcelona i la Diputació de Girona gestionen el Parc Natural del
Montseny amb l’objectiu bàsic de garantir la preservació dels valors naturals i
culturals d’aquest espai natural, d’una manera compatible amb el seu
desenvolupament i alhora amb el seu ús social.
II.La gestió del Parc del Montseny està determinada pel conjunt d’aspectes
normatius i d’ordenació del Pla Especial del Parc del Montseny.
III.El Pla Especial inclou com un dels seus objectius específics la potenciació
d’aquelles activitats econòmiques que contribueixin a impulsar el model
territorial proposat, entenent l’activitat humana com un instrument de protecció
activa dels valors del Parc del Montseny i la gestió activa i integral dels seus
recursos com el millor instrument per a la conservació de la diversitat
biològica.
IV.El Pla Especial estableix, d’una banda, les condicions per al desenvolupament de
les activitats forestals, agrícoles i ramaderes, basant-se en l’aprofitament
racional dels recursos i en el principi general de la conservació i millora dels
sistemes naturals, i, d’altra banda, reconeix com una de les funcions de les
dues diputacions el foment de l’aprofitament sostenible dels recursos i la
millora de vida de la població. En aquest sentit, el Pla Especial reconeix la
importància de les activitats agràries i forestals, per a les quals preveu línies
específiques de suport tècnic i econòmic.
V.L’Associació de Propietaris del Montseny (APM) és una associació sense ànim de
lucre que té com a objectius, entre d’altres, agrupar la propietat del Montseny
per posar en valor els actius econòmics, culturals, socials i ambientals del
massís i dels seus habitants, i fomentar, promoure i executar la planificació
forestal i agrària conjunta, tot cercant economies d’escala, amb les millors
tècniques disponibles, per assolir la viabilitat econòmica, ambiental i
socialment durable, i orientada a l’obtenció de productes de qualitat.
VI.En conseqüència, la protecció dels valors naturals i culturals del Parc Natural del
Montseny i Reserva de la Biosfera, i la seva vinculació amb el
desenvolupament de les activitats agroforestals, considerades com a
instrument per a un desenvolupament econòmic sostenible i com un agent
primordial per a la conservació i millora del paisatge, constitueixen àmbits
d’interès comú de totes les parts.
VII.La Diputació de Barcelona, la Diputació de Girona, el Centre de la Propietat
Forestal i l’Associació de Propietaris del Montseny van signar el 4 de febrer de
2011 un conveni de col·laboració i cooperació per a l’impuls de la gestió
agroforestal sostenible en el Parc del Montseny.
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VIII.La Diputació de Barcelona i l’Associació de Propietaris del Montseny van signar
l’any 2013 un conveni de col·laboració per reforçar i estendre el marc de
col·laboració ja existent entre ambdues entitats, per tal de compartir iniciatives
relacionades amb la gestió forestal i agrària dins l’àmbit del Parc del Montseny
i amb la participació dels propietaris en la gestió d’aquest espai protegit, el
qual ha estat vigent fins a finals de 2017.
IX.La Diputació de Girona va signar un conveni de col·laboració amb l’Associació de
Propietaris del Montseny per a l’impuls de la gestió agroforestal al Parc
Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny per a l’anualitat 2017.
X.Tant les Diputacions de Girona i Barcelona com l’Associació de Propietaris del
Montseny consideren que, comparteixen interessos de caràcter més general,
relacionats amb els mecanismes de participació de l’Associació en la gestió
del Parc.
XI.La minuta d’aquest conveni ha estat aprovada per decret de l’Excm. Sr. president
de la Diputació de Barcelona, de data xxxxxx.
XII.La Diputació de Barcelona trametrà el present conveni al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del
que estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern.
En virtut de tot això, les parts intervinents, de comú acord, i reconeixent-se plena
capacitat per a aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents:
PACTES
Primer. OBJECTE:
L’objecte d’aquest conveni és establir la col.laboració entre la Diputació de Barcelona
i de la Diputació de Girona, com a institucions co-gestores del Parc Natural del
Montseny, i l’APM, per impulsar la gestió agroforestal compatible amb la conservació
dels valors naturals en el massís del Montseny i especialment dins l’àmbit del Pla
Especial del Parc del Montseny.
En el marc d’aquest conveni s’estableixen les línies bàsiques d’acció següents:
— Impulsar l’associacionisme dins l’àmbit del Parc Natural del Montseny i de la
participació dels propietaris del sòl no urbanitzable en la gestió del Parc, a través
d’associacions i entitats.
— Preparar i desenvolupar plans, projectes i estudis d’interès mutu que es
corresponguin amb qüestions clau del massís del Montseny i que requereixin
intervencions conjuntes entre l’administració pública i la propietat privada.
— Plantejar i desenvolupar propostes específiques relatives a la gestió
agroforestal del massís sobre la base dels objectius del Pla Especial del Parc del
Montseny, de les directrius de l’administració forestal i de l’experiència i els
coneixements que aplega l’Associació de Propietaris del Montseny.
— Plantejar i desenvolupar propostes específiques relatives a la posada en valor,
la promoció i la recerca de vies de comercialització dels productes agroforestals
del Montseny.
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— Promoure i difondre els valors i la importància de portar a terme una gestió
agrària i forestal del massís com a garantia per a la conservació dels valors
naturals i culturals del Parc del Montseny.
En relació amb les finques privades i a l’efecte de desplegar aquells projectes i
actuacions promoguts d’acord amb aquest conveni, es considerarà com a àmbit
possible d’aplicació el conjunt o una part de les finques dels associats a l’Associació
de Propietaris del Montseny incloses dins de la Reserva de la Biosfera del Montseny,
que es podran així acollir a l’assessorament tècnic i als beneficis derivats de les
possibles fonts addicionals de finançament que es derivin d’aquest conveni, sense
renunciar a les línies d’ajut a particulars a les quals tinguin dret, i sempre que no
siguin pel mateix concepte.
En relació amb les finques públiques, i a l’efecte de desplegar aquells projectes i
actuacions promoguts d’acord amb aquest conveni, l’àmbit d’aplicació dels quals sigui
el conjunt de finques dels propietaris o titulars de l’explotació membres de l’Associació
de Propietaris del Montseny, les finques propietat de les Diputacions de Girona i
Barcelona tindran la consideració de finques associades, a l’efecte del còmput de
superfície objecte de gestió, tot i que no es podran beneficiar d’aquelles línies d’ajut
destinades a la propietat privada.
Segon. PROGRAMA D’ACTUACIONS:
Per tal de concretar les actuacions que es duran a terme a l’empara d’aquest conveni,
s’estableix com a eina bàsica el programa anual d’actuacions.
El programa anual d’actuacions del 2018, que consta com a annex d’aquest conveni,
determina la valoració de les accions que assumeix l’Associació de Propietaris del
Montseny, en compliment dels objectius pactats, amb un pressupost desglossat de
les hores de personal propi assignades a aquestes tasques i/o la previsió de factures
de tercers.
D’acord amb el què preveu el pacte vintè respecte a les possibles pròrrogues, abans
del 30 d’abril de l’any en què es programi, haurà de ser consensuat un nou programa
d’actuacions en el si de la Comissió de Seguiment prevista en el pacte tercer. A tal
efecte, l’Associació de Propietaris del Montseny haurà de presentar abans del 31 de
maig de l’any en curs, una sol·licitud de pròrroga que incorpori la proposta de
programa anual amb la definició de les accions que preveu assumir aquesta entitat i
la previsió pressupostària preliminar, així com el finançament que es preveu, amb
detall de en quines actuacions o fraccions d’aquestes s’aplicarà, les finques
implicades, les unitats d’actuació i el nombre d’hectàrees, com també els preus
unitaris.
Per a les possibles aportacions futures, en funció de la proposta de programa anual
presentada per l’Associació de Propietaris del Montseny, un cop consensuada en el si
de la comissió de seguiment, la Direcció del Parc Natural del Montseny elaborarà un
informe tècnic, el qual establirà la valoració dels treballs proposats anualment i
determinarà subvenció màxima a aportar per part de les Diputacions, d’acord amb les
respectives disponibilitats pressupostàries. Caldrà que el programa d’actuacions i la
proposta de finançament siguin aprovats per la Diputació de Girona i Diputació de
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Barcelona respectivament en forma d’addenda al conveni i que aquesta addenda
sigui signada per les parts per a que es pugui considerar efectiva la pròrroga del
conveni i els compromisos d’aquesta puguin ser considerats vinculants.
Tercer. COMISSIÓ DE SEGUIMENT:
Per tal de garantir el correcte desenvolupament del conveni, facilitar la comunicació
de les iniciatives de les parts signatàries i poder resoldre els dubtes d’interpretació
que sorgeixin respecte als pactes d’aquest conveni, així com les discrepàncies que
puguin sorgir en l’aplicació d’aquest, es crea una comissió de seguiment.
La Comissió de Seguiment, d'acord amb un calendari prèviament acordat, es reunirà
com a mínim de forma semestral per avaluar el desenvolupament correcte de les
actuacions previstes en el programa anual, així com per consensuar el programa
d’actuacions d’anys següents.
La Comissió de Seguiment tindrà la composició següent:
—Un representant tècnic designat per la Diputació de Girona;
—Un representant tècnic designat per la Diputació de Barcelona;
— Un representant per part de la Associació de Propietaris del Montseny.
Quart. IMPORT DE LA SUBVENCIÓ:
La Diputació de Girona contribuirà a la consecució dels objectius d’aquest conveni, a
més d’assumir aquelles funcions pròpies que se’n derivin, mitjançant un ajut al
finançament, quan escaigui, de les actuacions incloses en el programa anual aprovat
en el marc d’aquest conveni i les seves possibles addendes.
La Diputació de Girona atorga una subvenció de 3.000,00€ a l’Associació de
Propietaris del Montseny per a l’execució del pla d’actuacions de l’any 2018. Aquest
import equival el 2018 al 20,38% de la despesa total efectuada per l’APM. Per als
successius anys, i en cas de prorroga, l’addenda establirà l’import i el percentatge de
subvenció i l’aportació anual s’imputarà a l’aplicació pressupostària que correspongui
per a aquell exercici pressupostari
La Diputació de Barcelona a través de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat subvencionarà a l’Associació de Propietaris del
Montseny, amb un import de VUIT MIL EUROS (8.000,00€), per col·laborar en la
realització de les activitats descrites als pactes anteriors. S’imputarà a l’aplicació
pressupostària de l’any 2018: G/50402/17230/48901. L’import anterior correspon al
75% de la despesa subvencionada i equival al 54,36% de la despesa total efectuada.
Pels successius anys, i en cas de prorroga, l’aportació anual s’imputarà a l’aplicació
pressupostària que correspongui per a aquell exercici pressupostari.
L’Associació de Propietaris del Montseny contribuirà a la consecució dels objectius
d’aquest conveni, a més d’assumir aquelles funcions pròpies que se’n derivin,
equivalents el 2018 a un pressupost propi de 3.715,00€.
Amb tot s’estableix un pressupost total de les actuacions a desenvolupar en el marc
del present conveni de 14.715,00 euros, dels quals seran subvencionats entre les
dues diputacions 11.000 euros (75% de la despesa total efectuada), a raó de 3.000€
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la Diputació de Girona (20,45%) i 8.000 € la Diputació de Barcelona (54,55%) i
assumits per part de l’APM 3.715,00 € (25% de la despesa total efectuada).
Cinquè. DESPESES SUBVENCIONABLES I PERÍODE D’EXECUCIÓ:
La subvenció que es concedeix té caràcter singular. Es consideren despeses
subvencionables les que es detallen en l’annex d’aquest conveni com a programa
d’actuacions i que formen part de l’objecte de la subvenció; per tant, l’import que
s’autoritza no podrà ser utilitzat per sufragar despeses d’una altra naturalesa.
Es podran considerar com a subvencionables les despeses de personal. Es podran
considerar com a subvencionables les despeses generals (telèfon, llum, etc.) per
import màxim del 7% de les despeses de personal.
No seran subvencionables les despeses en concepte d’IVA.
Es consideren despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el termini
d’execució, encara que no hagin estat pagades efectivament abans d'acabar el
període de la justificació.
El període d’execució de l’actuació subvencionada comença l’1 de gener de 2018 i
finalitza el 31 de desembre de 2018.
Sisè. COMPATIBILITAT AMB D’ALTRES SUBVENCIONS:
El beneficiari haurà de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció
pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. L’obligació de
comunicació d’altres subvencions subsistirà fins al moment de la justificació.
La subvenció atorgada 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, amb
l'excepció dels ajuts que s'obtinguin de les Diputacions de Girona o Barcelona, o
entitat vinculada o participada per aquest ens per al mateix projecte. La suma de les
subvencions i altres ingressos compatibles amb la de les Diputacions en cap cas no
pot superar el cost total de l’activitat subvencionada.
Setè. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ:
L’Associació de propietaris del Montseny accepta la subvenció, mitjançant la
signatura del present conveni, així com les condicions generals i específiques fixades
per aplicar-la, estipulades en aquest.
Vuitè. TERMINI I RÈGIM DE JUSTIFICACIÓ:
El beneficiari ha de justificar, en el cas de la Diputació de Girona, en el termini que
finalitza el 31 de gener de 2019, la realització efectiva de l’objecte de la subvenció.
Per a l’ajut de la Diputació de Girona caldrà la presentació per mitjans electrònics al
Registre General de la Diputació del compte justificatiu normalitzat, disponible a
l’apartat «Documentació» del web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat),
acompanyat de la documentació següent:
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a) Memòria justificativa del compliment de l’activitat, en què hi ha de constar una
descripció de les accions fetes i els resultats obtinguts, així com l’explicació del
compliment de l’obligació de fer difusió i publicitat de la col·laboració de la Diputació
de Girona.
b) Relació classificada de les despeses de l’activitat, amb la identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la
factura.
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats, amb la
identificació de l’import i la procedència.
d) Documentació acreditativa que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb la
col·laboració de la Diputació de Girona, tal com estableix el pacte onzè d’aquest
conveni.
e) Declaració responsable sobre les retribucions dels òrgans de direcció o
d’administració de l’entitat, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en
compliment de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència (model
disponible a l’apartat «Documentació» del web www.ddgi.cat).
f) Fulls mensuals de dedicació temporal a les diferents tasques en què consti la
dedicació desglossada en dies i hores a cada tasca, signats per cada persona i pel
seu cap, els justificants de despesa corresponents i un certificat signat que acrediti la
dedicació de forma argumentada.
Per a l’ajut de la Diputació de Barcelona, l’Associació de Propietaris del Montseny
haurà de justificar la realització de les activitats subvencionades de l’any 2018, com a
màxim el 31 de març de 2019, mitjançant la modalitat de compte justificatiu amb
l’aportació de justificants de la despesa, d’acord amb l’article 39 de l’Ordenança
General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, i en ella s’inclou:
-Memòria tècnica justificativa de les activitats realitzades i els resultats
obtinguts.
-Memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades
amb el contingut establert en l’article 72.2 del RLGS.
Pels successius anys, i en cas de prorroga del conveni, el pagament
anual s’efectuarà en les mateixes condicions anteriorment exposades.
El beneficiari haurà de justificar el cost total de l’activitat, amb indicació de si aquesta
ha estat finançat amb càrrec a la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona,
amb fons propis del beneficiari o amb càrrec a subvencions rebudes d’altres ens
concedents per a la mateixa finalitat.
Quan l’import de la despesa subvencionable sigui superior a les quanties establertes
per la legislació vigent de contractació pública en relació amb el contracte menor, el
beneficiari ha de justificar que ha sol·licitat com a mínim 3 ofertes a diferents
proveïdors, prèviament a la contractació del compromís, excepte que per les
característiques especials de l’objecte del contracte no hi hagi en el mercat suficient
nombre d’entitats que el realitzin, prestin o subministrin, o tret que la despesa
s’hagués realitzat amb anterioritat a la sol·licitud de la subvenció.
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.
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En cas que el cost justificat sigui inferior al que consta en el pressupost acceptat, la
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el
percentatge de desviació.
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat
al pacte sisè, superin la despesa efectiva.
En el cas de la subvenció de la Diputació de Girona, el centre gestor revisarà la
documentació justificativa i, si hi detecta errors o deficiències, haurà de requerir el
beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils els esmeni, o bé que presenti les
al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que, si no ho fes, es consideraria
incomplerta l’obligació de justificació, amb les conseqüències que s’estableixen als
articles 22 i 33 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
En el cas de la subvenció de la Diputació de Barcelona, l’article 43 de l’Ordenança
General de Subvencions de la Diputació de Barcelona és el que regula la
comprovació i conservació de les justificacions.
Novè. AFECTACIÓ DELS BÉNS:
El beneficiari ha de destinar els béns al fi concret per al qual es concedeix la
subvenció durant un període mínim de 2 anys. Si el beneficiari es proposa modificar el
fi concret per al qual es va concedir la subvenció, prèviament ha de retornar les
quantitats percebudes en concepte de subvenció, més l’interès legal que
correspongui. Aquesta circumstància ha de quedar inscrita en el registre públic
corresponent.
En el cas de béns inscriptibles en un registre públic, el període mínim és de 5 anys i
les circumstàncies expressades en el paràgraf anterior s’han de fer constar en
l’escriptura en el cas d’adquisició, i, en qualsevol cas, en el registre públic
corresponent, i cal indicar-hi l’import de la subvenció concedida.
Desè. PAGAMENT:
No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la presentació del
compte justificatiu corresponent. Es tramitarà el pagament de la subvenció previ
informe favorable del cap del centre gestor i sempre i quan hi hagi acta favorable de
la Comissió de Seguiment, en la que es verifiqui el compliment dels objectius objecte
del present conveni així com l’adequada aplicació dels fons econòmics a la seva
consecució. El pagament de la subvenció es farà mitjançant una transferència
bancària. Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar fefaentment
trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
Onzè. OBLIGACIÓ DE DIFUSIÓ I PUBLICITAT:
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de les
Diputacions de Girona i Barcelona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les
actuacions que siguin objecte de subvenció, encara que l’activitat ja hagi estat
realitzada.
Caldrà que el beneficiari faci constar el suport de les Diputacions de Girona i
Barcelona al web de l’associació i en tot aquell material editat fruit del present
conveni, ja sigui en suport paper o digital.
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Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions puguin
correspondre, s’apliquen les regles següents:
1. 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.
2. 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.
Dotzè. ALTRES OBLIGACIONS DEL BENEFICIARI:
El beneficiari té les obligacions següents:
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció.
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i la informació que li sigui requerida
en relació amb l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les
actuacions de comprovació i control de les Diputacions de Girona i Barcelona, la
Sindicatura de Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa
aplicable.
c) Notificar a les Diputacions de Girona i Barcelona la informació relativa als ajuts
obtinguts o demanats a altres administracions o entitats públiques o privades,
nacionals o internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud.
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de
comprovació i control.
e) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.
f)Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.
En el cas de l’ajut aportat per la Diputació de Barcelona, les obligacions del beneficiari
seran també les següents:
1. Els/les perceptors/res de subvencions concedides per la Diputació de
Barcelona, s’obliguen a executar les activitats subvencionades de
conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i
presumpció de legalitat, així com a la seva justificació.
2. El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les
actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la
Intervenció General de la Diputació de Barcelona, i a aportar tota la
informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions
anteriors i en relació a la subvenció concedida.
3. Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons
rebuts, s’hauran de conservar per un període no inferior als 6 anys,
comptadors des de la finalització del termini de presentació de les
justificacions.
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4. Els/les beneficiaris/àries s’obliguen a adequar la seva activitat als
principis ètics i a les regles de conducta que permetin assegurar el
compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència
recollits a l’article 6.2 OGS.
5. L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats
que en cada cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció
o reintegrament de la subvenció concedida
Tretzè. 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.
Catorzè. MODIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS:
Els òrgans de les Diputacions de Girona i Barcelona que ha resolt l’atorgament de la
subvenció té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la subvenció
en el cas que s’hagin alterat les condicions que s’han tingut en compte per concedir la
subvenció.
Una vegada s’hagi aprovat el conveni corresponent o, en cas de pròrroga, les
addendes corresponents, 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 les Diputacions de Girona i
Barcelona i la normativa concordant.
Quinzè. 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 aquest conveni.
c)Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.
El centre gestor de Medi Ambient tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa,
revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i l’òrgan competent per
adoptar els acords corresponents serà el president de la Diputació.
Setzè. VERIFICACIÓ I CONTROL:
Les Diputacions de Girona i Barcelona tenen la facultat de verificar pels mitjans que
estimin 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 cadascuna de les Diputacions, d’acord amb el que estableix l’article
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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.
Dissetè. PROHIBICIÓ DE CONTRACTACIÓ AMB PERSONES VINCULADES:
El beneficiari no podrà concertar l'execució total o parcial de les actuacions
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i hagi obtingut
l'autorització prèvia de les Diputacions de Girona i Barcelona
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.
Divuitè. PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA:
El beneficiari d’aquesta subvenció està obligat a adequar la seva activitat als principis
ètics i les regles de conducta establerts a l’article 55 de la Llei 19/2014, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, els
següents:
a)El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.
b)El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets
estatutaris.
c)La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions
necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes
d’interessos.
d)La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació i
arbitrarietat en la presa de decisions.
e)La rendició de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels òrgans
que dirigeix.
f)El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota la seva
responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris.
g)La bona fe.
h)El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de la seva competència quan
concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.
i)Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó de
l’exercici del seus càrrecs.
j)Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que hi siguin aplicables,
d’acord amb el que preveu la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
L’incompliment dels principis i regles anteriors comportarà l’aplicació del règim
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses.
Dinovè. PROTECCIÓ DE DADES:
En el cas que l’objecte de la subvenció inclogui el tractament de dades de caràcter
personal, els beneficiaris i les entitats col·laboradores han de complir la normativa i
Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat

72

han d’adoptar i implementar els principis i les mesures que estableix el Reglament
(UE) 2016/679 del Parlament de Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a
la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a
la lliure circulació de aquestes dades.
La Diputació de Girona tractarà les dades personals dels interlocutors de la entitat en
el marc de la gestió de subvencions. Aquestes dades personals, d'utilització
exclusivament professional, seran tractades en el marc de la legislació vigent en
protecció de dades de caràcter personal i seran conservades com a part del
procediment administratiu. Podran accedir, rectificar, suprimir i exercir la resta dels
seus drets adreçant-se al Delegat de Protecció de Dades de la Diputació de Girona,
amb domicili a la pujada de Sant Martí, 4-5, 17004, de Girona o bé per correu
electrònic a dpd@ddgi.cat
Vintè. 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 les Diputacions de Girona i Barcelona, i la resta de normes que hi
siguin aplicables.
Vint-i-unè. VIGÈNCIA DEL CONVENI:
Aquest conveni entrarà en vigor des de l’1 de gener de 2018 i finalitzarà el 30 de juny
de 2019. El conveni podrà ser prorrogat, d’acord amb el que estableix el pacte segon,
per períodes anuals, fins a un màxim de 4 anys, per acord de les parts mitjançant
addenda.
En cas de pròrroga, l’addenda establirà el programa d’actuacions, l’import i
percentatge de subvenció i els terminis d’execució i de justificació. L’òrgan competent
per aprovar les possibles addendes de pròrroga per part de la Diputació de Girona
serà el vicepresident segon, i per part de la Diputació de Barcelona serà el diputat
delegat d’Espais Naturals i Medi Ambient de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.
Per als successius anys i en cas de pròrroga del conveni, les quantitats anuals a
aportar per la Diputació de Barcelona i la Diputació de Girona es determinaran en
funció de les seves disponibilitats pressupostàries, tenint en compte que anualment
l’Associació de Propietaris del Montseny haurà de presentar a la Diputació de
Barcelona i a la Diputació de Girona la corresponent sol·licitud per a la concessió de
la subvenció objecte del conveni.
Vint-i-dosè. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL:
Les parts es reconeixen mútuament com a Responsables del tractament i s’obliguen
a complir el Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, general de protecció de
dades (RGPD). Els signants i les persones de les que per l’acompliment de l’objecte
del present conveni es tractin dades personals, seran informades del tractament de
les seves dades per tots els responsables amb la finalitat de formalitzar-lo i de complir
i executar les obligacions derivades del mateix, detallant tot el que s’indica a l’art. 13
del RGPD.
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Per a qüestions relacionades amb la protecció de dades les persones Delegades de
Protecció de Dades de les parts en seran les interlocutores.
Per a l’execució de les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest
conveni no es preveu cap tractament de dades. Per aquest motiu l’altre part signant
del conveni no podrà accedir als documents, arxius, sistemes i suports que continguin
dades de caràcter personal sense autorització expressa de l’òrgan competent de les
Diputacions de Barcelona i de Girona.
No obstant, en el cas que el personal vinculat a l’altre part signant del conveni tingués
accés, directe o indirecte, a dades o informacions de caràcter personal, aquesta els
exigirà el compliment del deure de secret respecte de les dades i informacions a què
haguessin pogut tenir accés en el desenvolupament de l’activitat objecte del conveni,
fins i tot després de finalitzar la relació establerta al present conveni, i la immediata
comunicació d’aquesta violació de seguretat a les Diputacions de Barcelona i Girona.
En el cas que més endavant resultés necessari l’accés a dades personals les parts
signants del conveni establiran per escrit les obligacions de les parts per donar
compliment a les prescripcions previstes a la normativa vigent en matèria de protecció
de dades de caràcter personal.
En el cas que l’objecte de la subvenció inclogui el tractament de dades de caràcter
personal, els beneficiaris i les entitats col·laboradores han de complir la normativa i
han d’adoptar i implementar els principis i les mesures que estableix el Reglament
(UE) 2016/679 del Parlament de Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a
la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a
la lliure circulació de aquestes dades.
La Diputació de Girona tractarà les dades personals dels interlocutors de la entitat en
el marc de la gestió de subvencions. Aquestes dades personals, d'utilització
exclusivament professional, seran tractades en el marc de la legislació vigent en
protecció de dades de caràcter personal i seran conservades com a part del
procediment administratiu. Podran accedir, rectificar, suprimir i exercir la resta dels
seus drets adreçant-se al Delegat de Protecció de Dades de la Diputació de Girona,
amb domicili a la pujada de Sant Martí, 4-5, 17004, de Girona o bé per correu
electrònic a dpd@ddgi.cat.
Vint-i-tresè. NATURALESA DEL CONVENI:
Aquest conveni té naturalesa administrativa i es regeix per la Llei 40/2015, d‘1
d'octubre, de règim jurídic del sector públic, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de
les bases del règim local, el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la Llei 26/2010, de 23
d'agost de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, i la resta de normativa aplicable.
Les discrepàncies que puguin sorgir de la seva execució seran resoltes per mutu
acord de les parts. Els conflictes derivats de l'aplicació d'aquest conveni són
competència dels òrgans de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
Vint-i-quatrè. EXTINCIÓ I RESOLUCIÓ
Son causes d'extinció d'aquest conveni:
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L'esgotament del període de vigència convingut entre les parts
L'acord unànime de tots els signants.
L'incompliment greu i manifest, material o legal, de les obligacions assumides en
el conveni per cadascuna de les parts.
Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
Per qualsevol altre causa prevista en el conveni o en altres lleis.
I per tal de deixar-ne constància i en prova de conformitat, les parts subscriuen aquest
conveni.
ANNEX I
PROGRAMA D’ACTUACIONS 2018
Per al 2018, es preveu el desenvolupament de les següent a actuacions:
1.Dinamitzar la gestió de les suredes del Parc i la Reserva de la Biosfera del
Montseny.
a.Ampliar la base de dades del pla de treball de 2017 per a finques amb
suredes. A partir de finques amb I.O.F., tot inventariant les finques mes
petites que majoritàriament no estan gestionades.
b.Incentivar als propietaris a posar en explotació les seves finques,
contactar amb cada propietari, enviar-li la Fitxa pràctica: “Gestió i
silvicultura de les suredes al Massís del Montseny” i el qüestionari
sobre la gestió de finques amb suredes, amb l’objecte d’animar-los a
posar en explotació la seva finca.
c.Donar recolzament per a la realització dels treballs de la pela, facilitant
dades d’empreses forestals que puguin realitzar els treballs i donant
suport en la venda del suro, per obtenir el millor preu de mercat per
poder aconseguir la rendibilitat esperada.
2.Potenciar la gestió forestal conjunta en l’àmbit de la Reserva de la Biosfera.
a.Liderar la redacció del Plans tècnic de gestió forestal conjunta d’Arbúcies
b.Avaluar la possibilitat de realitzar Instruments d’Ordenació conjunta en
els municipis ela Reserva de la Biosfera
3.Participar en el procés de validació de traçats i de realització d’acords amb la
propietat per a la senyalització d’itinerari de la xarxa del Parc Natural.
4.Participar en la Valoració de terrenys forestals afectats per projectes de
conservació d'espècies o ecosistemes d'alt interès natural dins l’àmbit del Parc
Natural.
5.Participar de manera activa en les taules de treball i jornades dels projectes que
es desenvolupen en l'Àmbit de la Reserva de la Biosfera del Montseny.
6.Donar atenció i assessorament a propietaris forestals de l’àmbit del Parc Natural
i Reserva de la Biosfera del Montseny.
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7.PRESSUPOST Corresponent a la despesa subvencionada per a les Diputacions
de Girona i Barcelona:
S’estableix el següent pressupost pel desenvolupament de les actuacions
Pressupost 2018
Dinamitzar la gestió de les suredes del Parc Natural i la Reserva de la Biosfera del
Montseny

Despeses personal

Unitat
(h/km)
160

Desplaçaments

400

Concepte

Preu unitari
27

4.320,00 €

0,3

120,00 €

Potenciar la gestió forestal conjunta en l’àmbit del Parc Natural i la Reserva de la Biosfera
del Montseny
Unitat
Concepte
Preu unitari
(h/km)
Despeses personal
140
27
3.780,00 €
Desplaçaments
800
0,3
240,00 €
Participar en el procés de validació de traçats i de realització d’acords amb la propietat
per a la senyalització d’itinerari de la Xarxa del Parc Natural.
Unitat
Concepte
Preu unitari
(h/km)
Despeses personal
20
27
540,00 €
Desplaçaments
300
0,3
90,00 €
Participar en la valoració de terrenys forestals afectats per projectes de conservació
d'espècies o ecosistemes d'alt interès natural en l’àmbit del Parc Natural i la la Reserva
de la Biosfera del Montseny

Despeses personal

Unitat
(h/km)
25

Desplaçaments

300

Concepte

Preu unitari
27

675,00 €

0,3

90,00 €

Participar de manera activa en les taules de treball i jornades dels projectes que es
desenvolupen en l'Àmbit del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny
Concepte
Despeses personal

Unitat
(h/km)
90

Preu unitari
27

2.430,00 €

Desplaçaments
900
0,3
270,00 €
Donar atenció i assessorament a propietaris forestals de l’àmbit del Parc Natural i
Reserva de la Biosfera del Montseny.
Unitat
Concepte
Preu unitari
(h/km)
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Despeses personal

80

27

2.160,00 €

Desplaçaments
TOTAL

0

0,3

0,00 €
14.715,00 €

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 3.000,00 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 300/1700/48017 del pressupost d’enguany.
Tercer. DESIGNAR l’enginyera tècnica forestal del Montseny com a representant
tècnica de la comissió de seguiment.
Quart. FACULTAR el president de la Diputació de Girona per a la signatura dels
convenis i dels documents necessaris per portar a terme aquest acord.
Cinquè. NOTIFICAR el present acord a la Diputació de Barcelona i a l’Associació de
Propietaris del Montseny.
Sisè. PUBLICAR el text del conveni al DOGC.

Assumptes procedents dels delegats de les diferents àrees
25.

JG979/000047/2018-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació
Esportiva; Cooperació Esportiva (026): Acceptar recurs de reposició
presentat per l'Ajuntament de Girona en referència amb una esportista
individual (exp. 2018/8044)

Vist el recurs de reposició presentat per l’Ajuntament de Girona, entrat al registre de
la Diputació en data 8 de novembre de 2018, contra l’acord de la Junta de Govern de
16 d’octubre de 2018, en virtut de la qual se li denegava la subvenció a 4 esportistes
en el marc de la convocatòria dels esportistes individuals.
Vist l'informe del cap del centre gestor que transcrit literalment diu:
“ANTECEDENTS
En data 19 de setembre de 2018, l'ajuntament de Girona presenta, al registre
d’entrada de la Diputació de Girona, la sol·licitud de subvenció de suport als
programes municipals d’ajuts als esportistes amateurs gironins, menors de 25 anys i
no professionals, d’esports individuals que, prèvia classificació han participat en els
campionats d’Espanya, d’Europa, del Món o Jocs Olímpics.
En data 16 d’octubre de 2018, la Junta de Govern Local de la Diputació de Girona va
resoldre la concessió de les subvencions de la convocatòria de suport als programes
municipals d’ajuts als esportistes amateurs gironins, menors de 25 anys i no
professionals, d’esports individuals que, prèvia classificació han participat en els
campionats d’Espanya, d’Europa, del Món o Jocs Olímpics. En aquesta resolució va
desestimar a l’Ajuntament de Girona una subvenció per a:
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Meritxell Font Cantarero perquè va considerar que no era un campionat
de les bases.
Nora Santaló Gayola perquè es va considerar que no era una participació
individual segons els requisits de les bases.
Jana Caballero López perquè es va considerar que no era una participació
individual segons els requisits de les bases.
Marc William Steward perquè es va considerar que no era una participació
individual segons els requisits de les bases.

En data 8 de novembre de 2018 l'ajuntament de Girona entra al registre d’entrada de
la Diputació de Girona, recurs de reposició contra la resolució de la Junta de Govern
on argumenta la disconformitat amb la resolució i per tant demana que se l’inclogui a
aquests esportistes en els ajuts concedits. Es presenta la següent documentació:

Meritxell Font Cantarero: Documents federatius que acrediten els seus
resultats de medallista en el Campionat d’Espanya.

Nora Santaló i Jana Caballero: escrit del club explicant el funcionament
del campionat d’Espanya.

Marc William: trucada de la mare de l’esportista argumentant que a
d’altres esportistes com el seu fill, si que se li ha concedit la subvenció.
Es comprova la documentació aportada i els fets que s’exposen.
Es disposa de crèdit suficient a la convocatòria de subvencions de suport als
programes municipals d’ajuts als esportistes amateurs gironins, menors de 25 anys i
no professionals, d’esports individuals que, prèvia classificació han participat en els
campionats d’Espanya, d’Europa, del Món o Jocs Olímpics.
FONAMENTS DE DRET
D'acord amb l'Article 18 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona aprovada pel Ple de la Diputació de Girona en sessió de 21 de febrer de 2012,
que estableix que la presentació de les sol·licituds, quan es tracti de concurrència
competitiva, s’haurà de fer en la forma, el temps i amb la documentació que
determinin la convocatòria i les bases específiques.
D’acord amb les bases específiques de concessió de subvencions per al suport als
programes municipals d’ajuts als esportistes amateurs gironins, menors de 25 anys i
no professionals, d’esports individuals que, prèvia classificació han participat en els
campionats d’Espanya, d’Europa, del Món o Jocs Olímpics, aprovades pel Ple de la
Diputació de Girona en sessió de 16 de maig de 2017, que diuen:
Base primera: “L'objecte d'aquestes bases és regular el procediment per a
la concessió de subvencions per al suport als programes municipals
d'ajuts als esportistes amateur gironins, menors de 25 anys i no
professionals, que, prèvia classificació, han participat individualment en
les competicions esportives de Campionat d’Espanya, Campionat
d’Europa, Campionat del Món o Jocs Olímpics, organitzats per les
seves respectives federacions, de les següents modalitats esportives,
reconegudes pel Consell Català de l’Esport:
o......Gimnàstica, natació, rem..............”
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Base sisena: “El criteri de valoració serà el del nivell de competició per a
cada esportista que integra el programa, fins a 10 punts:
oMedallista en Campionats del Món o JJOO ............................10
punts
oParticipant en Campionats del Món o JJOO................................9
punts
oMedallista en Campionats d’Europa.............................................7
punts
oParticipant en Campionats d’Europa............................................6
punts
oMedallista en Campionats d’Espanya...........................................4
punts
oParticipant en Campionats d’Espanya..........................................3
punts
......”
D’acord amb els motius exposats per l’Ajuntament.
CONSIDERACIONS
S’ha comprovat que Meritxell Font Cantarero ha estat medallista en el Campionat
d’Espanya de natació.
Es comprova que Nora Santaló Gayola i Jana Caballero López, varen participar als
campionats d’Espanya per equips de Gimnàstica Rítmica. Consultant la documentació
que s’ha trobat a la pàgina web de la federació espanyola de Gimnàstica, s’observa
que aquesta federació estableix tres tipus de campionats d’Espanya (individual, per
equips i conjunts). L’accés al campionat d’Espanya per equips és mitjançant la
classificació de l’equip i el resultat classificatori final al campionat és la suma de les
puntuacions obtingudes per les esportistes que conformen l’equip. Per tant, tot i que
l’esportista fa l’exercici tot sol, tant l’accés al campionat com la classificació final són
el resultat de la suma de les puntuacions obtingudes per els membres de l’equip. La
participació per equips no es contempla en aquestes bases, doncs ja existeix una
altra línia de subvencions de la Diputació de Girona, adreçada a les entitats
esportives, per al suport a la participació en aquests mateixos campionats.
Es comprova que Marc Willian Steward va participar als campionats d’Espanya de
rem formant equip amb 3 companys més en un banc de rem de 4 places. Aquesta es
considera una participació per equips i la Diputació de Girona ja te una altra
convocatòria adreçada a les entitats esportives per a subvencionar la participació en
aquests campionats. S’ha donat subvenció a algun esportista de la modalitat de rem
que, tot i haver participat als Campionats d’Espanya formant equip amb d’altres
esportistes, després ha estat seleccionat a títol individual per competir amb la selecció
espanyola en els campionats d’Europa o del Món.
També s’ha comprovat que es disposa de crèdit suficient a la convocatòria.
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L'aplicació pressupostària 520/3410/46200 de l'exercici 2018 disposa de consignació
suficient per atendre la sol·licitud.
CONCLUSIONS
En relació al del recurs de reposició de AJUNTAMENT DE GIRONA en relació la
sol·licitud de subvenció presentada a la convocatòria de subvencions de suport als
programes municipals d’ajuts als esportistes amateurs gironins, menors de 25 anys i
no professionals, d’esports individuals que, prèvia classificació han participat en els
campionats d’Espanya, d’Europa, del Món o Jocs Olímpics perquè s’ha comprovat
que Meritxell Font Cantarero ha estat medallista en el Campionat d’Espanya de
natació.
Informo favorablement sobre l’estimació del recurs de reposició per a Meritxell Font
Cantarero en relació a la sol·licitud de subvenció presentada a la convocatòria de
suport als programes municipals d’ajuts als esportistes amateurs gironins, menors de
25 anys i no professionals, d’esports individuals que, prèvia classificació han participat
en els campionats d’Espanya, d’Europa, del Món o Jocs Olímpics. Queda
degudament justificada la seva participació en els campionats d’Espanya i la
corresponent obtenció de medalla per els resultats aconseguits.
Segons els criteris de valoració establerts a les bases, l’esportista obté la següent
puntuació:
Nom
Esportista
Meritxell Font

Modalitat
Esportiva
Natació

Nivell Competició
Medallista
Espanya

Campionat

Puntuaci
ó
4

Subvenci
ó
250,00€

Informo desfavorablement sobre l’estimació del recurs de reposició per a Nora
Santaló Gayola, Jana Caballero López i Marc Willian Steward en relació a la
sol·licitud de subvenció presentada a la convocatòria de suport als programes
municipals d’ajuts als esportistes amateurs gironins, menors de 25 anys i no
professionals, d’esports individuals que, prèvia classificació han participat en els
campionats d’Espanya, d’Europa, del Món o Jocs Olímpics. Les competicions on
varen participar no reunien els requisits de les bases de la convocatòria, doncs eren
amb prèvia classificació per equip i el resultat final també era de l’equip.”
Vist l’informe del cap del servei d’Esports, la Junta de Govern, a proposta del diputat
delegat d'Esports, per unanimitat, acorda:
Primer. Concedir a l’ajuntament de Girona, en el marc de la convocatòria de
subvencions per suport als programes municipals d’ajuts als esportistes individuals, la
quantitat que s’assenyala en concepte de subvenció, i aprovar la despesa
corresponent amb càrrec a l'aplicació pressupostària del pressupost d'enguany que
s'indica.

Expedien Ajuntamen
t
t
CIF

Concepte

Subvenció
€

Despesa a
justificar
€
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2018/804
4

Girona

P1708500
B

Suport als esportistes
individuals. Meritxell
Font.

250,00

250,00

Segon. Desestimar el recurs per la Nora Santaló, la Jana Caballera i en Marc Willian,
en el marc de les subvencions de suport als programes municipals d’ajuts als
esportistes individuals.
Tercer. Disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària del pressupost de
2018 de la Diputació de Girona, que tot seguit s'indica:
Programa

Aplicació
pressupostària

Suport als programes
municipals d’ajuts als
esportistes
amateurs 520.3410.46200
d’esports individuals
TOTAL

Import

250,00

250,00€

Quart. Notificar al beneficiari que una vegada comunicada la concessió de l’ajuda si
en el termini d’un mes no manifesten el contrari, s’entendrà acceptada la subvenció,
així com les condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació.
Cinquè. 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.
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació del règim
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses.
Sisè. Condicionar el lliurament de la subvenció a l’acompliment de la vigent
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la justificació de
l’objecte de la subvenció mitjançant la presentació del formulari “Compte justificatiu”
(www.ddgi.cat / Oficina virtual / Documentació / Documents compte justificatiu ) i la
documentació on es visualitza el suport de la Diputació de Girona.
S’haurà de justificar només la quantitat concedida. La data màxima per justificar la
subvenció serà el 21 de desembre de 2018
Setè. En tot acte de publicitat relatiu a l’objecte d’aquesta subvenció s'hi haurà
d’esmentar la col·laboració econòmica de la Diputació de Girona.
Vuitè. Notificar aquest acord a l’ajuntament de Girona.
26.

JG979/000048/2018-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació
Esportiva; Cooperació Esportiva (026): Estimar recurs de l'Ajuntament de
Blanes en referència amb un esportista individual (exp. 2018/7907)
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Vist el recurs de reposició presentat per l’ajuntament de Blanes, entrat al registre de la
Diputació en data 12 de novembre de 2018, contra l’acord de la Junta de Govern de
16 d’octubre de 2018, en virtut de la qual se li denegava la subvenció a Miguel Parra
en el marc de la convocatòria dels esportistes individuals.
Vist l'informe del cap del centre gestor que transcrit literalment diu:
“ANTECEDENTS
En data 10 de setembre de 2018, l'ajuntament de Blanes presenta, al registre
d’entrada de la Diputació de Girona, la sol·licitud de subvenció de suport als
programes municipals d’ajuts als esportistes amateurs gironins, menors de 25 anys i
no professionals, d’esports individuals que, prèvia classificació han participat en els
campionats d’Espanya, d’Europa, del Món o Jocs Olímpics.
En data 18 de setembre de 2018, l’ajuntament de Blanes presenta, al registre
d’entrada de la Diputació de Girona, una esmena de la documentació presentada el
dia 10 de setembre de 2018.
En data 16 d’octubre de 2018, la Junta de Govern Local de la Diputació de Girona va
resoldre concedir a l’Ajuntament de Blanes subvenció per a dues esportistes i va
excloure la del senyor Miguel Parra Martínez perquè va considerar que no era un
campionat federatiu oficial.
En data 12 de novembre de 2018 l'ajuntament de Blanes entra al registre d’entrada de
la Diputació de Girona, recurs de reposició contra la resolució de la Junta de Govern
on argumenta i adjunta documentació de la corresponent federació esportiva que
avala que el campionat on participa el senyor Miguel Parra Martínez és el campionat
oficial i per tant demana que se l’inclogui en els ajuts concedits.
Efectivament, es comprova amb la documentació aportada que el senyor Miguel
Parra Martínez ha participat en el Campionat del món Moto 3 Junior World
Championship.
Es disposa de crèdit suficient a la convocatòria de subvencions de suport als
programes municipals d’ajuts als esportistes amateurs gironins, menors de 25 anys i
no professionals, d’esports individuals que, prèvia classificació han participat en els
campionats d’Espanya, d’Europa, del Món o Jocs Olímpics.
FONAMENTS DE DRET
D'acord amb l'Article 18 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona aprovada pel Ple de la Diputació de Girona en sessió de 21 de febrer de 2012,
que estableix que la presentació de les sol·licituds, quan es tracti de concurrència
competitiva, s’haurà de fer en la forma, el temps i amb la documentació que
determinin la convocatòria i les bases específiques.
D’acord amb les bases específiques de concessió de subvencions per al suport als
programes municipals d’ajuts als esportistes amateurs gironins, menors de 25 anys i
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no professionals, d’esports individuals que, prèvia classificació han participat en els
campionats d’Espanya, d’Europa, del Món o Jocs Olímpics, aprovades pel Ple de la
Diputació de Girona en sessió de 16 de maig de 2017, que diuen:
Base primera: “L'objecte d'aquestes bases és regular el procediment per a la
concessió de subvencions per al suport als programes municipals d'ajuts als
esportistes amateur gironins, menors de 25 anys i no professionals, que, prèvia
classificació, han participat individualment en les competicions esportives de
Campionat d’Espanya, Campionat d’Europa, Campionat del Món o Jocs Olímpics,
organitzats per les seves respectives federacions, de les següents modalitats
esportives, reconegudes pel Consell Català de l’Esport:
......Motociclisme..............”
Base sisena: “El criteri de valoració serà el del nivell de competició per a cada
esportista que integra el programa, fins a 10 punts:
Medallista en Campionats del Món o JJOO ............................10 punts
Participant en Campionats del Món o JJOO................................9 punts
Medallista en Campionats d’Europa.............................................7 punts
Participant en Campionats d’Europa............................................6 punts
Medallista en Campionats d’Espanya...........................................4 punts
Participant en Campionats d’Espanya..........................................3 punts
......”
D’acord amb els motius exposats per l’AJUNTAMENT on justifiquen que l’esportista
ha participat en campionat federat oficial inclòs en aquestes bases.
CONSIDERACIONS
S’ha comprovat que el senyor Miguel Parra Martínez ha participat en el Campionat del
món Moto 3 Junior World Championship.
També s’ha comprovat que es disposa de crèdit suficient a la convocatòria.
L'aplicació pressupostària 520/3410/46200 de l'exercici 2018 disposa de consignació
suficient per atendre la sol·licitud.
CONCLUSIONS
Informo favorablement sobre l’estimació del recurs de reposició de AJUNTAMENT
DE BLANES en relació la sol·licitud de subvenció presentada a la convocatòria de
subvencions de suport als programes municipals d’ajuts als esportistes amateurs
gironins, menors de 25 anys i no professionals, d’esports individuals que, prèvia
classificació han participat en els campionats d’Espanya, d’Europa, del Món o Jocs
Olímpics perquè s’ha comprovat que el senyor Miguel Parra Martínez ha participat en
el Campionat del món Moto 3 Junior World Championship.
Segons els criteris de valoració establerts a les bases, l’esportista obté la següent
puntuació:
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Nom
Esportista
Miguel Parra

Modalitat
Esportiva
Motociclisme

Nivell Competició

Puntuació

Subvenció
500,00€

Participa Campionat 9
del Món

“
Vist l’informe del cap del servei d’Esports, la Junta de Govern, a proposta del diputat
delegat d'Esports, per unanimitat, acorda:
Primer. Concedir a l’Ajuntament de Blanes, en el marc de la convocatòria de
subvencions per suport als programes municipals d’ajuts als esportistes individuals, la
quantitat que s’assenyala en concepte de subvenció, i aprovar la despesa
corresponent amb càrrec a l'aplicació pressupostària del pressupost d'enguany que
s'indica.

Expedien Ajuntamen
t
t
CIF
2018/790
7

Blanes

P1702600
F

Despesa
Subvenci a
ó
justificar
€
€

Concepte
Suport als esportistes
individuals.
Miguel
Parra.
500,00

500,00

Segon. Disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària del pressupost de
2018 de la Diputació de Girona, que tot seguit s'indica:
Programa

Aplicació
pressupostària

Suport als programes municipals d’ajuts
als esportistes amateurs d’esports
individuals
520.3410.46200
TOTAL

Import

500,00
500,00€

Tercer. Notificar al beneficiari que una vegada comunicada la concessió de l’ajuda si
en el termini d’un mes no manifesten el contrari, s’entendrà acceptada la subvenció,
així com les condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació.
Quart. 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.
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació del règim
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses.
Cinquè. Condicionar el lliurament de la subvenció a l’acompliment de la vigent
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la justificació de
l’objecte de la subvenció mitjançant la presentació del formulari “Compte justificatiu”
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(www.ddgi.cat / Oficina virtual / Documentació / Documents compte justificatiu ) i la
documentació on es visualitza el suport de la Diputació de Girona.
S’haurà de justificar només la quantitat concedida. La data màxima per justificar la
subvenció serà el 21 de desembre de 2018
Sisè. En tot acte de publicitat relatiu a l’objecte d’aquesta subvenció s'hi haurà
d’esmentar la col·laboració econòmica de la Diputació de Girona.
Setè. Notificar aquest acord a l’ajuntament de Blanes.
27.

JG979/000049/2018-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació
Esportiva; Cooperació Esportiva (026): Acceptar recurs de reposició de
l'Ajuntament de Porqueres en referència amb una esportista individual
(exp. 2018/8071)

Vist el recurs de reposició presentat per l’Ajuntament de Porqueres, entrat al registre
de la Diputació en data 29 d’octubre de 2018, contra l’acord de la Junta de Govern de
16 d’octubre de 2018, en virtut de la qual se li denegava la subvenció a Paula Martí
en el marc de la convocatòria dels esportistes individuals.
Vist l'informe del cap del centre gestor que transcrit literalment diu:
“ANTECEDENTS
En data 20 de setembre de 2018, l'ajuntament de Porqueres presenta, al registre
d’entrada de la Diputació de Girona, la sol·licitud de subvenció de suport als
programes municipals d’ajuts als esportistes amateurs gironins, menors de 25 anys i
no professionals, d’esports individuals que, prèvia classificació han participat en els
campionats d’Espanya, d’Europa, del Món o Jocs Olímpics.
En data 16 d’octubre de 2018, la Junta de Govern Local de la Diputació de Girona va
resoldre la concessió de les subvencions de la convocatòria de suport als programes
municipals d’ajuts als esportistes amateurs gironins, menors de 25 anys i no
professionals, d’esports individuals que, prèvia classificació han participat en els
campionats d’Espanya, d’Europa, del Món o Jocs Olímpics. En aquesta resolució va
desestimar a l’Ajuntament de Porqueres una subvenció per a Paula Martí Fructuoso
perquè va considerar que no era un campionat de les bases.
En data 29 d’octubre de 2018 l'ajuntament de Porqueres entra al registre d’entrada de
la Diputació de Girona, recurs de reposició contra la resolució de la Junta de Govern
on argumenta i adjunta documentació de la corresponent federació esportiva que
avala que Paula Martí Fructuoso ha estat medallista al campionat d’Espanya de
Patinatge artístic i per tant demana que se l’inclogui en els ajuts concedits.
Efectivament, es comprova amb la documentació aportada que Paula Martí Fructuoso
ha estat medallista en el Campionat d’Espanya de patinatge artístic.
Es disposa de crèdit suficient a la convocatòria de subvencions de suport als
programes municipals d’ajuts als esportistes amateurs gironins, menors de 25 anys i
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no professionals, d’esports individuals que, prèvia classificació han participat en els
campionats d’Espanya, d’Europa, del Món o Jocs Olímpics.
FONAMENTS DE DRET
D'acord amb l'Article 18 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona aprovada pel Ple de la Diputació de Girona en sessió de 21 de febrer de 2012,
que estableix que la presentació de les sol·licituds, quan es tracti de concurrència
competitiva, s’haurà de fer en la forma, el temps i amb la documentació que
determinin la convocatòria i les bases específiques.
D’acord amb les bases específiques de concessió de subvencions per al suport als
programes municipals d’ajuts als esportistes amateurs gironins, menors de 25 anys i
no professionals, d’esports individuals que, prèvia classificació han participat en els
campionats d’Espanya, d’Europa, del Món o Jocs Olímpics, aprovades pel Ple de la
Diputació de Girona en sessió de 16 de maig de 2017, que diuen:
Base primera: “L'objecte d'aquestes bases és regular el procediment per a la
concessió de subvencions per al suport als programes municipals d'ajuts als
esportistes amateur gironins, menors de 25 anys i no professionals, que, prèvia
classificació, han participat individualment en les competicions esportives de
Campionat d’Espanya, Campionat d’Europa, Campionat del Món o Jocs Olímpics,
organitzats per les seves respectives federacions, de les següents modalitats
esportives, reconegudes pel Consell Català de l’Esport:
......Patinatge artístic..............”
Base sisena: “El criteri de valoració serà el del nivell de competició per a cada
esportista que integra el programa, fins a 10 punts:
Medallista en Campionats del Món o JJOO ............10 punts
Participant en Campionats del Món o JJOO..............9 punts
Medallista en Campionats d’Europa..........................7 punts
Participant en Campionats d’Europa..........................6 punts
Medallista en Campionats d’Espanya........................4 punts
Participant en Campionats d’Espanya.......................3 punts
......”
D’acord amb els motius exposats per l’AJUNTAMENT on justifiquen que l’esportista
ha estat medallista en el campionat d’Espanya.
CONSIDERACIONS
S’ha comprovat que Paula Martí Fructuoso ha estat medallista en el Campionat
d’Espanya de patinatge artístic.
També s’ha comprovat que es disposa de crèdit suficient a la convocatòria.
L'aplicació pressupostària 520/3410/46200 de l'exercici 2018 disposa de consignació
suficient per atendre la sol·licitud.
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CONCLUSIONS
Informo favorablement sobre l’estimació del recurs de reposició de AJUNTAMENT
DE PORQUERES en relació la sol·licitud de subvenció presentada a la convocatòria
de subvencions de suport als programes municipals d’ajuts als esportistes amateurs
gironins, menors de 25 anys i no professionals, d’esports individuals que, prèvia
classificació han participat en els campionats d’Espanya, d’Europa, del Món o Jocs
Olímpics perquè s’ha comprovat que Paula Martí Fructuoso ha estat medallista en el
Campionat d’Espanya de patinatge artístic.
Segons els criteris de valoració establerts a les bases, l’esportista obté la següent
puntuació:
Nom
Esportista
Paula Martí

Modalitat
Esportiva
Patinatge

Nivell Competició

Puntuació

Subvenció
250,00€

Medallista Campionat 4
Espanya

“
Vist l’informe del cap del servei d’Esports, la Junta de Govern, a proposta del diputat
delegat d'Esports, per unanimitat, acorda:
Primer. Concedir a l’ajuntament de Porqueres, en el marc de la convocatòria de
subvencions per suport als programes municipals d’ajuts als esportistes individuals, la
quantitat que s’assenyala en concepte de subvenció, i aprovar la despesa
corresponent amb càrrec a l'aplicació pressupostària del pressupost d'enguany que
s'indica.

Expedien Ajuntamen
t
t
CIF
2018/807
1

Porqueres

P1714600
B

Despesa
Subvenci a
ó
justificar
€
€

Concepte
Suport als esportistes
individuals.
Paula
Martí.
250,00

250,00

Segon. Disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària del pressupost de
2018 de la Diputació de Girona, que tot seguit s'indica:
Programa

Aplicació
pressupostària

Suport als programes municipals d’ajuts
als esportistes amateurs d’esports
individuals
520.3410.46200
TOTAL

Import

250,00
250,00€

Tercer. Notificar al beneficiari que una vegada comunicada la concessió de l’ajuda si
en el termini d’un mes no manifesten el contrari, s’entendrà acceptada la subvenció,
així com les condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació.
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Quart. 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.
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació del règim
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses.
Cinquè. Condicionar el lliurament de la subvenció a l’acompliment de la vigent
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la justificació de
l’objecte de la subvenció mitjançant la presentació del formulari “Compte justificatiu”
(www.ddgi.cat / Oficina virtual / Documentació / Documents compte justificatiu ) i la
documentació on es visualitza el suport de la Diputació de Girona.
S’haurà de justificar només la quantitat concedida. La data màxima per justificar la
subvenció serà el 21 de desembre de 2018
Sisè. En tot acte de publicitat relatiu a l’objecte d’aquesta subvenció s'hi haurà
d’esmentar la col·laboració econòmica de la Diputació de Girona.
Setè. Notificar aquest acord a l’ajuntament de Porqueres.
28.

JG979/000050/2018-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació
Esportiva; Cooperació Esportiva (026): Acceptar recurs de reposició
presentat per l'Ajuntament de Serinyà en referència amb un esportista
individual (exp. 2018/8097)

Vist el recurs de reposició presentat per l’ajuntament de Serinyà, entrat al registre de
la Diputació en data 29 d’octubre de 2018, contra l’acord de la Junta de Govern de 16
d’octubre de 2018, en virtut de la qual se li denegava la subvenció a l’Aleix Garcia en
el marc de la convocatòria dels esportistes individuals.
Vist l'informe del cap del centre gestor que transcrit literalment diu:
“ANTECEDENTS
En data 20 de setembre de 2018, l'ajuntament de Serinyà presenta, al registre
d’entrada de la Diputació de Girona, la sol·licitud de subvenció de suport als
programes municipals d’ajuts als esportistes amateurs gironins, menors de 25 anys i
no professionals, d’esports individuals que, prèvia classificació han participat en els
campionats d’Espanya, d’Europa, del Món o Jocs Olímpics.
En data 16 d’octubre de 2018, la Junta de Govern Local de la Diputació de Girona va
resoldre la concessió de les subvencions de la convocatòria de suport als programes
municipals d’ajuts als esportistes amateurs gironins, menors de 25 anys i no
professionals, d’esports individuals que, prèvia classificació han participat en els
campionats d’Espanya, d’Europa, del Món o Jocs Olímpics. En aquesta resolució va
desestimar a l’Ajuntament de Serinyà una subvenció per a Aleix Garcia Pujolar
perquè va considerar que no era una participació individual.
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En data 29 d’octubre de 2018 l'ajuntament de Serinyà entra al registre d’entrada de la
Diputació de Girona, recurs de reposició contra la resolució de la Junta de Govern on
argumenta que ja es va adjuntar a la sol·licitud tota la documentació que acreditava
que Aleix Garcia Pujolar va participar en els Campionats del món de Rem com a
membre de la selecció espanyola, havent estat seleccionat individualment i, per tant,
demana que se l’inclogui en els ajuts concedits.
Efectivament, es comprova que, amb la documentació aportada a la sol·licitud, Aleix
Garcia Pujolar ha participat als campionats del món de rem com a membre de la
selecció espanyola.
Es disposa de crèdit suficient a la convocatòria de subvencions de suport als
programes municipals d’ajuts als esportistes amateurs gironins, menors de 25 anys i
no professionals, d’esports individuals que, prèvia classificació han participat en els
campionats d’Espanya, d’Europa, del Món o Jocs Olímpics.
FONAMENTS DE DRET
D'acord amb l'Article 18 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona aprovada pel Ple de la Diputació de Girona en sessió de 21 de febrer de 2012,
que estableix que la presentació de les sol·licituds, quan es tracti de concurrència
competitiva, s’haurà de fer en la forma, el temps i amb la documentació que
determinin la convocatòria i les bases específiques.
D’acord amb les bases específiques de concessió de subvencions per al suport als
programes municipals d’ajuts als esportistes amateurs gironins, menors de 25 anys i
no professionals, d’esports individuals que, prèvia classificació han participat en els
campionats d’Espanya, d’Europa, del Món o Jocs Olímpics, aprovades pel Ple de la
Diputació de Girona en sessió de 16 de maig de 2017, que diuen:
Base primera: “L'objecte d'aquestes bases és regular el procediment per a la
concessió de subvencions per al suport als programes municipals d'ajuts als
esportistes amateur gironins, menors de 25 anys i no professionals, que, prèvia
classificació, han participat individualment en les competicions esportives de
Campionat d’Espanya, Campionat d’Europa, Campionat del Món o Jocs Olímpics,
organitzats per les seves respectives federacions, de les següents modalitats
esportives, reconegudes pel Consell Català de l’Esport:
......Rem..............”
Base sisena: “El criteri de valoració serà el del nivell de competició per a cada
esportista que integra el programa, fins a 10 punts:
Medallista en Campionats del Món o JJOO ..................10 punts
Participant en Campionats del Món o JJOO....................9 punts
Medallista en Campionats d’Europa.................................7 punts
Participant en Campionats d’Europa................................6 punts
Medallista en Campionats d’Espanya..............................4 punts
Participant en Campionats d’Espanya.............................3 punts
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......”
D’acord amb els motius exposats per l’AJUNTAMENT on justifiquen que l’esportista
ha estat participant en Campionats del món com a membre de la selecció espanyola
de rem.
CONSIDERACIONS
S’ha comprovat que Aleix Garcia Pujolar ha estat participant en els Campionats del
món de rem com a membre de la selecció espanyola.
També s’ha comprovat que es disposa de crèdit suficient a la convocatòria.
L'aplicació pressupostària 520/3410/46200 de l'exercici 2018 disposa de consignació
suficient per atendre la sol·licitud.
CONCLUSIONS
Informo favorablement sobre l’estimació del recurs de reposició de AJUNTAMENT
DE SERINYÀ en relació la sol·licitud de subvenció presentada a la convocatòria de
subvencions de suport als programes municipals d’ajuts als esportistes amateurs
gironins, menors de 25 anys i no professionals, d’esports individuals que, prèvia
classificació han participat en els campionats d’Espanya, d’Europa, del Món o Jocs
Olímpics perquè s’ha comprovat que Aleix Garcia Pujolar ha estat participant en els
Campionats del món de rem com a membre de la selecció espanyola.
Segons els criteris de valoració establerts a les bases, l’esportista obté la següent
puntuació:
Nom
Esportista

Aleix Garcia

Modalita
t
Esportiv
a
Rem

Nivell Competició

Participant
Món

Puntuació

Campionat 9

Subvenci
ó
500,00€

“
Vist l’informe del cap del servei d’Esports, la Junta de Govern, a proposta del diputat
delegat d'Esports, per unanimitat, acorda:
Primer. Concedir a l’Ajuntament de Serinyà, en el marc de la convocatòria de
subvencions per suport als programes municipals d’ajuts als esportistes individuals, la
quantitat que s’assenyala en concepte de subvenció, i aprovar la despesa
corresponent amb càrrec a l'aplicació pressupostària del pressupost d'enguany que
s'indica.

Expedien Ajuntamen
t
t
CIF

Concepte

Despes
a
a
Subvenció justifica
€
r
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90

€

2018/809
7

Serinyà

P1720200
C

Suport als esportistes
individuals.
Aleix
Garcia.
500,00

500,00

Segon. Disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària del pressupost de
2018 de la Diputació de Girona, que tot seguit s'indica:
Programa

Aplicació
pressupostària

Suport als programes municipals d’ajuts
als esportistes amateurs d’esports
individuals
520.3410.46200
TOTAL

Import

500,00
500,00€

Tercer. Notificar al beneficiari que una vegada comunicada la concessió de l’ajuda si
en el termini d’un mes no manifesten el contrari, s’entendrà acceptada la subvenció,
així com les condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació.
Quart. 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.
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació del règim
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses.
Cinquè. Condicionar el lliurament de la subvenció a l’acompliment de la vigent
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la justificació de
l’objecte de la subvenció mitjançant la presentació del formulari “Compte justificatiu”
(www.ddgi.cat / Oficina virtual / Documentació / Documents compte justificatiu ) i la
documentació on es visualitza el suport de la Diputació de Girona.
S’haurà de justificar només la quantitat concedida. La data màxima per justificar la
subvenció serà el 21 de desembre de 2018
Sisè. En tot acte de publicitat relatiu a l’objecte d’aquesta subvenció s'hi haurà
d’esmentar la col·laboració econòmica de la Diputació de Girona.
Setè. Notificar aquest acord a l’ajuntament de Serinyà.
29.

JG979/000051/2018-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació
Esportiva; Cooperació Esportiva (026): Desestimar recurs de l'Ajuntament
de Banyoles per als esportistes individuals (exp. 2018/8110)

Vist el recurs de reposició presentat per l’ajuntament de Banyoles, entrat al registre de
la Diputació en data 19 de novembre de 2018, contra l’acord de la Junta de Govern
de 16 d’octubre de 2018, en virtut de la qual se li denegava la subvenció a varis
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esportistes que havien competit en bots d’equip en el marc de la convocatòria dels
esportistes individuals.
Vist l'informe del cap del centre gestor que transcrit literalment diu:
“ANTECEDENTS
En data 21 de setembre de 2018, l'ajuntament de Banyoles presenta, al registre
d’entrada de la Diputació de Girona, la sol·licitud de subvenció de suport als
programes municipals d’ajuts als esportistes amateurs gironins, menors de 25 anys i
no professionals, d’esports individuals que, prèvia classificació han participat en els
campionats d’Espanya, d’Europa, del Món o Jocs Olímpics.
En data 16 d’octubre de 2018, la Junta de Govern Local de la Diputació de Girona va
resoldre la concessió de les subvencions de la convocatòria de suport als programes
municipals d’ajuts als esportistes amateurs gironins, menors de 25 anys i no
professionals, d’esports individuals que, prèvia classificació han participat en els
campionats d’Espanya, d’Europa, del Món o Jocs Olímpics. En aquesta resolució va
desestimar a l’Ajuntament de Banyoles una subvenció per a tots aquells esportistes
que havien competit en un bot d’equip en el Campionat d’Espanya.
En data 19 de novembre de 2018 l'ajuntament de Banyoles entra al registre d’entrada
de la Diputació de Girona, recurs de reposició contra la resolució de la Junta de
Govern on argumenta la disconformitat amb la resolució perquè si que s’han
subvencionat a esportistes que han competit en bots d’equip en campionats
internacionals i, per tant, demana que se l’inclogui a aquests esportistes en els ajuts
concedits.
Es comprova la documentació aportada i els fets que s’exposen.
Es disposa de crèdit suficient a la convocatòria de subvencions de suport als
programes municipals d’ajuts als esportistes amateurs gironins, menors de 25 anys i
no professionals, d’esports individuals que, prèvia classificació han participat en els
campionats d’Espanya, d’Europa, del Món o Jocs Olímpics.
FONAMENTS DE DRET
D'acord amb l'Article 18 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona aprovada pel Ple de la Diputació de Girona en sessió de 21 de febrer de 2012,
que estableix que la presentació de les sol·licituds, quan es tracti de concurrència
competitiva, s’haurà de fer en la forma, el temps i amb la documentació que
determinin la convocatòria i les bases específiques.
D’acord amb les bases específiques de concessió de subvencions per al suport als
programes municipals d’ajuts als esportistes amateurs gironins, menors de 25 anys i
no professionals, d’esports individuals que, prèvia classificació han participat en els
campionats d’Espanya, d’Europa, del Món o Jocs Olímpics, aprovades pel Ple de la
Diputació de Girona en sessió de 16 de maig de 2017, que diuen:
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Base primera: “L'objecte d'aquestes bases és regular el procediment per a
la concessió de subvencions per al suport als programes municipals
d'ajuts als esportistes amateur gironins, menors de 25 anys i no
professionals, que, prèvia classificació, han participat individualment en
les competicions esportives de Campionat d’Espanya, Campionat
d’Europa, Campionat del Món o Jocs Olímpics, organitzats per les
seves respectives federacions, de les següents modalitats esportives,
reconegudes pel Consell Català de l’Esport:
o...... rem..............”
Base sisena: “El criteri de valoració serà el del nivell de competició per a
cada esportista que integra el programa, fins a 10 punts:
oMedallista en Campionats del Món o JJOO ............................10
punts
oParticipant en Campionats del Món o JJOO................................9
punts
oMedallista en Campionats d’Europa.............................................7
punts
oParticipant en Campionats d’Europa............................................6
punts
oMedallista en Campionats d’Espanya...........................................4
punts
oParticipant en Campionats d’Espanya..........................................3
punts
......”
D’acord amb els motius exposats per l’AJUNTAMENT.
CONSIDERACIONS
Es comprova que els esportistes varen participar als campionats d’Espanya de rem
en bots d’equip. Aquesta es considera una participació per equips i la Diputació de
Girona ja te una altra convocatòria adreçada a les entitats esportives per a
subvencionar la participació en aquests campionats. S’ha donat subvenció a algun
esportista de la modalitat de rem que, tot i haver participat als Campionats d’Espanya
formant equip amb d’altres esportistes, després ha estat seleccionat a títol individual
per competir amb la selecció espanyola en els campionats d’Europa o del Món.
També s’ha comprovat que es disposa de crèdit suficient a la convocatòria.
L'aplicació pressupostària 520/3410/46200 de l'exercici 2018 disposa de consignació
suficient per atendre la sol·licitud.
CONCLUSIONS
Informo desfavorablement sobre l’estimació del recurs de reposició per als esportistes
que han participat als campionats d’Espanya de rem en relació a la sol·licitud de
subvenció presentada a la convocatòria de suport als programes municipals d’ajuts
als esportistes amateurs gironins, menors de 25 anys i no professionals, d’esports
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individuals que, prèvia classificació han participat en els campionats d’Espanya,
d’Europa, del Món o Jocs Olímpics. Les competicions on varen participar no reunien
els requisits de les bases de la convocatòria, doncs eren amb prèvia classificació per
equip i el resultat final també era de l’equip.”
Per tot això, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat d'Esports, per
unanimitat, acorda:
Desestimar el recurs de reposició presentat per l’Ajuntament de Banyoles ja que les
competicions on varen participar no reunien els requisits de les bases de la
convocatòria, doncs eren amb prèvia classificació per equip i el resultat final també
era de l’equip.
30.

JG979/000011/2018-PDDPE;
Proposta
diputat
delegat
promoció
econòmica; Promoció Econòmica (015): Aprovar conveni col·laboració
entre la Diputació de Girona i. la Universitat de Girona per afavorir les
activitats científiques, de formació i transferència de tecnologia realitzades
des del Campus Alimentació i Gastronomia (exp. 2018/9334)

La Diputació de Girona, mitjançant el departament de Promoció Econòmica dóna
suport a les politiques locals de desenvolupament local i té com a línies d’actuació
prioritàries la col·laboració en projectes relacionats amb el foment de la innovació,
l’atracció del talent i el desenvolupament econòmic integral i equilibrat dels municipis
del seu àmbit territorial.
En el marc d’aquest interès, l’any 2014 es va posar en funcionament el segell de
qualitat agroalimentària Girona Excel·lent per tal d’impulsar, fomentar i difondre en
l’àmbit estatal i internacional els productes agroalimentaris gironins de la més alta
qualitat.
La Universitat de Girona és una institució dedicada a la formació universitària i a la
recerca, i entre els seus objectius hi ha el de participar en el progrés i el
desenvolupament de la societat i en la millora del coneixement, i des del Campus de
l’Alimentació i la Gastronomia treballa per promoure la col·laboració, la innovació i la
transmissió de coneixement en el camp de l’alimentació i la gastronomia.
L'objecte d'aquest conveni és establir un marc de relacions entre la Diputació de
Girona i la Universitat de Girona, que pivotaran sobre el Campus de l’Alimentació i la
Gastronomia de la Universitat de Girona. Amb aquesta finalitat, la signatura d’aquest
conveni comporta al seu torn la incorporació de la Diputació de Girona al Campus de
l’Alimentació i la Gastronomia de la Universitat de Girona.
D’acord amb l’article 9.3 del Reglament Orgànic de la Diputació de Girona, la Junta de
Govern assumeix la competència d’aprovació dels convenis de col·laboració amb
altres ens, entitats i organismes.
Vist l’informe favorable de la cap del servei de Promoció Econòmica-Diplab, la Junta
de Govern, a proposta del diputat delegat de la Comissió Informativa de Promoció
Econòmica, Administració i Hisenda, per unanimitat, acorda:
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Primer. Aprovar el conveni plurianual de col·laboració entre la Diputació de Girona i la
Universitat de Girona per afavorir les activitats científiques, de formació i transferència
de tecnologia realitzades des del Campus de l’Alimentació i la Gastronomia, el text del
qual es transcriu íntegre a continuació:
“Conveni de col·laboració entre la Universitat de Girona i la Diputació de Girona per
afavorir les activitats científiques, de formació i de transferència de tecnologia que es
duguin a terme des del Campus de l’Alimentació i la Gastronomia de la Universitat de
Girona.
I. ENTITATS QUE INTERVENEN
D’una part, la Universitat de Girona (UdG) representada pel doctor Joaquim Salvi
Mas, Rector Magnífic, que actua en nom i representació d’aquesta Universitat, en
virtut de l’acord del Consell de Ministres de 22 de desembre de 2017 i de la publicació
d’aquest acord en el BOE núm. 316 i el DOGC núm. 7525, ambdós de 29 de
desembre de 2017, de nomenament del rector de la Universitat de Girona, i de
conformitat amb el que s’estableix als articles 93 i 97 dels Estatuts de la Universitat de
Girona, aprovats per acord GOV/94/2011 de 7 de juny (DOGC núm. 5897 de 9 de
juny de 2011), amb domicili als efectes d’aquest contracte a la Pl. St. Domènec 9,
17004 Girona.
I de l'altra, la Diputació de Girona, representada en aquest acte pel senyor Miquel
Noguer i Planas, president de la Diputació , amb NIF P1700000A i amb seu a la
Pujada de Sant Martí, 4-5, 17004 de Girona, en virtut de les facultats conferides per
acord de la Junta de Govern de___de _________de ____, assistit pel secretari
general, Sr. Jordi Batllori i Nouvilas.
Les parts es reconeixen mútuament en la qualitat en què cadascuna intervé i també la
capacitat legal suficient per a l’atorgament d’aquest conveni i a aquest efecte,
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I. Que la Universitat de Girona és una institució dedicada a la formació universitària i a
la recerca i que entre els seus fins hi ha el de participar en el progrés i el
desenvolupament de la societat i en la millora del coneixement i que, des del Campus
de l’Alimentació i la Gastronomia, treballa promoure la col·laboració, la innovació i la
transmissió de coneixement en el camp de l’alimentació i la gastronomia.
II. Que la Diputació, mitjançant el departament de Promoció Econòmica dóna suport a
les polítiques locals de desenvolupament local i te com a línies d’actuació prioritàries
la col·laboració en projectes relacionats amb el foment de la innovació, l’atracció de
talent i el desenvolupament econòmic integral i equilibrat dels municipis i el seu àmbit
local.
III. En el marc d’aquest interés, l’any 2014 es va posar en funcionament el segell de
qualitat agroalimentaria Girona Excel·lent per tal d’impulsar, fomentar i difondre en
l’àmbit estatal i internacional els productes agroalimentaris gironins de la més alta
qualitat.
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Que ambdues parts, reconeixent-se plena capacitat jurídica, veuen la necessitat de
signar un conveni de col·laboració i, per tant, acorden les següents
CLÀUSULES
Primera
L'objecte d'aquest conveni és establir un marc de relacions entre la Diputació de
Girona i la Universitat de Girona que pivotaran sobre el Campus de l’Alimentació i la
Gastronomia de la Universitat de Girona. Amb aquesta finalitat, la signatura d’aquest
conveni comporta al seu torn la incorporació de la Diputació de Girona al Campus de
l’Alimentació i la Gastronomia de la Universitat de Girona,
En concret, són objectius d’aquest conveni:
1.Establir un marc de col·laboració estable entre ambdues institucions per tal
d’afavorir el desenvolupament òptim de les activitats científiques, de formació i
de transferència de tecnologia que es duguin a terme.
2.Establir un marc col·laboració per al desenvolupament d’estratègies comunes i
coordinades per a la transferència eficaç de coneixement i tecnologia en els
àmbits d’actuació propis d’ambdues entitats.
3.Fomentar i facilitar la participació de la Diputació de Girona en la definició
d’objectius i estratègies d’R+D+I de la UdG en el marc del Campus
Alimentació i Gastronomia de la UdG.
4.Estimular la col·laboració entre ambdues entitats en projectes conjunts
d’investigació i de transferència.
5.Totes aquelles altres activitats compatibles amb les finalitats fundacionals de
d’ambdues institucions que les parts signatàries puguin acordar.
Segona
La signatura del present conveni comporta la incorporació formal de la Diputació de
Girona al Campus de l’Alimentació i la Gastronomia de la Universitat de Girona,
formant part de l’Agrupació Sectorial.
Així mateix, i amb la finalitat de dinamitzar l’activitat de l’Agrupació Sectorial del
Campus Alimentació i Gastronomia, la Diputació de Girona facilitarà el coneixement
del Campus Alimentació i Gastronomia i de les activitats que organitza als agents
amb qui té contacte i el Campus Alimentació i Gastronomia farà ressó de les activitats
portades a terme per el segell Girona Excel·lent entre les empreses inscrites a
l’Agrupació Sectorial. En això, ambdues institucions, serán respectuoses amb la
dinàmica de treball establerta per l’altra institució i amb la seva voluntat explícita.
Els beneficis de formar part de l’Agrupació Sectorial del Campus són, entre d’altres,
els següents:
-Formar part d’una xarxa estable de relacions entre empreses, institucions i grups
de recerca de la Universitat de Girona
-Rebre propostes de projectes col·laboratius amb altres institucions i/o amb la
Universitat de Girona
-Accedir a fons de finançament públic per a projectes col·laboratius
-Tenir un contacte personalitzat amb la Universitat de Girona per atendre i orientar
possibles necessitats
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-Rebre informació de les activitats del Campus de l’Alimentació i la Gastronomia
-Disposar dels serveis dels investigadors de la Universitat de Girona i l’accés a
instal·lacions sofisticades
-Projecció social de la vostra activitat
-Accedir a un ampli catàleg de serveis de la Universitat, tant d’R+D+I com de
formació especialitzada
Tercera
Aquest conveni s’estableix per una durada de quatre anys, prorrogables
expressament per un període igual, excepte que una de les parts presentés una
sol·licitud de resolució formal, que haurà de notificar-se amb una antelació d’un mes,
a la data de finalització inicial del conveni, o de les seves pròrrogues, en el seu cas.
El conveni es podrà modificar, per acord mutu, i amb prèvia sol·licitud d’una de les
dues parts.
Quarta
Les parts signatàries intentaran resoldre de mutu acord les divergències que puguin
sorgir en relació al desenvolupament d’aquest conveni.
Cinquena
S'acorda la creació d'una comissió de seguiment de l'execució d'aquest conveni. La
comissió serà de naturalesa paritària i estarà integrada per un representant de
cadascuna de les entitats signants.
Sisena
Aquest conveni entrarà en vigor a partir de la data de la seva signatura pels
representants d’ambdues parts signatàries.
I en prova de conformitat, signen aquest conveni en format digital.”
Segon. Facultar àmpliament el president de la Diputació per a la signatura d’aquest
conveni i dels documents necessaris per la seva execució.
Tercer. Traslladar aquest acord a la Universitat de Girona.
Assumptes procedents de les comissions informatives o competències
delegades del Ple
31.

JG979/000107/2018-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH;
Recursos Humans (012): Autoritzar l'exercici d'una activitat privada
compatible amb el càrrec d'assessor de Ple al Sr. David Merino Parcet
(exp. 2018/9305)

Amb data 23 de novembre de 2018 ha tingut entrada al Registre General de la
Diputació una sol·licitud d’un càrrec eventual de confiança o assessorament especial,
mitjançant la qual sol·licita compatibilitzar el seu càrrec a la Corporació amb una
activitat privada per compte aliè. Es tracta de la sol·licitud núm. 1-2018-021061-1 del

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

97

Sr. David Merino Parcet, que exerceix el càrrec d’Assessor de Ple de la Diputació de
Girona.
El servei d’Organització i Recursos Humans Corporatius ha emès informe favorable
relatiu a aquesta declaració responsable del Sr. David Merino Parcet.
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:
I.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.
En el cas del Sr. Merino, l’activitat declarada és la de responsable comercial d’una
empresa dedicada a la distribució de calderes de biomassa, per compte propi, de
forma que no hi ha relació directa amb les seves funcions com a Assessor de Ple de
la Corporació.
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
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d’interessos de particulars davant la Diputació de Girona i els seus organismes
dependents. En tots aquests casos, tampoc s’aprecia cap impediment per autoritzar la
petició del Sr. David Merino Parcet.
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. En relació a la petició del Sr. David Merino, atès que la seva dedicació a
l’activitat privada serà de 8 hores setmanals, no es supera el màxim legal permès.
II.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.
III.L’article 8.g) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern estableix que cal fer públiques les resolucions
d’autorització o reconeixement de compatibilitat que afectin als empleats públics.
Quan la informació que hagi de publicar-se contingui dades especialment protegides,
la publicitat només es farà prèvia dissociació de les dades personals. Això no obstant,
d’acord amb el criteri interpretatiu CI/001/2015 emès conjuntament pel Consell de
Transparència i Bon Govern i l’Agència Espanyola de Protecció de Dades Personals
amb data 24 de juny de 2015, en relació a la publicitat passiva de les relacions de
llocs de treball i les retribucions dels empleats públics, cal ponderar que preval
l’interès públic per conèixer el funcionament de les organitzacions públiques i el destí
dels recursos públics sobre el dret a la protecció de dades personals quan la
informació fa referència al personal eventual, el personal directiu i el personal no
directiu de lliure designació del sector públic. Es tractaria, en aquest cas, d’una
limitació al dret a la protecció de dades personals que està justificada i és
proporcionada amb la concurrència dels altres interessos públics, com són el control
de l’exercici de l’activitat pública de forma objectiva, independent i neutral per part
dels servidors públics. Per tot això, caldrà publicar la informació relativa a la
compatibilitat d’aquest càrrec de confiança sense dissociar les seves dades de
caràcter personal.
En base a aquests antecedents i l’informe esmentat, la Junta de Govern, a proposta
de la Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda, per
unanimitat, acorda::
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Primer. Autoritzar el Sr. David Merino Parcet, que exerceix el càrrec eventual de
confiança o assessorament especial denominat “Assessor de Ple” de la Diputació de
Girona, a exercir una activitat privada compatible per compte aliè, com a responsable
comercial de Sugaar Koop Elk, amb les condicions que s’esmenten tot seguit.
Segon. Es recorda a l’anterior empleat que, en compliment de l’article 15 de la llei
53/1984, no podran 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 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.
Quart. Aquesta autorització 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 seves dades de caràcter personal.
32. Proposicions urgents
FORA DE L’ORDRE DEL DIA i prèvia declaració d’urgència proposada per la
Presidència i adoptada per unanimitat i amb quòrum de la majoria absoluta dels
assistents, i d’acord amb el que disposa l’article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de
28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, es passa a tractar l’assumpte següent:
32.1. JG979/000027/2018-PPCICENTEB;
Proposta
President
Comissió
Informativa CENTEB; Comunicació Cultural (021): Aprovar la renúncia de
la subvenció concedida a Gorbs Comunicació per a l'edició de la
publicació "L'Empordà més inèdit" (exp. 2018/4924)
En data 3 de juliol de 2018, la Junta de Govern va concedir una subvenció de
1.689,60 euros a l’editorial Gorbs Comunicació per a l’edició del llibre “L’Empordà més
inèdit” (expedient 2018/4924), dins la convocatòria de subvencions per al Foment de
produccions editorials, any 2018.
En data 6 de novembre de 2018, l’editorial Gorbs Comunicació va presentar un escrit
en el qual sol•licitava una pròrroga del termini de justificació de la subvenció
concedida, fins al 15 de gener de 2019.
La Junta de Govern en la sessió celebrada el 27 de novembre de 2018 va denegar la
pròrroga sol•licitada a l’editorial Gorbs Comunicació, atès que el punt 11.2 de les
Bases reguladores per la Foment de produccions editorials no preveu aquesta
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possibilitat, i se li va comunicar que si no podia portar a terme l’edició de la publicació
dins el termini previst, havia de presentar la renúncia de la subvenció.
L’editorial Gorbs Comunicació, en data 14 de novembre de 2018, 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 del servei de biblioteques (instructora del
procediment de concessió), la Junta de Govern, a proposta del president de la
Comissió Informativa de Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports i Benestar,
per unanimitat, acorda:
Primer. Acceptar formalment la renúncia presentada per l’editorial Gorbs Comunicació
de la subvenció de 1.689,60 euros atorgada per la Junta de Govern de data 3 de juliol
de 2018 per a l’edició del llibre “L’Empordà més inèdit” (expedient 2018/4924).
Segon. Anul•lar el document comptable “D” núm. 92018008668 de data 13/07/2018
per import de 1.689,60 euros a nom de l’editorial Gorbs Comunicació.
Tercer. Notificar aquest acord a l’editorial Gorbs Comunicació.
33. Precs i preguntes
No hi ha cap intervenció

No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 10.25 h, de
la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
El president

El secretari general

Miquel Noguer i Planas

Jordi Batllori i Nouvilas
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