EXCMA. DIPUTACIÓ DE GIRONA
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN NÚM.: 1005

Número:1005
Caràcter: Ordinària
Data: 19 de novembre de 2019
Hora d’inici: 10.05 h
Lloc: saló de plens de la Diputació de Girona
Expedient: 2019/8163
Hi assisteixen
Sr. Miquel Noguer i Planas
Sr. Pau Presas i Bertran
Sr. Albert Piñeira i Brosel
Sra. Maria Puig i Ferrer
Sra. M. Àngels Planas i Crous
Sr. Jordi Camps i Vicente
Sr. Jaume Dulsat i Rodríguez
Sra. Montserrat Mindan i Cortada
Sra. Maria Teresa Brunsó i Puigvert
Sra. Eva Viñolas i Marín
Sr. Jordi Turon i Serra
Sra. Núria Josa i Arbonès

President
Vicepresident primer
Vicepresident segon
Vicepresidenta tercera
Vicepresidenta quarta
Diputat
Diputat
Diputada
Diputada
Diputada
Vicesecretari
Interventora

Hi assisteixen, convidats per la Presidència
Sra. Roser Estañol i Torrent
Sr. Jordi Masquef i Creus
Sr. Josep Sala i Leal
Sr. Jordi Xargay i Congost
Sr. Joaquim Ayats i Bartina
Sr. Josep Maria Bagot i Belfort
Sra. Anna Barnadas i López
Sr. Joan Fàbrega i Solé
Sr. Josep Piferrer i Puig
Sra. Joana Vilà i Brugué

Diputada
Diputat
Diputat
Diputat
Diputat
Diputat
Diputada
Diputat
Diputat
Cap de Gabinet de Presidència

Ordre del dia
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1.
2.

Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 5 de
novembre de 2019
Assistència a la Presidència en l'exercici de les seves atribucions, tal com
disposa l'art. 35.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim
local

Assumptes procedents dels presidents de les comissions informatives

3.

4.

5.

6.

7.

JG1005/000060/2019-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. Esp.
Educ.; Biblioteques (019): Acceptar formalment la renúncia presentada per
l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses a la subvenció concedida dins del
Pla de Biblioteques (exp. 2018/7199)
JG1005/000059/2019-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. Esp.
Educ.; Biblioteques (019): Acceptar la renúncia presentada per l'Ajuntament de
Tossa de Mar a la subvenció concedida dins del Pla de Biblioteques (exp.
2018/7190)
JG1005/000047/2019-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. Esp.
Educ.; Cooperació Cultural (017): Aprovar la subvenció nominativa a
l'Ajuntament de Cadaqués per al finançament del 48è Festival Internacional de
Música de Cadaqués (exp. 2019/5882)
JG1005/000048/2019-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. Esp.
Educ.; Cooperació Cultural (017): Convocatòria anticipada de subvencions a les
entitats i associacions de cultura popular i tradicional catalana comarques
gironines, en el marc del programa educatiu "Identitat, arrels i tradicions",
Diputació de Girona - curs 2020-2021 (exp. 2019/7969)
JG1005/000022/2019-PPCIHAPECL; Proposta president CIHAPECL; Serveis
Jurídics (006): Assabentat de la fermesa de la sentència núm. 177/2019. Recurs
abreujat núm. 300/2018. Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Girona.
Xarxa Viària de la Diputació de Girona (exp. 2019/3485)

Assumptes procedents dels delegats de les diferents àrees
8.

9.

10.

11.

12.

JG1005/000003/2019-PDDC; Proposta dip. del. Cultura; Monuments (018):
Aprovació anul·lació subvenció concedida a l'Ajuntament de Cruïlles-Monells i
Sant Sadurní de l'Heura per a la restauració de l'església de Sant Sadurní de
l'Heura per renúncia (exp. 2019/2289)
JG1005/000004/2019-PDDC; Proposta dip. del. Cultura; Monuments (018):
Anul·lació de la subvenció atorgada a l'Ajuntament de Castelló d'Empúries per a
la restauració portalada gòtica de la basílica de Santa Maria per renúncia (exp.
2019/2133)
JG1005/000035/2019-PDDHAMSG; Prop. dip. del. Habit., Assist. Mun., Serv.
Gral.; Habitatge (028): Aprovar la renúncia a la subvenció per a inversions de
l'Ajuntament de Caldes de Malavella 2019 (exp. 2019/5946)
JG1005/000038/2019-PDDHAMSG; Prop. dip. del. Habit., Assist. Mun., Serv.
Gral.; Secretaria General (005): Ratificar el decret de Presidència número
2019/2979, relatiu a autoritzar el canvi de destí de l'Ajuntament de la Cellera
(exp. 2018/262)
JG1005/000017/2019-PDDMA; Proposta dip. del. Medi Ambient; Medi Ambient
(014): Minoració de la subvenció pel desenvolupament dels projectes de
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

senyalització i execució de les obres de la "Ruta de la Tordera i riera d'Arbúcies"
(exp. 2018/6607)
JG1005/000018/2019-PDDMA; Proposta dip. del. Medi Ambient; Medi Ambient
(014): Concessió d'una pròrroga en l'execució i la justificació de la subvenció
concedida al Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya
(exp. 2018/6740)
JG1005/000019/2019-PDDMA; Proposta dip. del. Medi Ambient; Medi Ambient
(014): Resolució de la campanya de subvencions del programa de suport a la
instal·lació de calderes i xarxes de calor de biomassa municipals. Anualitat 2019
(exp. 2019/96)
JG1005/000022/2019-PDDMA; Proposta dip. del. Medi Ambient; Medi Ambient
(014): Redistribució de l'import de la convocatòria de subvencions Del Mar als
Cims 2019-21 (exp. 2019/859)
JG1005/000011/2019-PDDSE; Proposta diputat delegat Servei d'Esports; Servei
d'Esports (026): Correccions puntuals d'errors en la resolució de la Junta de
Govern del 8 d'octubre de 2019, de concessió de subvencions de la
convocatòria del subprograma A5 d'esportistes individuals (exp. 2019/7333)
JG1005/000009/2019-PDDSE; Proposta diputat delegat Servei d'Esports; Servei
d'Esports (026): Conveni entre la Diputació de Girona i la Fundació del Futbol
Club Barcelona pel projecte futbolnet anualitat 2019/2020 (exp. 2019/7335)
JG1005/000012/2019-PDDSE; Proposta diputat delegat Servei d'Esports; Servei
d'Esports (026): Resolució de renúncies i recursos de reposició de subvencions
de la convocatòria de subvencions per a l'any 2019, atorgament de subvenció a
nou beneficiari i cancel·lació de crèdit sobrant (exp. 2019/226)
JG1005/000006/2019-PDDSEL; Prop. dip. del. Suport a Entitats Locals;
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de
l'Ajuntament de Setcases, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any
2019 (exp. 2019/725)

Assumptes procedents de les comissions informatives o competències delegades del
Ple
20.

21.

22.
23.

JG1005/000016/2019-DCICNTEE; Dictamen CI Cultura Noves Tecn. Esports
Educació; Conservatori de Música: Acceptació de la sol·licitud de subvenció del
Departament d'Educació pel finançament del conservatori de Música Isaac
Albéniz de la Diputació de Girona corresponent al curs 2017-2018.
JG1005/000044/2019-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ..
Coop. Loc; Organització Recursos Humans Corporatiu (012): Autoritzar l'exercici
de dues activitats públiques compatibles al Sr. Josep Coma Guitart, assessor de
Ple de la Corporació (exp. 2019/6835)
Proposicions urgents
Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió
1.

Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 5
de novembre de 2019

S'aprova per unanimitat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 5 de
novembre de 2019, prèviament lliurada als assistents.
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2.

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

Assumptes procedents dels presidents de les comissions informatives
3.

JG1005/000060/2019-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn.
Esp. Educ.; Biblioteques (019): Acceptar formalment la renúncia
presentada per l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses a la subvenció
concedida dins del Pla de Biblioteques (exp. 2018/7199)

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, del 13 de novembre de 2018, va
aprovar la resolució de la convocatòria pública en règim de concurrència competitiva
del Pla de Biblioteques 2018, en la qual, entre d’altres, va concedir una subvenció a
l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, per a la redacció del projecte bàsic de la
biblioteca municipal, (exp. 2018/7199).
En data 18 de setembre de 2019, l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, ha
presentat una comunicació expressa de renúncia de la subvenció concedida per la
Junta de Govern del 13 de novembre de 2018, descrita prèviament.
Atès allò que disposa l’article 94 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, i els articles 119.3 i 128.3 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals, que regulen les renúncies a subvencions.
Vist l’informe del centre gestor del Servei de Biblioteques, la Junta de Govern, a
proposta del president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies,
Esports i Benestar, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Acceptar formalment la renúncia presentada per l’Ajuntament de Sant Joan
de les Abadesses, amb NIF P1717700G a la subvenció de 28.892,98 € concedida per
la Junta de Govern de 13 de novembre de 2018, en l’acord de resolució de la
convocatòria pública en règim de concurrència competitiva del Pla de Biblioteques,
(exp. 2018/7199), i procedir a l’arxiu i tancament d’aquest expedient.
SEGON. Sol·licitar als Serveis d’Intervenció que no s’incorpori el romanent del
document D núm.: 22018004426, de data 21 de novembre de 2018 i d’import. VINT-IVUIT MIL VUIT-CENTS NORANTA-DOS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS (28.892,98
€ €), a nom de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
TERCER. Notificar aquest acord a L’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
4.

JG1005/000059/2019-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn.
Esp. Educ.; Biblioteques (019): Acceptar la renúncia presentada per
l'Ajuntament de Tossa de Mar a la subvenció concedida dins del Pla de
Biblioteques (exp. 2018/7190)

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, del 13 de novembre de 2018, va
aprovar la resolució de la convocatòria pública en règim de concurrència competitiva
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del Pla de Biblioteques 2018, en la qual, entre d’altres, va concedir una subvenció a
l’Ajuntament de Tossa de Mar, per a la redacció del projecte bàsic i executiu de la
biblioteca municipal, (exp. 2018/7190).
En data 11 de juliol de 2019, l’Ajuntament de Tossa de Mar, ha presentat una
comunicació expressa de renúncia de la subvenció concedida per la Junta de Govern
del 13 de novembre de 2018, descrita prèviament.
Atès allò que disposa l’article 94 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, i els articles 119.3 i 128.3 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals, que regulen les renúncies a subvencions.
Vist l’informe del centre gestor del Servei de Biblioteques, la Junta de Govern, a
proposta del president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies,
Esports i Benestar, per unanimitat, acorda::
PRIMER. Acceptar formalment la renúncia presentada per l’Ajuntament de Tossa de
Mar, amb NIF P1721500E a la subvenció de 84.711,52 € concedida per la Junta de
Govern de 13 de novembre de 2018, en l’acord de resolució de la convocatòria
pública en règim de concurrència competitiva del Pla de Biblioteques, (exp.
2018/7190), i procedir a l’arxiu i tancament d’aquest expedient.
SEGON. Sol·licitar als Serveis d’Intervenció que no s’incorpori el romanent del
document D núm.: 22018004426, de data 21 de novembre de 2018 i d’import.
VUITANTA-QUATRE MIL SET-CENTS ONZE AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
(84.711,52 €), a nom de l’Ajuntament de Tossa de Mar.
TERCER. Notificar aquest acord a L’Ajuntament de Tossa de Mar.

5.

JG1005/000047/2019-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn.
Esp. Educ.; Cooperació Cultural (017): Aprovar la subvenció nominativa a
l'Ajuntament de Cadaqués per al finançament del 48è Festival Internacional
de Música de Cadaqués (exp. 2019/5882)

L’Ajuntament de Cadaqués, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament
del 48è Festival Internacional de Música de Cadaqués, que tindrà lloc a Cadaqués
l’any 2019, i s’ha instruït l'expedient corresponent (2019/5882).
El Festival Internacional de Música de Cadaqués és un festival eclèctic, el segon més
antic de Catalunya. L’aposta per la música de qualitat, tant de joves valors com
d’artistes reconeguts internacionalment, marca un any més, la programació del
Festival Internacional de Música de Cadaqués. Aquesta 48ena edició, que tindrà lloc
entre el 2 i el 13 d'agost, proposa una quinzena d'actuacions, activitats pedagògiques,
amb música cada dia i una varietat de propostes per a totes les franges d’edats en
diferents espais de Cadaqués, adreçades, sobretot, a la gent que viu, estiueja o visita
Cadaqués durant la primera quinzena d’agost.
El festival ofereix gran varietat de propostes gratuïtes en espais emblemàtics de la
població: Passeig, Portlligat, Art i Joia, Pl. Carles Rahola i Portitxó.
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Amb voluntat de mantenir els projectes singulars continuen amb la novetat de
l’any passat, d’oferir un espai per a joves intèrprets catalans d’especial talent i
amb projecció internacional, sota el nom “Obertura Jove”. Amb voluntat de donar
continuïtat en les properes edicions i fer d’altaveu i aparador del talent que truca a
les portes i que ja són una autèntica realitat.
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà
una línia de subvencions específiques per la promoció de les arts escèniques, dins les
quals s’hi engloben els festivals de música.
Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada
nominativament a favor de l’Ajuntament de Cadaqués, de conformitat amb allò que
preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, la
concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb
el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel
qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
D’acord al decret de la Presidència de 18 de juliol de 2019, es delega a la Junta de
Govern les atribucions per a l’atorgament de subvencions a l’empara de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, amb càrrec als crèdits 4 i 7 del
vigent pressupost corporatiu, d’import a partir de 18.001,00 euros, inclòs.
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural la Junta de Govern,
per unanimitat, acorda:
PRIMER. Concedir la subvenció a l’Ajuntament de Cadaqués , per al finançament del
48è Festival Internacional de Música de Cadaqués, que tindrà lloc a Cadaqués, l’any
2019, que es detalla a continuació:
Número
d'expedient
electrònic
2019/5882

Nom del beneficiari

NIF
del
beneficiari

Ajuntament
Cadaqués

P1703500G

Cost total de
l'objecte
subvencionat
260.240,75€

Cost
de
les
despeses
subvencionables
111.199,00€

de

Import de la
subvenció
22.000,00€

Objecte de la
subvenció

Període
d’execució de
l’activitat
48è
Festival Des de l’1 de
Internacional
gener fins al
de Música de 15
d’octubre
Cadaqués
de 2019
Percentatge de Import
a
finançament
justificar
19,78%

111.199,00€

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de VINT-I-DOS MIL EUROS,
(22.000,00€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/46235 del pressupost
de la Diputació de Girona de 2019.
TERCER. Objecte.
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada
exclusivament a l’execució de les despeses de contractació d’artistes, que consten en
el pressupost de la sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra
naturalesa.
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El període d’execució de l’actuació subvencionada és des de l’1 de gener fins al 15
d’octubre de 2019.
QUART. Compatibilitat.
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar
el cost total de l'activitat subvencionada.
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.
Es considera que l’Ajuntament de Cadaqués, 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 22.000,00 € que representa
un percentatge de finançament del 19,78 %, quan s’hagi presentat el compte
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.
SETÈ. Règim de justificació.
L’Ajuntament de Cadaqués ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de
111.199,00€ corresponents a l’import de les despeses de contractació d’artistes
que consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació
telemàtica al Registre General de la Diputació de la documentació següent:
a) El compte justificatiu normalitzat www.ddgi.cat
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat;
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la
factura;
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb
identificació de l’import i la seva procedència;
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de
les activitats.
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el
percentatge de desviació.
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva.
És inadmissible cap canvi de destinació.
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 29 de novembre de
2019. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst,
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de
justificació.
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Tan bon punt l’Ajuntament de Cadaqués, presenti la documentació justificativa es
procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en
aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes
que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la
indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació,
amb les conseqüències que es determinen al punt següent.
VUITÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat.
La Junta de Govern de la Diputació de Girona té la facultat de revisar la subvenció
concedida i de modificar la resolució de concessió en el cas d’alteració de les
condicions que s’han tingut en compte per a la concessió de la subvenció. En relació
amb la possibilitat de modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al
que disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la
normativa concordant. Es procedirà a exigir el reintegrament de la subvenció
concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona.
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat.
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte
de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada.
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin
correspondre, s’apliquen les regles següents:
a)Si encara és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan
concedent ha de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió
establertes en un termini no superior a 15 dies, amb expressa advertència de
que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.
b)Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes
mesures, no és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan
concedent pot establir mesures alternatives, sempre que aquestes permetin
donar la difusió del finançament públic rebut. En el requeriment que es dirigeixi
per l’òrgan concedent al beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 15
dies per a la seva adopció amb l’advertència de que aquest incompliment pot
comportar la revocació de la subvenció.
DESÈ. Obligacions del beneficiari.
L’Ajuntament de Cadaqués, 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;

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

8

d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i
control;
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb
la col·laboració d’aquest organisme;
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable;
g) Col·laborar en la programació del Pati Cultural de la Diputació de Girona, si
s’escau.
h) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.
ONZÈ. Verificació i control.
La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients
l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El
control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
L’Ajuntament de Cadaqués, 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.
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g) La bona fe.
h) El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan
concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.
i) Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó
de l’exercici de llurs càrrecs.
j)Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin
aplicables, d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern.
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses.
CATORZÈ. Clàusula de dades personals.
Les dades personals que els sol·licitants de la subvenció comuniquin durant el
procediment, actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, seran
tractades per la Diputació de Girona com a Responsable del Tractament en el sentit
de l’article 4.7 del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE)
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016), amb la finalitat
de gestionar la subvenció i portar a terme les actuacions que se’n deriven establertes
per Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment de missió
d’interès públic (art. 6.1.e del Reglament) i d’obligacions legals (art. 6.1.c). En cas que
la tramitació de la sol·licitud impliqui comunicació de dades d’altres persones a la
Diputació de Girona, les persones sol·licitants hauran d'informar a les persones
afectades d'aquesta comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament
General de Protecció de Dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació, supressió,
sol·licitar la limitació del tractament i oposició) l’interessat es podrà adreçar en
qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació detallada del tractament,
incloent les vies d'exercici dels drets de les persones interessades, es pot consultar a
la seu electrònica de la Diputació de Girona.
QUINZÈ. Normes supletòries.
En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions; l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona, i la resta de normativa que hi sigui aplicable.
SETZÈ. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Cadaqués.
6.

JG1005/000048/2019-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn.
Esp. Educ.; Cooperació Cultural (017): Convocatòria anticipada de
subvencions a les entitats i associacions de cultura popular i tradicional
catalana comarques gironines, en el marc del programa educatiu "Identitat,
arrels i tradicions", Diputació de Girona - curs 2020-2021 (exp. 2019/7969)

La Diputació de Girona en l’àmbit de la cooperació en la demarcació territorial de les
comarques gironines, presta un servei públic definit per la promoció de la cultura, les
arts i el coneixement al territori, tot potenciant els agents públics i privats en el foment
d’iniciatives culturals. En aquest sentit, atorga ajuts per al desenvolupament
d’activitats culturals en els municipis de la demarcació.
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El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà
una línia de cooperació econòmica amb temes educatius. L’objectiu d’aquesta línia és
posicionar l’educació com a element clau del desenvolupament humà i com a base del
creixement cultural de la ciutadania.
L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen a les bases
específiques reguladores de subvencions a les entitats i associacions de cultura
popular i tradicional catalana de les comarques gironines, en el marc del programa
educatiu «Identitat, arrels i tradicions», de la Diputació de Girona, aprovades pel Ple
de la Diputació, en la sessió de 17 d’octubre de 2019, i publicades de forma inicial al
BOPG núm. 207, de 28 d’octubre de 2019.
La tramitació de la convocatòria anticipada que es proposa que s’aprovi s’ajusta al
que s’estableix a l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la
Llei 38/2003, general de subvencions, i l’òrgan competent per aprovar-la és la Junta
de Govern, d’acord amb el que estableixen les bases específiques reguladores.
Atesos els antecedents exposats, la Junta de Govern, a proposta del diputat president
de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, per
unanimitat, acorda:
Primer. Aprovar la convocatòria anticipada, en règim de concurrència competitiva, per
a la concessió de subvencions a les entitats i associacions de cultura popular i
tradicional catalana de les comarques gironines, en el marc del programa educatiu
«Identitat, arrels i tradicions», de la Diputació de Girona – curs 2020-2021, el text de
la qual es transcriu literalment a continuació:
“Convocatòria anticipada de subvencions a les entitats i associacions de
cultura popular i tradicional catalana de les comarques gironines, en el marc del
programa educatiu «Identitat, arrels i tradicions», de la Diputació de Girona –
curs 2020-2021
1. Objecte i finalitat
Subvencions en règim de concurrència competitiva per a les entitats i associacions de
cultura popular catalana de les comarques gironines, destinades al finançament
d’activitats pedagògiques per als centres d’ensenyament de les comarques gironines,
d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en
la sessió de 17 d’octubre de 2019, publicades al Butlletí Oficial de la Província de
Girona (BOPG) núm. 207, de 28 d’octubre de 2019.
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària
L’import estimat destinat a la convocatòria és de 50.000,00 €. Les aplicacions
pressupostàries a què es carrega el crèdit pressupostari i els imports són les
següents:
Anualitat
2020
2021

Aplicació pressupostària
500/3260/48109 – Ajuts a entitats no lucratives per a programes i
projectes pedagògics
500/3260/48109 – Ajuts a entitats no lucratives per a programes i
projectes pedagògics
Total

Import €
1.000,00 €
49.000,00 €
50.000,00 €
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També es vinculen a aquesta convocatòria, pels anys 2020 i 2021, les aplicacions
500/3260/46200 i 500/3340/47002, amb estimació de despesa que inicialment és
zero.
La distribució d’aquests imports té caràcter estimatiu, i es podrà redistribuir entre les
aplicacions pressupostàries anteriors en el mateix acte de concessió de les
subvencions.
La concessió de les subvencions queda condicionada a l’existència de crèdit adequat
i suficient en el moment de la resolució de l’atorgament i al fet que no es presentin
al·legacions contra les bases específiques, l’estimació de les quals hagi de comportar
un canvi en les seves determinacions.
Amb la finalitat d’atendre un major nombre de sol·licituds de subvenció o d’atorgar un
major import en les subvencions, aquest crèdit podrà ser ampliat amb una quantitat
addicional de com a màxim 25.000,00 €, derivada de crèdits sobrants d’altres
convocatòries. L’efectivitat de la quantia addicional estarà condicionada a la
corresponent declaració de disponibilitat de crèdit prèviament a la resolució de les
subvencions i l’aprovació de l’augment de la convocatòria.
Si la quantia addicional s’incorpora amb posterioritat a la reunió de la Comissió
qualificadora, es proposarà concedir entre els sol·licitants que no s’haguessin pogut
atendre per manca pressupostària i, en tot cas, seguint l’ordre i segona la puntuació
obtinguda per la Comissió qualificadora.
En cas necessari, en l’acord de la resolució es podran redistribuir aquestes dotacions
en funció de les sol·licituds rebudes, amb la modificació pressupostària prèvia, si
escau.
3. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds és a partir de l’endemà de la publicació de
l’extracte de la convocatòria al BOPG i fins el 28 de febrer de 2020.
Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat disponible al web de la
Diputació de Girona, acompanyat de la documentació que preveu l’article 7 de les
bases reguladores.
Les sol·licituds, la presentació de les quals ha de ser telemàtica, han d’estar signades
electrònicament mitjançant un certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci
d’Administració Oberta de Catalunya, s’ha de fer per mitjà de la plataforma específica
de la Diputació de Girona per a tramitar subvencions en línia.
Criteris de valoració
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, es tindran en compte els criteris de
valoració detallats a l’art. 6 de les bases específiques.
Import de les subvencions
La subvenció de la Diputació de Girona a les activitats seleccionades realitzades per
les escoles és, com a màxim, del 70 % del cost del taller, amb un límit de 2,25
€/alumne/sessió.
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Àmbit temporal de les accions subvencionables
Se subvencionaran els tallers educatius realitzats al llarg del curs escolar 2020/2021.
Termini per justificar les subvencions
El termini per justificar les accions subvencionades serà d’un mes a comptar des de
l’endemà de l’acabament del termini d’execució establert en l’article 3 de les bases
reguladores.
En cas que el dia d’acabament del termini per presentar la justificació coincideixi en
dissabte o festiu, l’esmentat termini finalitzarà el dia hàbil següent.
No es concediran ampliacions del termini d’execució ni de justificació.
4. Termini de resolució i notificació
4.1. Termini de resolució
El termini per resoldre la convocatòria és el que determinen les bases. Una vegada
transcorregut el termini sense que s’hagi adoptat una resolució, els sol·licitants
podran entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.
4.2. Termini de notificació
Es notificarà la resolució a tots els beneficiaris de manera individualitzada, tal com
preveu l’article 41.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu
comú de les administracions públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals
hagi estat desestimada, en el termini màxim de 10 dies hàbils, a comptar de la data
en què s’adopti l’acord.
5. Règim de recursos
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta
resolució escau interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat
Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de 2 mesos a comptar del dia
següent al de la notificació. Alternativament, i de forma potestativa, s’hi pot interposar
recurs de reposició davant de la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació.
6. Publicitat
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler electrònic i el lloc web de la Diputació de
Girona, i, d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de
subvencions, se’n publicarà l’extracte al BOPG.
La convocatòria resta condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra les
bases específiques, l’estimació de les quals hagi de comportar un canvi en les seves
determinacions”.
Segon. Autoritzar la despesa de la convocatòria del curs 2020-2021 per un import
màxim de CINQUANTA MIL EUROS (50.000,00 €), distribuïts amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries i anualitats següents:
Anualitat
2020
2021

Aplicació pressupostària
500/3260/48109 – Ajuts a entitats no lucratives per a programes i
projectes pedagògics
500/3260/48109 – Ajuts a entitats no lucratives per a programes i
projectes pedagògics

Import €
1.000,00 €
49.000,00 €

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

13

Total

50.000,00 €

També es vinculen a aquesta convocatòria, pels anys 2020 i 2021, les aplicacions
500/3260/46200 i 500/3340/47002, amb estimació de despesa que inicialment és
zero.
La distribució d’aquests imports té caràcter estimatiu, i es podrà redistribuir entre les
aplicacions pressupostàries anteriors en el mateix acte de concessió de les
subvencions.
La concessió de les subvencions queda condicionada a l’existència de crèdit adequat
i suficient en el moment de la resolució de l’atorgament.
Tercer. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord,
perquè disposi publicar la convocatòria en el BOPG, perquè resolgui els recursos que
s’hi puguin interposar i perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es persegueix,
rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s’hi puguin advertir.
Quart. Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el president de la
Diputació de Girona en el termini d’1 mes a comptar de l’endemà de la publicació, o
directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu
de Girona en el termini de 2 mesos.
7.

JG1005/000022/2019-PPCIHAPECL; Proposta president CIHAPECL; Serveis
Jurídics (006): Assabentat de la fermesa de la sentència núm. 177/2019.
Recurs abreujat núm. 300/2018. Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de
Girona. Xarxa Viària de la Diputació de Girona (exp. 2019/3485)

Vist l'informe emès per la Sra. Ma Cristina Lloret Gómez, cap del Servei Jurídic
d'aquesta Diputació, de 21 d’octubre de 2019, que diu:
“En data 30 de setembre de 2019 se'ns ha notificat el decret judicial de 18 de
setembre del mateix any, que declara la fermesa de la sentència núm. 300/2018 de
28 de juny de 2019, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Girona, que
va estimar el recurs abreujat núm. 300/2018, interposat per la representació de Jordi
Renú Espada contra l’Acord de la Junta de Govern de la Diputació de 16 d’octubre de
2018, que va desestimar la seva reclamació de responsabilitat patrimonial derivada
de l’accident de transit que va patir mentre circulava per la carretera GI-551 de la
Xarxa Viària de la Diputació de Girona, al seu pas pel municipi de Santa Coloma de
Farners, el 21 de març de 2017, al col·lidir amb un arbre caigut a la calçada de
l’esmentada carretera Gi-551.
Per interlocutòria del tres de setembre de 2019, el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 2 de Girona, va esmenar error material existent a la sentència en relació a la
imputació de les costes processals a la Diputació de Girona, a la sentència s’havien
imputat erròniament a la part demandant.
El Jutjat condemna a la Diputació de Girona al pagament de la quantitat de 474,78€
euros, més interessos legals des de la data de la reclamació administrativa, així com
al pagament de les corresponents costes processals.
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Faig constància d'aquestes actuacions judicials perquè siguin de coneixement de la
Junta de Govern d'aquesta Diputació.”.
La Junta de Govern, a proposta del president de la Comissió Informativa d’Hisenda,
Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local, queda ASSABENTADA de la
fermesa de la sentència núm. 177/2019 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de
Girona.

Assumptes procedents dels delegats de les diferents àrees
8.

JG1005/000003/2019-PDDC; Proposta dip. del. Cultura; Monuments (018):
Aprovació anul·lació subvenció concedida a l'Ajuntament de CruïllesMonells i Sant Sadurní de l'Heura per a la restauració de l'església de Sant
Sadurní de l'Heura per renúncia (exp. 2019/2289)

Vista la legislació aplicable, articles 30, 34 i 35 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre;
General de Subvenció, articles 70 i 71 del Reial decret 887/2006, de 21 juliol, pel qual
s'aprova el Reglament de la llei general de subvencions; l'Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona, aprovada pel Ple en la sessió del 21 de febrer
del 2012; i les Bases específiques reguladores de subvencions per a la restauració i
conservació de béns immobles d’interès patrimonial de les comarques gironines,
aprovades pel Ple de la Diputació de Girona del 27 de novembre de 2018.
Vist que per acord de la Junta de Govern de data 7 de maig de 2019 es van atorgar
diverses subvencions per a la restauració d'immobles de valor patrimonial, entre elles
una a l’Ajuntament de Cruïlles-Monells i Sant Sadurní de l’Heura per a la restauració
de la façana de l’església de Sant Sadurní de l’Heura.
Atès que en data 30 de setembre de 2019 el citat Ajuntament expressament ha
renunciat a la subvenció esmentada mitjançant un escrit entrat al registre general de
la Diputació de Girona.
Vist l’informe del cap de Monuments, i atesos els antecedents exposats, la Junta de
Govern, a proposta del diputat delegat de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i
Educació, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Declarar la pèrdua del dret d'obtenir les subvenció concedida per la Junta
de Govern de data 7 de maig de 2019, en haver renunciat a ella, i ordenar el
tancament i arxiu de expedient que es detalla a continuació:

Núm. Exp. Destinatari
2019/2289
Total

Obra

Romanent

Aj. de Cruïlles-Monells i Rehabilitació de la façana de l’església 10.000,00 €
Sant Sadurní de l’Heura
de Sant Sadurní de l’Heura
10.000,00 €

SEGON. Cancel·lar la disposició de la despesa per import de 10.000,00 €
corresponent a la subvenció atorgada a l’Ajuntament de Cruïlles-Monells i Sant
Sadurní de l’Heura, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 505/3360/76200 del
pressupost de 2019.
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TERCER. Comunicar el present acord a interessat amb la indicació dels recursos
procedents.
QUART. Traslladar aquest acord a la Intervenció de la Diputació de Girona per al seu
coneixement i efectes.
9.

JG1005/000004/2019-PDDC; Proposta dip. del. Cultura; Monuments (018):
Anul·lació de la subvenció atorgada a l'Ajuntament de Castelló d'Empúries
per a la restauració portalada gòtica de la basílica de Santa Maria per
renúncia (exp. 2019/2133)

Vista la legislació aplicable, articles 30, 34 i 35 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre;
General de Subvenció, articles 70 i 71 del Reial decret 887/2006, de 21 juliol, pel qual
s'aprova el Reglament de la llei general de subvencions; l'Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona, aprovada pel Ple en la sessió del 21 de febrer
del 2012; i les Bases específiques reguladores de subvencions per a la restauració i
conservació de béns immobles d’interès patrimonial de les comarques gironines,
aprovades pel Ple de la Diputació de Girona del 27 de novembre de 2018.
Vist que per acord de la Junta de Govern de data 7 de maig de 2019 es van atorgar
diverses subvencions per a la restauració d'immobles de valor patrimonial, entre elles
una a l’Ajuntament de Castelló d’Empúries per a la rehabilitació de la portalada gòtica
de la basílica de Santa Maria de Castelló d’Empúries.
Atès que en data 15 d’octubre de 2019 el citat Ajuntament expressament ha renunciat
a la subvenció esmentada mitjançant un escrit entrat al registre general de la
Diputació de Girona.
Vist l’informe del cap de Monuments, i atesos els antecedents exposats, la Junta de
Govern, a proposta del diputat delegat de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i
Educació, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Declarar la pèrdua del dret d'obtenir les subvenció concedida per la Junta
de Govern de data 7 de maig de 2019, en haver renunciat a ella, i ordenar el
tancament i arxiu de expedient que es detalla a continuació:
Núm. Exp. Destinatari
2019/2133
Total

Aj. de Castelló d’Empúries

Obra

Romanent

Rehabilitació de la portalada gòtica de 44.200,00 €
la basílica de Castelló d’Empúries
44.200,00 €

SEGON. Cancel·lar la disposició de la despesa per import de 44.200,00 €
corresponent a la subvenció atorgada a l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 505/3360/76200 del pressupost de 2019.
TERCER. Comunicar el present acord a interessat amb la indicació dels recursos
procedents.
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QUART. Traslladar aquest acord a la Intervenció de la Diputació de Girona per al seu
coneixement i efectes.

10.

JG1005/000035/2019-PDDHAMSG; Prop. dip. del. Habit., Assist. Mun., Serv.
Gral.; Habitatge (028): Aprovar la renúncia a la subvenció per a inversions
de l'Ajuntament de Caldes de Malavella 2019 (exp. 2019/5946)

La Junta de Govern de la Diputació de Girona de data 17 de setembre de 2019, va
concedir a l’Ajuntament de Caldes de Malavella una subvenció de 7.000,00 € per a la
rehabilitació d’habitatge (expedient número 2019/5946), amb càrrec a la partida
403/1521/76200 del pressupost general de 2019 i amb un termini per a justificar fins
el 15 d’abril de 2020.
En data 10 d’octubre de 2019, l’Ajuntament de Caldes de Malavella comunica que, no
essent possible obtenir el bé immoble objecte de la subvenció, renuncia a la
subvenció als ens locals per a inversions en habitatges destinats a polítiques socials
atorgada per la Diputació de Girona, per l’any 2019.
D'acord amb aquests antecedents, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat
d’Habitatge, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Acceptar formalment la renúncia de la subvenció atorgada a l’Ajuntament
de Caldes de Malavella, per import de 7.000,00 €, concedida per a la rehabilitació
d’habitatge (expedient número 2019/5946), atorgada per la Junta de Govern del dia
17 de setembre de 2019.
SEGON. Anul·lar el document comptable D de l’any 2019 número 920190009628 per
import de 7.000,00 €.
TERCER. Notificar a l’Ajuntament de Caldes de Malavella el present acord.
11.

JG1005/000038/2019-PDDHAMSG; Prop. dip. del. Habit., Assist. Mun., Serv.
Gral.; Secretaria General (005): Ratificar el decret de Presidència número
2019/2979, relatiu a autoritzar el canvi de destí de l'Ajuntament de la
Cellera (exp. 2018/262)

Se sotmet a ratificació de la Junta de Govern el decret de Presidència número
2019/2979, relatiu a l’aprovació d’un canvi de destí de la subvenció que té concedida
l’Ajuntament de la Cellera dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2018.
L’esmentat decret des transcriu literalment a continuació:
“La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària de 3 de maig
de 2018 va resoldre la concessió de subvencions del Fons de Cooperació Econòmica
i Cultural per a l’any 2018. A L’Ajuntament de La Cellera se li va concedir la subvenció
del Fons de Cooperació Econòmica 2018 d’acord amb el següent detall:
Expedient

Línia

Concepte

2018/262

Inversions

Xarxa de sanejament i
pavimentació del C.

Pressupost

Subvenció €

75.000,00

52.514,00
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Mn. Joaquim Ausellé

Vista la petició de l’Ajuntament de La Cellera de canvi de destí de la subvenció
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2018.
D’acord amb la documentació presentada i amb les Bases de la convocatòria; 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 La Cellera el canvi de destí de la subvenció que
té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2018, expedient
2018/262, pel concepte i l’import que es detallen.
Concepte inicial

Concepte final

Xarxa de
sanejament i
pavimentació del
C. Mn. Joaquim
Ausellé

Pressupost
75.000,00

Xarxa de
sanejament i
pavimentació
diversos carrers

Total

Subvenció
Inicial €
52.514,00

75.000,00

Subvenció
Final €
0,00

52.514,00

52.514,00

52.514,00

SEGON. Notificar la present resolució a l’Ajuntament de La Cellera 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, dintre del termini que finalitza el dia
15 de novembre de 2019.
TERCER. Sotmetre la present resolució a ratificació de la Junta de Govern.”
La Junta de Govern, a proposta del diputat delegat d’Habitatge, Assistència al
Municipis i Serveis Generals ratifica el decret esmentat, transcrit literalment tal com ha
estat aprovat.
12.

JG1005/000017/2019-PDDMA; Proposta dip. del. Medi Ambient; Medi
Ambient (014): Minoració de la subvenció pel desenvolupament dels
projectes de senyalització i execució de les obres de la "Ruta de la Tordera
i riera d'Arbúcies" (exp. 2018/6607)

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió ordinària de data 18 de
setembre de 2018 va acordar concedir una subvenció al Consell Comarcal de la
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Selva pel desenvolupament dels projectes de senyalització i execució de les obres de
la “Ruta de la Tordera i riera d’Arbúcies” (tourdera) per un import de 229.134,66
euros.
Atès que la justificació presentada és inferior a l’import atorgat.
Vista la proposta de minoració notificada al Consell Comarcal de la Selva en data 23
d’agost de 2019 (reg. Sortida 2-2019-015407-2).
Atès que no s’han presentat al·legacions un cop finalitzat el termini de presentació
d’al·legacions.
Vist informe dels serveis tècnics de proposta de minoració de la concessió de data 18
de setembre de 2019
D’acord amb els antecedents, la Junta de Govern, a proposta de la diputada delegada
de Medi Ambient, per unanimitat, acorda:
Primer. Modificar l’import de la subvenció atorgada per tal d’ajustar-lo al que ha estat
efectivament i correctament justificat, per la qual cosa l’import i beneficiari queda de la
següent manera:
Nom de la convocatòria

Nom del beneficiari
Número d’expedient
Import de la subvenció concedida

Subvenció
directa:
desenvolupament dels projectes de
senyalització i execució de les
obres de la “Ruta de la Tordera i
riera d’Arbúcies” (tourdera)
Consell Comarcal de la Selva
2018/6607
203.835,97 €

Segon. Anul·lar l’autorització i disposició de la despesa referent al document
comptable 220180031505, aplicació pressupostària 300/1700/76501, per un import de
25.298,69 euros.
Tercer. Traslladar la present resolució al Consell Comarcal de la Selva.
13.

JG1005/000018/2019-PDDMA; Proposta dip. del. Medi Ambient; Medi
Ambient (014): Concessió d'una pròrroga en l'execució i la justificació de
la subvenció concedida al Consorci Centre de Ciència i Tecnologia
Forestal de Catalunya (exp. 2018/6740)

Vist l'escrit presentat pel Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de
Catalunya, del passat 21 d’octubre de 2019, sol·licitant una pròrroga en el termini
d’execució i de justificació de la subvenció que tenen concedida, per la Junta de
Govern de data 4 de setembre de 2019, de 45.000,00 euros, exp. 2018/6740, per
“Avaluació del risc d’exposició a llavors tractades amb plaguicides en la comunitat
d’ocells granívors en els cultius de cereal i colza de la província de Girona”, fixant el
termini per a executar el dia 30 de setembre de 2019 i 15 dies hàbils a partir de
l’acabament del període d’execució.
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Vist l'informe del cap de Medi Ambient,
Atesos els antecedents esmentats, la Junta de Govern, a proposta de la diputada
delegada de Medi Ambient, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Concedir al Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya,
NIF PQ7550005H, Exp. 2018/6740, una pròrroga, fins el dia 31 d’octubre de 2019 per
a l’execució de les actuacions i 10 dies hàbils a partir de l’acabament del període
d’execució per a la presentació de la corresponent justificació de la subvenció
concedida de 45.000,00 euros, per “Avaluació del risc d’exposició a llavors tractades
amb plaguicides en la comunitat d’ocells granívors en els cultius de cereal i colza de
la província de Girona”.
SEGON. La concessió d’aquest canvi no modifica cap altra condició de l'ajut esmentat
i en cas que el beneficiari no la justifiqui dins del nou termini assenyalat, s’iniciarà
l’expedient d’anul·lació de la subvenció no justificada. En el cas que el beneficiari no
justifiqui la quantitat corresponent, se li abonarà la part proporcional justificada.
TERCER. Traslladar la present resolució al Consorci Centre de Ciència i Tecnologia
Forestal de Catalunya.

14.

JG1005/000019/2019-PDDMA; Proposta dip. del. Medi Ambient; Medi
Ambient (014): Resolució de la campanya de subvencions del programa de
suport a la instal·lació de calderes i xarxes de calor de biomassa
municipals. Anualitat 2019 (exp. 2019/96)

Vistes les bases específiques reguladores de les subvencions als ajuntaments per a
la instal·lació de calderes i xarxes de calor de biomassa municipals 2019, aprovades
pel Ple del dia 27 de novembre de 2018, publicades al Butlletí Oficial de la Província
de Girona (BOPG) número 235, de 10 de desembre de 2018.
Vista la convocatòria aprovada per la Junta de Govern, en data 22 de gener de 2019,
publicada al BOPG número 21, de 30 de gener de 2019.
Atès que la convocatòria estableix a l’apartat 2 la possibilitat d’ampliar-ne la quantia
amb com a màxim el 50 % addicional derivada de crèdits sobrants d’altres
convocatòries.
Atès que s’ha incoat i aprovat definitivament l’expedient DG 3CE 2/2019, de
suplement de crèdit, expedient 2019/6938, en data 17 de setembre de 2019.
Vistos els informes del centre gestor i l’acta de la comissió avaluadora, de 6 d’agost
de 2019, en què es concreta el resultat de l’avaluació efectuada.
Atesos els antecedents esmentats, la Junta de Govern, a proposta de la diputada
delegada de Medi Ambient, per unanimitat, acorda:
PRIMER.- Ampliar en 159.851,21 € i redistribuir l’import de la convocatòria de
subvencions als ajuntaments per a la instal·lació de calderes i xarxes de calor de
biomassa municipals 2019, i autoritzar la despesa addicional, d’acord amb el detall
següent:
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Línia
Línia 1
Línia 2

Aplicació
pressupostària
300/1700/76200
300/1700/76200
Total

Crèdits inicials
100.000,00 €
265.000,00 €
365.000,00€

Augment

Crèdits finals

0
159.851,21 €
159.851,21 €

Diferència

0
524.851,21€
524.851,21€

-100.000,00
+259.851,21
159.851,21 €

SEGON. Publicar l’ampliació i la distribució al BOPG.
TERCER. Concedir als ajuntaments que figuren a l’ANNEX 1, que consta a
l’expedient, les subvencions a fons perdut pels conceptes i imports que s'hi
especifiquen, i disposar la despesa total de 524.851,21 euros amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 300/1700/76200 de l’anualitat 2019.
QUART. Donar per desistida la sol·licitud que consta a l’ANNEX 2, que consta a
l’expedient, per no haver presentat dins de termini la documentació requerida de
millora de la sol·licitud i ordenar l'arxiu de l’expedient.
CINQUÈ. Desestimar les sol·licituds que consten l’ANNEX 3, que consta a
l’expedient, i ordenar l'arxiu dels expedients.
SISÈ. Facultar el president de la Corporació per a la signatura dels documents
necessaris per al desplegament d’aquest acord.
15.

JG1005/000022/2019-PDDMA; Proposta dip. del. Medi Ambient; Medi
Ambient (014): Redistribució de l'import de la convocatòria de
subvencions Del Mar als Cims 2019-21 (exp. 2019/859)

El Ple de la Diputació de Girona va aprovar, en la sessió del dia 22 de gener de 2019, les
bases de la campanya “Del Mar als cims” programa d’educació ambiental dirigit a les
escoles gironines. El seu objectiu és divulgar i donar a conèixer els principals espais
naturals i biogeogràfics del territori gironí entre la població escolar de les nostres
comarques mitjançant les activitats educatives i de formació que, promogudes i
subvencionades per la Diputació de Girona, s’efectuïn als diferents equipaments i entitats
d’educació ambiental participants a la campanya.
Mitjançant edicte en el Butlletí Oficial de la Província, núm. 60 de data 26 de març de
2019, es va publicar la convocatòria de les subvencions a les entitats i equipaments
d’educació ambiental per a la campanya “Del Mar als Cims” per als cursos escolars 201920 i 2020-21.

La Junta de Govern de data 3 de setembre de 2019 va resoldre la campanya, i va
designar els equipaments que realitzaran les activitats educatives durant els cursos
2019-20 i 2020-21.
Un cop rebudes les sol·licituds de les activitats per part de les entitats seleccionades, a la
vista de la documentació presentada i de l’informe tècnic, la Junta de Govern, a proposta
de la diputada de Medi Ambient, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Redistribuir l’import de la convocatòria de subvencions de la campanya Del Mar
als Cims 2019-21, d’import total 175.000,00 euros, d’acord amb el detall següent:

Aplicació pressupostària

Crèdits

Crèdits

Diferència
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300/1700/48100 exercici 2019
300/1700/46769 exercici 2019
300/1700/46224 exercici 2019
300/1700/46281 exercici 2019
300/1700/47002 exercici 2019
300/1700/48100 exercici 2020
300/1700/46769 exercici 2020
300/1700/46224 exercici 2020
300/1700/462.81 exercici 2020
300/1700/47002 exercici 2020
300/1700/48100 exercici 2021
300/1700/46769 exercici 2021
300/1700/46224 exercici 2021
300/1700/462.81 exercici 2021
300/1700/47002 exercici 2021
Total

inicials (en €)
14.000,00
3.000,00
1.500,00
3.000,00
3.500,00
51.200,00
9.600,00
4.800,00
3.200,00
11.200,00
44.800,00
8.400,00
4.200,00
2.800,00
9.800,00
175.000,00

finals (en €)
7.550,00
4.900,00
250,00
6.900,00
5.400,00
51.200,00
9.600,00
4.800,00
3.200,00
11.200,00
44.800,00
8.400,00
4.200,00
2.800,00
9.800,00
175.000,00

-6.450,00
+1.900,00
-1.250,00
+3.900,00
+1.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SEGON. Reajustar la despesa autoritzada d’acord amb el resultat de l’import final de
la convocatòria:
Aplicació pressupostària
300/1700/48100 exercici 2019
300/1700/46769 exercici 2019
300/1700/46224 exercici 2019
300/1700/46281 exercici 2019
300/1700/47002 exercici 2019
300/1700/48100 exercici 2020
300/1700/46769 exercici 2020
300/1700/46224 exercici 2020
300/1700/462.81 exercici 2020
300/1700/47002 exercici 2020
300/1700/48100 exercici 2021
300/1700/46769 exercici 2021
300/1700/46224 exercici 2021
300/1700/462.81 exercici 2021
300/1700/47002 exercici 2021
Total

Diferència
- 6.450,00
+1.900,00
-1.250,00
+3.900,00
+1.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

TERCER. Publicar la distribució definitiva dels crèdits d’aquesta convocatòria a la
Base de Dades Nacional de Subvencions, i fer-ne menció expressa al BOPG.
QUART. Facultar el president de la Corporació per a la signatura dels documents
necessaris per al desplegament d’aquest acord.
CINQUÈ. Traslladar el present acord als interessats.

16.

JG1005/000011/2019-PDDSE; Proposta diputat delegat Servei d'Esports;
Servei d'Esports (026): Correccions puntuals d'errors en la resolució de la
Junta de Govern del 8 d'octubre de 2019, de concessió de subvencions de
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la convocatòria del subprograma A5 d'esportistes individuals (exp.
2019/7333)
En data 8 d’octubre de 2019, la Junta de Govern de la Diputació de Girona va resoldre la
concessió de les subvencions de la convocatòria del Subprograma A5 de suport als
programes municipals d’ajuts als esportistes gironins que participen en competicions
individuals.
Vist l’informe del cap del centre gestor sobre la correcció puntual d’errors en la resolució de la
convocatòria de subvencions per a l’any 2019, del subprograma A5 de suport als programes
municipals d’ajuts als esportistes gironins que participen en competicions individuals, segons
el qual s’ha observat que:
 Al fer el buidatge de les dades dels formularis presentats, no es varen bolcar les dades
d’alguns esportistes que l’ajuntament de GIRONA havia presentat. Aquest error ha
comportat que a aquests esportistes no se’ls atorgués inicialment cap subvenció, quan
els correspondria una de diferent import.
 Degut a un error de picatge, es varen escriure malament el nom i el cognom d’alguns
dels esportistes presentats per l’ajuntament de BANYOLES.
 Al treballar les dades amb l’aplicació informàtica, el personal del centre gestor va
arrossegar sense adonar-ne el contingut de la cel·la superior en relació al nivell de
competició i per això han sortit modificats els nivells de competició d’alguns esportistes
de BANYOLES i de CASSÀ DE LA SELVA. Aquest error ha comportat que a aquests
esportistes se’ls atorgués inicialment una subvenció d’import inferior o superior al que
correspondria.
 S’ha comprovat la documentació aportada i els fets que s’exposen.
D’acord amb l’Ordenança general de subvencions i amb el que preveu la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la llei general de subvencions, i el que sigui d’aplicació d’altres
normatives.
D’acord amb els motius exposats on queda demostrat que ha estat un error del centre gestor i
vist el que disposa l’art. 109 de la L.39/2015, sobre la rectificació dels error materials.
Vist que tot i que la correcció d’aquests errors suposarà un increment de la despesa del
subprograma A5, no suposa cap increment de la despesa total aprovada en Junta de Govern,
el 29 de gener de 2019, de la convocatòria de subvencions per als diferents programes de
suport al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport.
L’òrgan competent per resoldre és la junta de govern d’acord amb la convocatòria publicada al
bop número 25 de 5 de febrer de 2019.
Vist l’informe del cap del servei d’Esports, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat
d'Esports, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Aprovar la correcció dels errors detectats en l’annex de la resolució de la Junta de
Govern del 8 d’octubre de 2019, de concessió de les subvencions de la convocatòria del
Subprograma A5 de suport als programes municipals d’ajuts als esportistes gironins que
participen en competicions individuals, d’acord amb el següent detall:
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Rectificació del nom i cognoms dels següents esportistes:

Expedient

Entitat

2019/7082



Ajuntament de Banyoles

Nom i Cognoms erronis

Nom i Cognoms correctes

Aina Bertran Castañer
Andrea Boix Pagès
Laura Vilanova Morales

Aina Arteman Castañer
Andreu Boix Pagès
Laura Villanova Morales

Rectificació dels esportistes subvencionats, amb nova assignació de subvenció:

Ajuntament de Girona:
NIF

Modalitat
esportiva

41645840Q

Tennis Taula

Esportista
Èlia Serra Sagué

Gimnàstica
Artística
Gimnàstica
Artística

Pau Jiménez Fernández

41645722J

Laura Mora Velázquez

41645128V

Pau Vilarnau Grabuleda

41670063C

Tennis Taula

Núria Mora Velázquez

41645130L

Gimnàstica
Artística

Elisenda Nonó Bonany

41632421Y

Tennis Taula

Meritxell Font Cantarero

41595292E

Natació

Èlia Ribas Flaquer

41719834L

Gimnàstica
Artística

Guillem Cassú Serradel

41718405Q

Tennis Taula

Júlia Godó Jiménez

41678399F

Gimnàstica
Artística

Queralt Valerio Sais

41601965W

Natació

Sara Coll Vidal

41591318G

Martina Cassa Barranco

41704575D

Ajuntament de Girona
Exp. 2019/6502

P1708500-B



Gimnàstica
Artística
Gimnàstica
Artística

Nivell Competició
Participant
Camp.Espanya
Participant
Camp.Món
Participant
Camp.Espanya
Participant
Camp.Espanya
Participant
Camp.Espanya
Participant
Camp.Espanya
Participant
Camp.Espanya
Participant
Camp.Espanya
Participant
Camp.Espanya
Participant
Camp.Espanya
Participant
Camp.Espanya
Participant
Camp.Espanya
Participant
Camp.Espanya

Programa A5

Subv.
inicial

Diferència
Subv. final

0,00€

200,00 €

200,00 €

0,00€

500,00 €

500,00 €

0,00€

200,00 €

200,00 €

0,00€

200,00 €

200,00 €

0,00€

200,00 €

200,00 €

0,00€

200,00 €

200,00 €

0,00€

200,00 €

200,00 €

0,00€

200,00 €

200,00 €

0,00€

200,00 €

200,00 €

0,00€

200,00 €

200,00 €

0,00€

200,00 €

200,00 €

0,00€

200,00 €

200,00 €

0,00€

200,00 €

200,00 €

8.550,00 €

2.900,00 €

TOTAL: 5.650,00€

Rectificació del nivell de competició dels següents esportistes amb nova assignació de
subvenció:

Ajuntament de Banyoles:
Esportista

NIF

Nivell de
competició
erroni
Participant Camp.
Piragüisme
Espanya
Participant Camp.
Piragüisme
Espanya
Medallista Camp.
Rem
Espanya
Participant Camp.
Escacs
Espanya
Participant Camp.
Piragüisme
Espanya
Participant Camp.
Rem
Espanya
Modalitat

Nivell competició
correcte
Participant
Camp. Europa
Participant
Camp. Europa
Medallista Camp.
Europa
Participant
Camp. Món
Participant
Camp. Món
Participant
Camp. Món

Subv.
Inicial
errònia

Subv.
Final
Diferència
correcte

200,00€

400,00€

200,00€

200,00€

400,00€

200,00€

250,00€

450,00€

200,00€

200,00€

500,00€

300,00€

200,00€

378,81€

178,81€

200,00€

500,00€

300,00€
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Blai Muñoz Mateu

07264935V

David Darné Palmada

77922975X

Lluís Sala Dorca

41654867G

Jordi Camprubí Juanola

41635288K

Lluc
Espunya

41647464F

Serramitjana

Manel Balastegui Riguillo

41564947Z

Margot Figueras Feixas

41565417R

Carlota Santamaria Diaz

41593069F

Carla Jordà de la Fuente

41671334A

Ajuntament de Banyoles

Exp.2019/7082

P1701600-G

Medallista Camp. Participant
Camp. Europa
Espanya
Gimnàstica Medallista Camp. Participant
Camp. Espanya
artística
Espanya
Gimnàstica Medallista Camp. Participant
Camp. Espanya
artística
Espanya
Rem

Programa A5

250,00€

400,00€

150,00€

250,00€

200,00€

-50,00€

250,00€

200,00€

-50,00€

TOTAL: 7.000,00€ 8.428,81€ 1.428,81€

Ajuntament de Cassà de la Selva:
Esportista

NIF

Àlex de Diós José

41699303G

Ajuntament de Cassà de
la Selva
P1704900-H
Exp. 2019/7074

MODALITAT

Taekwondo

Nivell
competició
erroni
Medallista
Camp.
Espanya

Programa A5

Nivell de
competició
correcte
Medallista
Camp. Europa

TOTAL:

Subv.
errònia
250,00€

Subv.
Diferència
correcte
450,00€

200,00€

4.500,00€ 4.700,00€

200,00€

SEGON. Aprovar l’atorgament i compromís de la subvenció i despesa complementària que
genera la rectificació dels errors detectats, segons el següent detall:
Expedient

NIF

Entitat

2019/7082
P1701600G
2019/6502
2019/7074

P1701600-G

Ajuntament de Banyoles

P1708500-B
P1704900-H

Ajuntament de Girona
Ajuntament de Cassà de la Selva

A5

Aplicació
pressupostària
520.3410.46200

1.428,81€

A5
A5

520.3410.46200
520.3410.46200

2.900,00€
200,00€

Programa

Import

TERCER. Notificar aquest acord als beneficiaris.

17.

JG1005/000009/2019-PDDSE; Proposta diputat delegat Servei d'Esports;
Servei d'Esports (026): Conveni entre la Diputació de Girona i la Fundació
del Futbol Club Barcelona pel projecte futbolnet anualitat 2019/2020 (exp.
2019/7335)

Aprovar el conveni amb la Fundació Futbol Club Barcelona per a regular la concessió
d'una subvenció per a la implementació del projecte FutbolNet a la demarcació de
Girona. Expedient 2019/8/7335
La Diputació de Girona compta entre les seves finalitats la de donar suport als
ajuntaments i entitats de les seves comarques per a la promoció d'accions formatives
per als professionals que promouen i fomenten l'esport.
La Fundació del Futbol Club Barcelona és una entitat sense ànim de lucre que té com
a finalitats principals la difusió i promoció de la dimensió formativa, cultural i social del
F.C. Barcelona dins la societat en general, tant a Catalunya, Espanya, com a nivell
internacional. Així mateix pretén fomentar la integració social dels infants i
adolescents que es troben en situació d'alta vulnerabilitat, a través de programes i
projectes on mitjançant l'esport es doni un recolzament integral en termes d'educació,
assistència sanitària, nutrició i recolzament psicosocial, principalment en les regions i
comarques més desfavorides de la nostra societat, així com a les seves famílies.
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Atès que és d'interès de les parts establir una fórmula estable de col·laboració pel
desenvolupament del projecte FutbolNet.
Atesos els antecedents anteriors, vist l'informe favorable del Cap del Servei d'Esports,
i la fiscalització realitzada segons el RD. 424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el
règim jurídic del Control Intern en les entitats del Sector Públic Local, i de conformitat
amb el Decret de 16 d’agost de 2019, de delegacions de la Presidència a la Junta de
Govern, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat d'Esports, per unanimitat,
acorda:
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i la
Fundació Futbol Club Barcelona per a la implementació del projecte FutbolNet a la
demarcació de Girona, el literal del qual diu:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I LA
FUNDACIÓ FUTBOL CLUB BARCELONA PER A LA IMPLEMENTACIÓ DEL
PROJECTE FUTBOLNET A LA DEMARCACIÓ DE GIRONA
EXP. 2019/7335
I. ENTITATS QUE HI INTERVENEN
D'una part, el Sr. Miquel Noguer i Planas, que actua com a president i representant a
la DIPUTACIÓ DE GIRONA (en endavant DIPUTACIÓ) amb domicili a Girona
(17005), Pujada Sant Martí, 4-5, i NIF P1700000A, i assistit pel secretari general Sr.
Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de les facultats conferides per a acord de la Junta de
Govern del dia.......(dia que va a Junta de govern)
I de l’altra, la FUNDACIÓ FUTBOL CLUB BARCELONA (en endavant, FUNDACIÓ
BARÇA), amb domicili social a Barcelona (08028), carrer Arístides Maillol, s/n, i NIF
G-60627445, inscrita en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de
Catalunya amb el núm. 835, representada en aquest acte per la Sra. Maria Vallés i
Segura, en al seva condició de Directora General, actuant en ús de les facultats que
té conferides.
En la qualitat en què els compareixents, respectivament, actuen, sota la seva
exclusiva responsabilitat, en ordre a la vigència dels seus càrrecs i suficiència de les
facultats als mateixos inherents, es reconeixen, amb caràcter recíproc, capacitat legal
suficient per a l’atorgament del present conveni.
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
Primer. Que la FUNDACIÓ BARÇA és una entitat sense ànim de lucre que té com a
finalitats principals la difusió i promoció de la dimensió formativa, cultural i social del
FUTBOL CLUB BARCELONA (en endavant FC BARCELONA) dins la societat en
general, tant a Catalunya, Espanya, com a nivell internacional. Així mateix, la
FUNDACIÓ BARÇA pretén fomentar la integració social dels infants i adolescents que
es troben en situació d’alta vulnerabilitat, a través de programes i projectes en què,
mitjançant l’esport, es doni un recolzament integral en termes d’educació, assistència
sanitària, nutrició i recolzament psicosocial, principalment en les regions i comarques
més desfavorides de Catalunya, així com a les seves famílies.
Segon. El projecte “FutbolNet”, liderat per la FUNDACIÓ BARÇA, pretén fomentar
experiències de desenvolupament humà i social en barris de ciutats catalanes,
identificats com a prioritaris per a la intervenció social i comunitària, basat en la
metodologia “Futbol3”, una eina d’intervenció social nova a Catalunya, però d’èxit
reconegut en altres països. Reeduca a través de l’esport i permet treballar amb grups
de joves, temes com la convivència, la discriminació, el gènere, etc.
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Tercer. Que en compliment del compromís de la FUNDACIÓ BARÇA, de col·laborar
amb la societat catalana, des de la temporada 2013-2014, s’està aplicant ja en
diversos municipis de Catalunya en col·laboració amb els respectius ajuntaments. A
tal efecte, és voluntat de les parts establir una fórmula estable de col·laboració pel
desenvolupament del “Projecte FutbolNet” a la demarcació territorial de la Diputació
de Girona.
Quart. Que la DIPUTACIÓ sempre s’ha caracteritzat pel seu suport als ajuntaments,
consells comarcals i consells esportius perquè puguin desenvolupar la seva tasca
amb eficiència, eficàcia i proximitat. Part d’aquest suport consisteix en promoure i
enfortir els serveis esportius i socials que ofereixen les administracions locals i
comarcals. Per això vol participar en aquest projecte, que reverteix directament en el
territori i en els/les seus/ves ciutadans/es, donant suport als ajuntaments de la
demarcació que pretenguin impulsar a través de l’esport, una estratègia social de
foment del civisme, i la generació d’uns valors fonamentals pels/les infants i joves dels
seus respectius municipis.
Cinquè. Que els ajuntaments de la demarcació de Girona interessats en el
desenvolupament i posada en funcionament del projecte “FutbolNet”, que promou la
FUNDACIÓ BARÇA, en l’àmbit del seu municipi, per considerar que és un instrument
de foment de la cohesió i de la vertebració social entre els/les infants i joves veïns,
s’hauran d’adherir al present conveni marc, signant el corresponent acord d’adhesió,
quin model s’incorpora al present com a Annex I.
Sisè. Que en virtut de les manifestacions precedents, i a fi i efecte d’establir els
paràmetres de les obligacions i drets que dimanen de la relació que s’estableix en el
present conveni, les parts acorden subscriure de mutu acord el present CONVENI i
regular llurs recíproques relacions en base a l’ordenament jurídic vigent i les normes
legals que li resultin d’aplicació i, en particular, amb subjecció als següents
PACTES
PRIMER . OBJECTE
L’objecte d’aquest conveni, és establir el marc de col·laboració entre la Diputació de
Girona i la Fundació Futbol Club Barcelona, per a desenvolupar el programa del
“Projecte FutbolNet” durant el període de l’1 de setembre de 2019 a 31 de maig de
2020 als municipis de la demarcació de Girona que ho sol·licitin i compleixin els
requisits exigits per la Fundació per tal d’educar a infants i joves del territori a través
de l’esport.
La FUNDACIÓ BARÇA ha de seleccionar els ajuntaments de la demarcació de
Girona, que ho sol·licitin i que compleixin els requisits i condicions per participar-hi,
d’acord als criteris de la FUNDACIÓ BARÇA. La relació d’ajuntaments de la
demarcació seleccionats es trametrà a la DIPUTACIÓ per tal que signin els acord
individuals d’adhesió a aquest conveni, d’acord amb el model annex, i que
s’incorporaran a aquest conveni, com a annexes.
SEGON. IMPORT DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA
La DIPUTACIÓ DE GIRONA es compromet a col·laborar amb el desenvolupament
del “Projecte FutbolNet". Per tal de fer efectiva la present col·laboració es concreten
les següents línies d’actuació:
1. Proporcionar recolzament econòmic que es destinarà a cobrir les activitats
incloses al “Projecte FutbolNet" amb un pressupost total de 175.000,00 €,
fixant una aportació total de cent mil euros (100.000,00 €) d’acord amb el
quadre de distribució següent:
Import
Nombre
%
Any 2019
%
Import total
unitari
actuacions
finançament
Aportació
20.000,00€ 57,14
5
100.000,00€
57,14
Diputació de
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Girona
Aportació
10.000,00€ 28,57
5
50.000,00€
28,57
Fundació FC
Barcelona
Aportació
5.000,00€ 14,29
5
25.000,00€
14,29
municipal
Cost
de 35.000,00€
5
175.000,00€
100,00
l’actuació
La subvenció de la DIPUTACIÓ DE GIRONA es farà efectiva amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 520.3410.48113 “A la Fundació BARÇA-Projecte
FutbolNet” del pressupost corporatiu de l’any 2019.
2. Es consideraran despeses subvencionables les que es detallen a continuació,
executades de l’1 de setembre de 2019 a 31 de maig de 2020, les quals han
estat incloses al pressupost de despeses i declarades en la sol·licitud
presentada per la FUNDACIÓ FCB per import total de 175.000,00 euros:
Nombre
Cost unitari
Cost total
accions
aterial esportiu i educatiu

3.000,00 €

5

15.000,00 €

Avaluació i informe

2.000,00 €

5

10.000,00 €

20.000,00 €

5

100.000,00 €

Coordinació tècnica

5.500,00 €

5

27.500,00 €

Festa final

2.000,00 €

5

10.000,00 €

Desplaçaments Barça
Experience

1.500,00 €

5

7.500,00 €

Comunicació i difusió

1.000,00 €

5

5.000,00 €

Implementació personal

Total
35.000,00 €
175.000,00 €
TERCER. Compromisos de l’AJUNTAMENT que s’adhereixi al conveni
L’AJUNTAMENT que s’adhereixi a aquest conveni es compromet a col·laborar amb el
desenvolupament del "Projecte FutbolNet". Per tal de fer efectiva la present
col·laboració, es concreten les següents línies d’actuació:
1.Proporcionar recolzament econòmic que es destinarà a cobrir les activitats incloses
al "Projecte FutbolNet. L’aportació econòmica de l’AJUNTAMENT consistirà en un
pagament total de cinc mil euros (5.000,00 €) que es realitzarà mitjançant
transferència bancària a la FUNDACIÓ BARÇA
un cop s’acompleixi la
presentació de la següent documentació davant de l’Ajuntament:
 Còpia del compte justificatiu presentat per part de la FUNDACIÓ BARÇA
davant de la DIPUTACIÓ als efectes de justificar la subvenció davant
d’aquella administració.
 Còpia de l’acord d’acceptació de la justificació presentada i de reconeixement
de l’obligació de pagament que emeti la Diputació en relació a l’esmentada
activitat per al municipi.
2.Aportar personal tècnic de Serveis Socials i d’Esports per complementar la
coordinació i el seguiment del "Projecte FutbolNet", amb els mitjans humans
actuals de l’Ajuntament.
3.Proporcionar recolzament al "Projecte FutbolNet" facilitant l’ús d'instal·lacions
esportives municipals, de centres educatius municipals, i d'espais coberts en cas
de pluja, per a la realització d’activitats de caràcter educatiu i esportiu, durant la
vigència del present conveni.
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4.L’Ajuntament es reserva la facultat de verificar, pels mitjans que estimi convenients,
fins i tot amb aplicació de tècniques de mostratge, l’acompliment de l’objecte
subvencionat, el qual des del seu inici té la consideració de finalista. Tanmateix el
control financer d'aquesta subvenció es regirà per allò establert en el títol III de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en correspondència
amb la Disposició addicional 14a del mateix cos legal.
5.Es procedirà al reintegrament de la subvenció en cas d’incompliment dels pactes
previstos en aquesta resolució i en els supòsits previstos a l'art. 37 de la Llei
38/2003, General de Subvencions i a les Bases Reguladores per a la concessió
de subvencions municipals en el marc de les bases d’execució del pressupost.
QUART. Compromisos de la FUNDACIÓ BARÇA
La FUNDACIÓ BARÇA, en tant que titular i organitzador del "Projecte FutbolNet", es
compromet a:
1. Cofinançar el projecte en cinquanta mil euros (50.000,00 €), que representa un
28,57 % del cost total de projecte, distribuit unitàriament amb 10.000,00 € per
cada municipi on es porti a terme.
2. Coordinar tècnicament el "Projecte FutbolNet" mitjançant l’aportació de
referents tècnics experts per tal de donar suport metodològic en la
implementació de les activitats.
3. Encarregar la implementació del "Projecte FutbolNet" amb una entitat de
caràcter social que s’ocuparà de l’execució de les activitats educatives
incloses al citat projecte.
4. Tenir contractada una assegurança que cobreixi tots els participants en el
"Projecte FutbolNet" (mort per accident, invalidesa permanent absoluta i
despeses sanitàries).
5. Subministrar, a tots els nens i als entrenadors, a càrrec de l’aportació
realitzada per les parts, un set amb roba de naturalesa esportiva incorporant la
propietat industrial i les marques, noms comercials i logos que prèviament
hagin pactat.
6. Fer constar de forma explícita la col·laboració econòmica de la DIPUTACIÓ i
de l’Ajuntament en tot acte o documentació que es generi. L’incompliment
donarà lloc a la revocació de la subvenció. La Oficina de Difusió de la
Diputació de Girona assessorarà i supervisarà als beneficiaris sobre els
aplicatius que els beneficiaris hagin d'utilitzar.
7. Presentar a la DIPUTACIÓ, el compte justificatiu normalitzat i altra
documentació determinada al pacte tercer d'aquest conveni.
8. Complir les obligacions de facilitar informació que la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern i el
present conveni li imposen com a beneficiària de l'aportació econòmica, en
relació a la Diputació de Girona coma administració de referència, i això sens
perjudici de les altres obligacions de transparència que li pertoquin de forma
directa per previsió legal (art.3.1-d) de la mateixa Llei. L'incompliment de les
obligacions anteriors comportarà l'aplicació del règim sancionador previst als
articles 76 a 90 de la mateixa Llei, 19/2014, i la imposició de sancions
previstes en funció del caràcter greu, molt greu o lleu de les infraccions
comeses.
CINQUÈ. FORMA I TERMINI DE JUSTIFICACIÓ
Per tal de percebre la subvenció, el beneficiari haurà de presentar a la DIPUTACIÓ
DE GIRONA, abans del 30 de setembre de 2020, la següent documentació:
Compte justificatiu normalitzat, disponible a l’apartat «Documentació» del web de
la Diputació de Girona (www.ddgi.cat) per l’import total de la despesa
subvencionable.
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Memòria explicativa de l'actuació (participants, dates...) acompanyat d'un recull
de premsa, material editat on es recullin els logos, fulletons, entre d'altres.
Informació relativa a les retribucions dels òrgans de direcció o d'administració
d'empresa, en el termini màxim de tres (3) mesos de la finalització de la
implementació.
Un informe de revisió del compte justificatiu subscrit per un auditor de comptes
inscrit com a exercent en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes, dependent
de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, que garanteixi, mitjançant
un examen independent, que el beneficiari de l’ajut ha realitzat l’acció
subvencionada i ha complert els requisits perquè se’n pugui fer el pagament.
L’informe ha d’exposar de forma clara, objectiva i ponderada els fets
comprovats i les conclusions obtingudes.
En els supòsits que el beneficiari no estigui obligat a auditar els comptes
anuals, la designació de l’auditor la farà aquest beneficiari.
En cas que el beneficiari estigui obligat a encarregar l’auditoria dels comptes
anuals a un auditor sotmès a la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’auditoria de
comptes, serà aquest mateix auditor qui revisarà la memòria d’actuació i el
compte justificatiu
Els auditors de comptes, en la realització dels treballs de revisió de comptes
justificatius de subvencions, han d’actuar de conformitat amb el que estableix
l’Ordre EHA/1434/2007, de 17 de maig, per la qual s’aprova la norma
d’actuació dels auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de
comptes justificatius de subvencions en l’àmbit del sector públic estatal, que
preveu l’article 74 del Reglament de la Llei 38/2008, de 17 de novembre,
general de subvencions, aprovat pel RD 887/2006, de 21 de juliol.
Les despeses d’elaboració de l’informe d’auditoria es consideren despeses
subvencionables fins a un import màxim de 1.000 €.
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.
En cas que el cost justificat sigui inferior al que consta en el pressupost acceptat, la
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el
percentatge de desviació.
El centre gestor revisarà la documentació justificativa i, si hi detecta errors o
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que dins 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.
SISÈ. COMISSIÓ TÈCNICA DE SEGUIMENT
Per tal de coordinar la present col·laboració, es podrà constituir una comissió tècnica
de seguiment del present conveni, formada per:
 Un representant de la DIPUTACIÓ DE GIRONA
 Un representant de la FUNDACIÓ BARÇA
 Un representant de cada AJUNTAMENT que s’adhereixi al conveni
Aquesta Comissió s'encarregaria d'avaluar les necessitats de revisió del present
conveni i adequar-ne les seves clàusules a les noves realitats que puguin sorgir
durant la seva vigència.
La Comissió de Seguiment celebrarà les pertinents reunions per al compliment de les
funcions que li són pròpies, prenent els acords que es considerin oportuns i els
membres que la integren han de donar compte del resultat de la seva gestió a les
seves institucions respectives.

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

30

Hi podran assistir persones expertes convidades, amb veu, però sense vot, si la seva
presència és notificada i justificada per la part interessada a les altres parts amb prou
antelació, per tal que hi donin la seva conformitat i autorització o no. En el cas de ser
requerida la seva opinió envers qualsevol qüestió plantejada per les parts, la dita
manifestació no serà vinculant en cap cas.
SETÈ. CANVI DE DESTINACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
És inadmissible cap canvi de destinació de la subvenció.
VUITÈ. BESTRETA DEL PAGAMENT
El pagament de la subvenció es farà en concepte de bestreta prèvia acceptació
expressa de la subvenció.
El beneficiari accepta la subvenció mitjançant la signatura del conveni, així com les
condicions generals i específiques fixades per aplicar-la, estipulades en aquest
conveni.
L’import de la bestreta serà del 100% de l’import de la subvenció. El pagament es farà
efectiu sense la constitució prèvia d’una fiança o garantia i mitjançant una
transferència bancària.
El beneficiari resta obligat a presentar la justificació econòmica al Registre General de
la Diputació en el termini atorgat a l’efecte, de conformitat amb el que s’estableix en el
punt sisè d’aquest acord.
NOVÈ. REVOCACIÓ
No justificar les despeses dintre del termini establert i en les condicions assenyalades
motivarà la revocació d’ofici de la subvenció concedida pendent de justificar, ja sigui
de la mateixa anualitat com de les següents, sense perjudici de poder iniciar el
procediment de reintegrament de la subvenció concedida, d’acord amb els termes
establerts en el pacte següent.
DESÈ. REINTEGRAMENT
Es procedirà al reintegrament de la subvenció en cas d’incompliment dels pactes
previstos en aquest conveni i en els supòsits previstos a l’article 37 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions i a l’Ordenança general de subvencions
de la Diputació de Girona.
El procediment per exigir el reintegrament serà el previst en el capítol II del títol II de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
ONZÈ. VIGÈNCIA
Tal i com preveu el punt 3 de l’article 39 de la Llei 39/2015, el conveni entrarà en vigor
amb efectes retroactius a data 1 de juliol de 2019 i finalitzarà el 30 de juny de 2020,
sens perjudici que perdurin les obligacions de cadascuna de les parts nascudes en
aplicació de les seves previsions.
La finalització de la vigència del present conveni suposarà l’acabament de totes les
obligacions entre les parts previstes en el mateix, a excepció de les de
confidencialitat, i la de prohibició d’ús de les dades de la FUNDACIÓ BARÇA i del FC
BARCELONA de les quals pogués disposar la DIPUTACIÓ i l’AJUNTAMENT, així
com el deure de destrucció de les mateixes.
DOTZÈ. PRÒRROGUES
El present conveni podrà ser objecte de pròrroga quan així ho decideixin les parts i ho
documentin mitjançant acord exprés i escrit signat abans de l’acabament de la seva
vigència, per representants autoritzats amb capacitat per obligar a cadascuna de les
parts.
TRETZÈ. VERIFICACIÓ I CONTROL
Es reserva la facultat de verificar, pels mitjans que estimi convenients, fins i tot amb
aplicació de tècniques de mostratge, l’acompliment de l’activitat, la qual des del seu
inici té la consideració de finalista. Tanmateix, el control financer d’aquesta subvenció
es regirà per allò establert en el títol III de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
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General de subvencions, en correspondència amb la disposició addicional 14a del cos
legal esmentat.
CATORZÈ.- NORMES SUPLETÒRIES.
En tot allò no previst en aquest conveni serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de
desembre, general de subvencions, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el seu reglament, l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona i la resta de normativa d’aplicació.
QUINZÈ. NATURALESA DEL CONVENI
El conveni té naturalesa administrativa i seran competents per resoldre, en darrera
instància, els conflictes i incidències que es puguin produir, els òrgans de la jurisdicció
contenciosa-administrativa.
SETZÈ. DETERMINACIÓ DE LA DESPESA EFECTUADA
Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat entre l’1 de setembre de 2019 i
finalitzarà el 31 de maig de 2020, encara que no hagi estat efectivament pagada
abans de l'acabament del període de justificació.
DISSETÈ.
COMPATIBILITAT
O
INCOMPATIBILITAT
AMB
ALTRES
SUBVENCIONS O AJUDES
Les subvencions objecte d’aquest conveni són compatibles amb qualsevol altre tipus
d’ajuda o ingrés, sempre que la suma de tots els ingressos vinculats a la despesa
subvencionada, bé siguin subvencions, taxes, preus públics o altres ingressos, no
sobrepassi el cost total de l’actuació subvencionada.
DIVUITÈ. ÚS DE LOGOS I SIGNES DISTINTIUS
L'ús de les marques i demés drets de propietat industrial de les parts previst en el
present Conveni es concedeix als sols efectes establerts en el mateix. A tals efectes,
les parts es comprometen a consensuar prèviament la utilització de les seves imatges
institucionals i altres elements distintius en les accions de difusió, derivades única i
exclusivament del compliment del present Conveni i només durant el seu període de
vigència.
En aquest sentit, les parts hauran d'exercitar els drets continguts en aquesta clàusula
d'acord amb les normes de bona fe, respectant en tot cas la normativa vigent
aplicable, per tant, la utilització en qualsevol suport de la denominació social, nom
comercial, marca, logotip, imatge o altres elements distintius per qualsevol de les
dues parts, requerirà la prèvia acceptació expressa del titular corresponent.
Qualsevol autorització d'ús de marques i drets de propietat industrial haurà de ser, en
tot cas, interpretada restrictivament i en termes d'estricte respecte als drets que
assisteixen a cadascuna de les parts com a titular de les seves respectives marques.
Als efectes anteriors, les parts s'abstindran absolutament d'utilitzar qualsevol "logo" o
marques que, tot i tenir qualsevol tipus de similitud o semblança, no siguin
estrictament els que siguin propietat de les parts signants i/o l'ús de les quals no
hagués estat autoritzat per aquestes prèviament i de forma expressa i escrita.
Per l'exposat anteriorment el present Conveni no constitueix, en cap forma,
transferència o autorització d'ús de patrimoni marcari o d'exclusiva de cap de les
parts, per la qual cosa, i sense perjudici de l'autorització genèrica que es confereix al
present Conveni, qualsevol ús dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial
titularitat de cadascuna de les parts requerirà la prèvia autorització expressa i escrita
d'aquestes.
Les parts s'obliguen a posar immediatament en coneixement de l'altra qualsevol
reclamació realitzada per tercers relativa a una (presumpta) violació dels drets de
propietat industrial referent als signes distintius. Ambdues parts tindran ple dret a
assumir les seves respectives defenses, a emprendre les mesures legals que
considerin oportunes contra tercers, o bé a acordar una solució amistosa enfront
d'una reclamació d'aquest tipus.
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Queda absolutament exclosa l'associació de qualsevol tercer que no sigui part signant
del present Conveni en el "Projecte FulbolNet", durant la seva vigència, a no ser que
així ho acordin expressa i formalment les parts.
En el cas que s'incorporin durant la vigència de la present col·laboració, nous
patrocinadors i/o col·laboradors, amb el consentiment exprés de les parts signants
d'aquest Conveni, en els termes i condicions establerts al mateix, hauran d'acordar la
utilització de les seves imatges institucionals i altres elements distintius, en les
accions de difusió, derivades única i exclusivament del compliment del present
Conveni i únicament durant el seu període de vigència.
Així mateix, les parts s'abstindran de realitzar declaracions o incórrer en accions,
omissions o comportaments que puguin perjudicar la imatge respectiva de cadascuna
d'elles, velant per a que aquesta obligació sigui estrictament observada per tots els
seus directius, empleats, representants i col·laboradors sense excepció. Les parts
reconeixen expressament la importància que es concedeix a aquesta disposició, així
com al compliment de les mateixes, elevant-les a condició essencial del Conveni.
Per l'anterior les parts s'obliguen durant la vigència del present Conveni i una vegada
aquest hagi deixat d'estar vigent, a no portar a terme cap acte o omissió que pugui
afectar negativament a la imatge o prestigi de l'altre part.
A la finalització d'aquest Conveni les parts, vindran obligades a cessar immediatament
en l'ús de la imatge, nom o logotip que cadascuna de les parts estiguessin fent de
l'altra per raó d'aquest Conveni, així com també el seu registre. Aquesta prohibició
s'estén també als supòsits als quals es registri el nom en combinació amb els signes
distintius propis, o en relació amb els signes distintius de l'altra part, sigui en la forma
que sigui (com nom comercial, marca, nom de domini o de qualsevol altra forma).
DINOVÈ. DIFUSIÓ
Les parts acordaran la conveniència de la difusió pública de la signatura del present
conveni en els suports publicitaris o mitjans informatius que acordin mútuament de
forma expressa i per escrit, així com del contingut de l’esmentada difusió.
Els continguts de les activitats, actes, esdeveniments i/o que siguin objecte del
present conveni i dels que s’acordi difondre, hauran de ser pactats prèviament per les
parts, i autoritzats expressament per aquestes, així com també el suport, format o
mitjà a través del qual es durà a terme, sense que un cop acordat el mateix, sigui
possible modificar-lo, transformar-lo, ni alterar-lo.
Totes les despeses derivades de qualsevol actuació de difusió o de comunicació en
relació amb l'exposat anteriorment, seran de compte i càrrec de qui l'encarregui.
VINTÈ. CONFIDENCIALITAT
Les parts acordaran que es considera informació confidencial envers el Conveni en si
mateix, o els acords, negociacions, converses, etc. que es mantinguin per les parts en
base el mateix, abstenint-se de revelar a tercers qualsevol informació que tingui
aquest caràcter, comprometent-se a adoptar les mesures necessàries per garantir
eficaçment aquesta confidencialitat, llevat que una norma que sigui aplicable o una
ordre judicial o administrativa requereixi la seva revelació o publicació, o qualsevol
obligació derivada d'aquest Conveni així ho requereixi; en aquest cas, la part obligada
a efectuar la revelació o publicació ha de comunicar prèviament a l'altra part aquest
fet als efectes de que aquesta pugui col·laborar facilitant a la requerida la informació o
els aclariments que puguin ser necessaris.
Aquesta obligació s'entén a qualsevol persona que depengui de cadascuna de les
parts i que per raó del seu càrrec i/o funcions tingui accés o coneixement de
l'anterior.
L'incompliment per qualsevol de les parts d'aquesta clàusula legitimarà a la part
complidora, a rescindir immediatament i automàticament el Conveni i reclamar la
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indemnització dels danys i perjudicis que, en el seu cas, l'esmentat incompliment hagi
pogut ocasionar la part incomplidora.
Aquesta obligació es mantindrà fins i tot una vegada finalitzada la vigència del
Conveni i sense cap limitació temporal, sempre que la informació no hagi esdevingut
pública.
VINTIUNÈ. 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.
La part que infringeixi l'anterior respondrà als seu únic i exclusiu efecte de tot tipus
d'indemnitzacions, sancions i despeses derivades de reclamacions dels/les titulars de
les dades, o d'actuacions iniciades d'ofici per l'autoritat competent, basades en
l'incompliment de qualsevol de les previsions anteriors, i/o per negligència, manca de
confidencialitat, i/o realització d'ús, tractament i/o comunicacions indegudes de les
dades de caràcter personal, així com per la producció de qualsevol altra infracció de
les normes de protecció de dades que donin lloc a les referides reclamacions i/o
expedients.
En el cas que l’objecte de la subvenció inclogui el tratament de dades de caràcter
personal, els beneficiaris i les entitats col·laboradores han de complir la normatvia i
han d’adoptar i implementar els principis i les mesures que estableix el Reglament
(UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la
lliure circulació d’aquestes dades.
La DIPUTACIÓ 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.
VINTIDOSÈ. EXTINCIÓ I RESOLUCIÓ ANTICIPADA DEL CONVENI
L’extinció del present Conveni es produirà per expiració del temps convingut a l’arribar
la data de finalització del mateix. L’extinció per aquest motiu opera i es produeix de
manera automàtica sense que, en cap cas, sigui necessari avisar ni per escrit ni
verbalment, de l’expiració del Conveni amb antelació per que aquella es produeixi
efectivament. La no existència d’aquest avís abans de la data de finalització no
suposa, en cap cas, la pròrroga automàtica i tàcita del conveni, tal i com s’ha establert
a la clàusula desena.
Seran causes de resolució anticipada del Conveni abans del període convingut, a
més d’aquelles expressament establertes en el mateix i les legalment previstes:
a) Per la impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de desenvolupar el seu objecte.
b) L’incompliment de qualsevol de les seves clàusules per alguna de les parts, previ
requeriment per escrit a la part incomplidora per a esmenar la inobservança de les
seves obligacions en un termini raonable, sense que el mateix requeriment hagi estat
atès.
c) L’acord comú de les parts, formalitzat per escrit.
d) L’entrada en vigor de disposicions legals o reglamentàries que n’impedeixin el seu
compliment.
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e) Per raó de disfuncions greus que impedeixin la correcta execució del seu objecte,
imputable a alguna de les parts.
f) Com a conseqüència d’una variació substancial de les circumstàncies o interessos
que van donat lloc a la formalització del Conveni.
En aquests supòsits, les parts acordaran els extrems concrets per a al finalització de
les actuacions que estiguin vigents.
VINTITRESÈ. MISCEL·LÀNIA
Independència. Les parts són entitats jurídiques independents, i es mantindran en tot
moment alienes a la gestió, administració i/o organització interna de l’altra, conservant
evidentment la seva independència després de la signatura del present Conveni. Als
efectes anteriors manifesten que el present Conveni no genera cap vincle de
representació, dependència o subordinació entre elles, per la qual cosa cap entitat no
podrà representar l'altra en el compliment de les seves obligacions legals o
contractuals ni en l'assumpció de compromisos o responsabilitats de l'altra part. Cada
part portarà a terme els seus compromisos sota la seva exclusiva responsabilitat, amb
els seus propis mitjans i de conformitat amb la llei.
Integritat del Conveni. Aquest Conveni expressa íntegrament l’acord de les parts en
relació a l’assumpte tractat, i en conseqüència tot el seu contingut obliga i vincula les
parts que el subscriuen en la mesura que reflecteix la ferma voluntat i conformitat
sobre els termes que conté, donat que totes les converses i negociacions anteriors i
contemporànies han estat compilades, integrades i substituïdes per aquest Acord.
Invalidesa d’acords anteriors. D’acord amb l’anterior, el present Conveni constitueix
l’acord íntegre entre les parts i substitueix, reemplaça, cancel·la i anul·la qualsevol
negociació o compromís, oral o escrit, entre les parts en relació a l’objecte del present
Conveni ja sigui previ, contemporani o posterior, excepte que les parts de mutu acord
hagin establert el contrari.
Modificació. Només seran vàlides i vinculants per les parts les modificacions a
aquest Conveni que s’acordin per escrit, signades pels seus respectius representants
autoritzats amb la finalitat de donar millor compliment al seu objecte.
Nul·litat parcial. Si alguna estipulació d'aquest Conveni fos declarada nul·la o
ineficaç, aquesta estipulació quedarà sense efecte, tenint-se per no posada, sense
invalidar la resta de clàusules, les quals continuaran plenament vigents. Les parts han
de posar tots els mitjans raonables per substituir la clàusula nul·la o ineficaç per una
vàlida i eficaç amb efecte el més semblant al de la clàusula nul·la o ineficaç.
Cessió. Ni el Conveni ni els drets i obligacions que en ell s’estableixen podran ser
cedits per cap de les parts, sota cap circumstància, sense el previ consentiment,
exprés i per escrit, de l’altra part. Qualsevol cessió feta per alguna de les parts
signants, no respectant l’anterior, no tindrà validesa ni serà vinculant per l’altra, sense
perjudici que la part no hagi autoritzat dita transmissió de drets i obligacions, sota cap
modalitat, decideixi rescindir aquest Conveni de forma immediata reservant-se el dret
de reclamar els corresponents danys i perjudicis.
Notificacions. Totes les notificacions i comunicacions que hagin d’efectuar-se les
parts es faran per mitjans electrònics, d’acord amb les previsions contingudes a
l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques.
Annexos. Els annexos (al seu cas) a aquest Conveni són, a tots els efectes, parts
integrants del mateix.
VINTIQUATRE. RÈGIM JURÍDIC APLICABLE
En tot allò no previst en aquest conveni 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 seu reglament, l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona i les Bases d’Execució del Pressupost i la normativa aplicable de la Llei
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general pressupostària, la Llei règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, en matèria de procediment i el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals , en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de
subvencions.
En cas de conflicte, controvèrsia o reclamació derivada de la interpretació, execució
i/o compliment d’aquest conveni, i que no sigui possible solucionar de forma amistosa
entre les parts, amb renúncia expressa al fur que els hi pogués correspondre, seran
sotmeses a la jurisdicció contenciosa administrativa dels Jutjats i Tribunals de la ciutat
de Girona.
I, en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni.
ANNEX I
ACORD D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE ............................ AL CONVENI
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I LA FUNDACIÓ
FUTBOL CLUB
BARCELONA, PER A REGULAR LA CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ PER A LA
IMPLEMENTACIÓ DEL PROJECTE FUTBOLNET A LA DEMARCACIÓ DE
GIRONA, L’ANY ----REUNITS
D’una part, l’Il·lm. Sr. ............. , president de la DIPUTACIÓ DE GIRONA, que actua
en nom i representació d’aquesta corporació,
De l’altra part, l’Il·lm. Sr. ..........................., alcalde de l’AJUNTAMENT de
..................especialment facultat per aquest acte segons manifesta.
I de l’altra part, la Sra. .........................., directora general de la FUNDACIÓ BARÇA,
especialment facultada per aquest acte segons manifesta.
Reconeixent-se les parts el caràcter amb el qual intervenen, poders i facultats
suficients per a formalitzar el present acord .
1.- L’Ajuntament de ................................... representat pel seu alcalde declara que
reuneix les condicions per poder-se adherir a aquest conveni i que està d’acord amb
cadascun dels aspectes que s’hi recull.
2.- La resta de parts signants declaren que accepten l’adhesió de l’Ajuntament de
........ al conveni.
ANNEX II
Compliment Normatiu
La FUNDACIÓ PRIVADA FUTBOL CLUB BARCELONA (en endavant, el “FUNDACIÓ
BARÇA”) declara i manifesta complir amb totes les polítiques de compliment normatiu
que es descriuen a continuació, comprometent-se i obligant-se la contrapart que
subscriu el Conveni al qual s´incorpora el present Annex (en endavant, la
CONTRAPART) al compliment de les mateixes.
Clàusula 1.- Compliment normatiu
1.La CONTRAPART i, en cas de tractar-se d´una persona jurídica, qualsevol dels
seus administradors, directius, empleats o agents involucrats en l´execució de
l´objecte del Conveni s'obliguen a desenvolupar la seva activitat d'acord amb la
legislació vigent que li sigui aplicable en cada moment al seu negoci i en qualsevol
jurisdicció (la “Normativa Aplicable”), observant un elevat grau de comportament
ètic en les seves actuacions. Així mateix, és responsabilitat de la CONTRAPART
conèixer la Normativa Aplicable, prendre les mesures per assegurar el seu
compliment i sol·licitar assessorament i / o ajuda jurídica sempre que fos
necessari.
2.La CONTRAPART es compromet a que les pautes de conducta establertes a les
presents clàusules contractuals es compleixen en totes les seves entitats filials, en
cas de disposar-ne, i també respecte a aquelles sobre les quals la CONTRAPART
disposa d’un control efectiu o de la seva gestió en resulta responsable.
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3.La CONTRAPART s'obliga a no col·laborar amb tercers en la violació de cap norma
ni participar en cap actuació que, tot i ser legal, pugui comprometre el respecte al
principi de legalitat, danyar la reputació de la FUNDACIÓ BARÇA i/o del FC
BARCELONA, o perjudicar la percepció que d'aquests tenen els seus socis,
aficionats i altres grups d'interès.
4.La CONTRAPART manifesta i garanteix a la FUNDACIÓ BARÇA que:
a.ni la CONTRAPART ni, si és el cas, els seus administradors, directius,
empleats o agents involucrats en l´execució de l´objecte del Conveni han
estat condemnats per cap delicte en relació amb els negocis o assumptes
de la CONTRAPART;
b.La CONTRAPART no ha estat condemnada penalment en sentència ferma
com a persona jurídica per cap delicte en relació amb els negocis o
assumptes similars;
c.En el supòsit que la CONTRAPART es trobi en un procediment judicial obert
o bé hagi estat condemnada com a persona jurídica en sentència no ferma
o recurrible per delictes relacionats amb els negocis o assumptes similars,
serà comunicat immediatament a la FUNDACIÓ BARÇA per al seu
coneixement;
d.no té coneixement ni ha rebut cap notificació per part de cap autoritat
governamental o d’un tercer relativa a cap mena d’incompliment de la
Normativa Aplicable per part de la CONTRAPART; i
e.no s’ha produït cap esdeveniment ni existeix cap circumstància que pugui
constituir un incompliment de la Normativa Aplicable per part de la
CONTRAPART.
5. La CONTRAPART s’obliga a adoptar i implementar de manera efectiva un Model
de Prevenció de Delictes que compleixi amb els requisits que estableix l’article 31
bis del Codi Penal espanyol, o qualsevol altre procediment necessari per a
prevenir la comissió de delictes en qualsevol jurisdicció en la qual la
CONTRAPART dugui a terme els seus negocis.
6.La CONTRAPART ha d’adoptar i mantenir, durant la vigència d’aquest Conveni, les
seves pròpies polítiques i procediments per tal de garantir el compliment amb la
Normativa Aplicable i amb aquestes Clàusules. En tot cas, aquestes polítiques i
procediments han de respectar estàndards de compliment ètic semblants als de la
FUNDACIÓ BARÇA.
Clàusula 2.- Valors ètics
1.La CONTRAPART assegura que disposa d’un model de conducta empresarial ètic,
responsable i basat en el compliment de les corresponents legislacions que
resultin d’aplicació.
2.La CONTRAPART i qualsevol dels seus administradors, directius, empleats o
agents involucrats l´execució de l´objecte del Conveni, amb l’objectiu de garantir
que la seva actuació complirà uns estàndards de compliment ètic conforme a la
legalitat, i amb independència de disposar d’un Codi Ètic propi, declara tenir
coneixement i adherir-se als valors ètics de la FUNDACIÓ BARÇA disposats al
seu Codi Ètic i de Conducta, a efectes de respectar i actuar de conformitat a
l’esmentat document. El Codi Ètic i de Conducta es troba disponible a la pàgina
web oficial de la FUNDACIÓ BARÇA.
3.La CONTRAPART i qualsevol dels seus administradors, directius, empleats o
agents involucrats en l´execució de l´objecte del Conveni es compromet a no
cooperar en les activitats d’associacions il·lícites, entenent per tals:
a.Les que tinguin por objecte cometre algun delicte o promoure la seva
comissió.
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b.Les que, àdhuc tenint por objecte una fi lícita, emprin mitjans violents per
a la seva consecució.
c.Les organitzacions de caràcter paramilitar.
d.Les que fomenten, promoguin o inciten directa o indirectament a l'odi,
hostilitat, discriminació o violència contra persones, grups o
associacions por raó de la seva ideologia, religió o creences, la
pertinença dels seus membres o d'algun d'ells a una ètnia, raça o
nació, el seu sexe, orientació sexual, situació familiar, malaltia o
discapacitat.
Clàusula 3.- Drets Humans
1.La CONTRAPART s’obliga en tot moment a respectar els drets humans
internacionalment reconeguts, que abasten els drets enunciats a la Carta
Internacional de Drets Humans, el Pacte Mundial de les Nacions Unides i els
principis relatius als drets establerts a la Declaració de l’Organització Internacional
del Treball.
2.La CONTRAPART, amb l’objectiu de respectar i protegir els esmentats drets
humans i a títol il·lustratiu però no exhaustiu, es compromet a respectar el
següent:
a.Prohibició del treball forçat.
b.Prohibició del treball infantil.
c.Prohibició de la discriminació.
d.Respecte per la llibertat d’associació i negociació col·lectiva dels
treballadors.
e.Prohibició d’abús o tracte inhumà.
f.Assegurar que les condicions i l’entorn de treball (salaris, jornada labora,
protecció de la maternitat, foment d’un ambient de treball segur, entre
d’altres) són coherents amb les normes laborals internacionals d’aplicació.
Clàusula 4.- Imatge i reputació corporativa
1.La CONTRAPART i qualsevol dels seus administradors, directius, empleats o
agents involucrats en l´execució de l´objecte del Conveni es comprometen a tenir
una especial cura en qualsevol intervenció pública relacionada amb la FUNDACIÓ
BARÇA i/o el FC BARCELONA.
2.La CONTRAPART ha de comptar amb l’autorització expressa i prèvia de la
FUNDACIÓ BARÇA per a intervenir davants els mitjans de comunicació, participar
en jornades professionals o seminaris i en qualsevol altre esdeveniment que pugui
tenir una difusió pública relacionada amb la FUNDACIÓ BARÇA.
3.La CONTRAPART vetllarà per tal que la informació publicada a xarxes socials
sobre la FUNDACIÓ BARÇA i/o el FC BARCELONA sigui veraç, íntegra i
respectant els seus valors en tot moment, amb l’objectiu d’evitar un mal
reputacional a la FUNDACIÓ BARÇA i/o del FC BARCELONA. En qualsevol cas,
tota informació relativa a la FUNDACIÓ BARÇA i/o al FC BARCELONA publicada
a xarxes socials per part de la CONTRAPART hauran de ser en el seu nom propi i
mai en nom de la FUNDACIÓ BARÇA ni/o del FC BARCELONA.
4.La CONTRAPART es compromet a no promoure, constituir, organitzar, dirigir o
formar part de cap organització que alteri l’ordre constitucional o desestabilitzar el
funcionament de les institucions polítiques o de les estructures econòmiques o
socials de cap Estat, ni alterar la pau pública o desestabilitzar el funcionament
d’una organització internacional.
5.La CONTRAPART declara no enaltir el terrorisme ni faltar el respecte a les víctimes
del terrorisme, així com també es compromet a no difondre públicament missatges
o consignes amb la finalitat d’incitar a tercers a la comissió d’algun dels delictes
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de terrorismes tipificats a la legislació vigent, o que per motiu del seu contingut
siguin idonis de ser-ho considerats.
Clàusula 5.- Conflicte d’interessos
1.En el cas d’existir un conflicte d’interessos, tant real com potencial, durant la
vigència del Conveni, la CONTRAPART i qualsevol dels seus administradors,
directius, empleats o agents involucrats en l´execució de l´objecte del Conveni es
compromet a prendre les mesures raonables per a complir l’objecte del mateix,
així com continuar amb la seva activitat de negoci sempre tenint present que els
interessos d’ambdues parts han de ser salvaguardats.
2.La CONTRAPART es compromet a comunicar a la FUNDACIÓ BARÇA qualsevol
circumstància que pugui implicar un conflicte d’interessos que l’afecti, a efectes
que la FUNDACIÓ BARÇA pugui prendre una decisió fundada en relació a la
situació sobrevinguda.
Clàusula 6.- Anticorrupció
1. La CONTRAPART i qualsevol dels seus administradors, directius, empleats o
agents involucrats en l´execució de l´objecte del Conveni hauran de complir, durant la
vigència del mateix, amb la normativa referent a la lluita contra la corrupció que resulti
aplicable, incloent el Codi Penal espanyol, la US Foreign Corrupt Practices Act i la UK
Bribery Act, així com qualsevol altra normativa internacional, nacional, estatal o local
aplicable en relació amb la corrupció en els negocis, el suborn de funcionari públic, el
tràfic d’influències i la malversació (la “Normativa Anticorrupció Aplicable”).
3.La CONTRAPART manifesta i garanteix a la FUNDACIÓ BARÇA que ni la
CONTRAPART ni qualsevol dels seus administradors, directius, empleats o
agents involucrats en l´execució de l´objecte del Conveni:
i.ha ofert, promès, realitzat, sol·licitat o acceptat, ni oferiran, prometran,
realitzaran o sol·licitaran, autoritzaran o acceptaran, directa o
indirectament, qualsevol benefici o avantatge injustificat, suborn,
pagaments no oficials o altres pagaments indeguts (facilitation payments) o
il·legals a persona alguna que tingui relació amb aquest Conveni o
qualsevol activitat relacionada amb el mateix;
ii.ha ofert, promès, realitzat o autoritzat de forma corrupta i no oferirà, prometrà,
realitzarà o autoritzarà de forma corrupta el pagament, regals en efectiu o
cosa de valor directa o indirectament a un Funcionari Públic o Equivalent o
a una altra persona amb la finalitat de: (i) influenciar sobre qualsevol acte o
decisió del Funcionari Públic o Equivalent, en l’exercici del seu càrrec; (ii)
influenciar a que el Funcionari Públic o Equivalent realitzi una actuació en
contra dels seus deures legals; (iii) obtenir una avantatge indegut; (iv)
induir al Funcionari Públic o Equivalent a influenciar l’acte o decisió de
l’administració pública per afavorir a la CONTRAPART y/o a la FUNDACIÓ
BARÇA a aconseguir, retenir negocis o assegurar-se un avantatge
indegut, incloent llicències, permisos, autoritzacions governamentals o
qualsevol decisió relacionada amb aquest Conveni o qualsevol activitat
relacionada;
iii.ha influenciat ni tractat d’influenciar, ni ho intentarà en un futur, a un
Funcionari Públic o Equivalent, aprofitant la seva relació personal amb
aquest amb la finalitat d’obtenir un favor o tracte preferent en relació amb
aquest Conveni o qualsevol activitat relacionada amb aquest.
A efectes d’aquesta Clàusula, tenen la consideració de Funcionari Públic o
Equivalent:
funcionaris o empleats de les Administracions Públiques de tots els
nivells, amb independència de la capacitat que tinguin per adoptar
decisions o de l’antiguitat;
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funcionaris o empleats de les empreses estatals o subjectes a control
estatal, incloent, entre altres, les empreses de propietat estatal;
funcionaris o empleats de les organitzacions internacionals públiques
(com per exemple, el Banc Mundial o les Nacions Unides i els seus
organismes especialitzats);
representants o persones que exerceixen funcions oficials per les
Administracions Públiques, empreses estatals o subjectes a control
estatal i les organitzacions internacionals de caràcter públic; o
membres de partits polítics, els seus empleats i representants i
candidats a càrrecs públics o polítics.
3.La CONTRAPART s’obliga a basar les seves relacions amb el sector públic i privat
en els principis de transparència i igualtat d’oportunitats, així com a descartar
qualsevol actuació orientada a aconseguir un avantatge davant dels competidors
que es basi en un acte il·lícit.
4.A efectes d’evitar conductes il·lícites que puguin implicar infraccions en la normativa
sobre corrupció, suborn i/o tràfic d’influències, la CONTRAPART s’obliga a ser
especialment diligent per tal d’evitar qualsevol tipus d’interferència o influència que
pugui alterar la imparcialitat i objectivitat, procedeixi de clients, proveïdors,
intermediaris o qualsevol altre tercer, amb l’objectiu d’influir en les seves decisions
empresarials; obligació que afecta de manera especial a aquells que han de
prendre decisions sobre la contractació de béns, subministraments i/o serveis.
5.La CONTRAPART es compromet a no influir sobre la voluntat de persones alienes
a l’organització per a obtenir algun benefici mitjançant l’ús de pràctiques no
ètiques.
Clàusula 7.- Sancions Internacionals, Blanqueig de Capitals i Finançament del
Terrorisme
1.La CONTRAPART i qualsevol dels seus administradors, directius, empleats o
agents involucrats en l´execució de l´objecte del Conveni hauran de respectar
escrupolosament, durant la vigència del mateix, els règims de sancions
econòmiques o al comerç, promulgats pel Consell de Seguretat de les Nacions
Unides, la Unió Europea, els Estats Membres de la Unió Europea, els Estats Units
d’Amèrica (entre d’altres, la OFAC -Office of Foreign Assets Control del US
Department of Treasury-, el Departament de Comerç i el Departament d’Estat), o
qualsevol altre país, organització internacional o entitat governamental (el “Règim
de Sancions”).
2.La CONTRAPART manifesta i garanteix a la FUNDACIÓ BARÇA que ni la
CONTRAPART ni qualsevol dels seus administradors, directius, empleats o
agents involucrats en l´execució de l´objecte del Conveni:
(a) és una Persona Designada, ni (b) ha realitzat i/o està duent a terme
negocis o activitats per compte o en benefici d’una Persona Designada, o
que d’alguna forma poguessin implicar una col·laboració amb una Persona
Designada, ni en durà a terme durant la vigència d’aquest Conveni.
A efectes d’aquesta Clàusula, té la consideració de "Persona designada", qualsevol
persona física o jurídica que estigui inclosa en, o que sigui propietat o estigui
controlada per una persona física o jurídica que estigui inclosa en, o que actuï en nom
d'una persona jurídica inclosa en: (i) les llistes de persones nacionals especialment
designades (Specially Designated Nationals i Blocked Persons) que manté la OFAC
(Office of Foreign Affairs Controls), la llista de sancions per la no proliferació (Nonproliferation Sanctions Lists) del Departament d'Estat dels Estats Units, o la llista de
persones denegades (Denied Persons) del Departament de Comerç dels Estats Units;
(ii) la llista consolidada de persones, grups o entitats subjectes a les sancions
financeres de la Unió Europea; (iii) la llista consolidada del Consell de Seguretat de
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les Nacions Unides; i (iv) qualsevol altra llista equivalent o anunci públic de
designacions de persones subjectes a sancions o qualsevol persona física o jurídica
objecte de sancions comercials o econòmiques nacionals, regionals o internacionals
imposades per part de qualsevol organisme o entitat.
i.no té coneixement ni ha rebut cap notificació per part de cap autoritat
governamental o d’un tercer en relació amb qualsevol incompliment del
Règim de Sancions;
ii.no està involucrat o ha estat involucrat en cap operació que eviti o incompleixi
o tingui com a finalitat evitar o incomplir, directa o indirectament, el Règim
de Sancions.
3.La CONTRAPART es compromet a complir plenament durant la vigència d’aquest
Conveni amb tota la normativa aplicable relativa a la prevenció del blanqueig de
capitals i el finançament del terrorisme que li sigui aplicable.
Clàusula 8.- Menors
En el supòsit que l´execució del present Conveni suposi treballar i/o entrar en
contacte amb menors d´edat:
1.La CONTRAPART i els seus Professionals s’obliguen a observar i complir les
disposicions del Codi de conducta de Professionals en relació amb els menors de
la FUNDACIÓ BARÇA, el qual es facilitarà, quan resulti aplicable, en el moment
de signatura del present Conveni. Així mateix, la CONTRAPART haurà d’acreditar
la signatura d’aquest codi per part dels seus professionals que puguin estar en
contacte amb menors d’edat.
2.La CONTRAPART s’obliga a establir les mesures necessàries per prevenir i
detectar qualsevol tipus de situació que pugui suposar un risc per a la integritat
física, psíquica i sexual dels menors. En particular, en compliment del que preveu
l’article 13 de la Llei Orgànica 1/1996 de 15 de gener de protecció jurídica del
menor, en la redacció establerta a la Llei 26/2015 de 28 de juliol, de modificació
del sistema de protecció de la infància i l’adolescència, la CONTRAPART s’obliga
a sol·licitar anualment el Certificat d’Antecedents Penals de Naturalesa Sexual o
document anàleg del seu país d’origen, als seus professionals i col·laboradors de
qualsevol classe que estiguin en contacte amb menors.
3.La CONTRAPART s’obliga a establir les mesures necessàries per detectar i
informar d’aquelles situacions de risc que puguin afectar als menors.
Clàusula 9.- Incompliment
1.La CONTRAPART haurà de notificar immediatament a la FUNDACIÓ BARÇA
qualsevol incompliment de qualsevol dels seus deures i obligacions derivats de la
Normativa Aplicable i de les Clàusules del present annex. En aquest cas, la
FUNDACIÓ BARÇA es reserva el dret a requerir a la CONTRAPART que apliqui
les mesures correctives necessàries.
2.La FUNDACIÓ BARÇA es reserva el dret a dur a terme avaluacions i inspeccions
necessàries la CONTRAPART amb la finalitat de verificar el compliment de la
CONTRAPART amb la Normativa Aplicable i/o aquestes Clàusules. La
CONTRAPART accepta i es compromet a cooperar de bona fe amb la FUNDACIÓ
BARÇA i els seus advocats, auditors i representants en la realització d’aquestes
avaluacions i inspeccions.
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa de 100.000,00€ i imputar-la a l'aplicació
pressupostària 520/3410/48113 del pressupost de 2019.
TERCER. Publicar el present conveni en el Butlletí Oficial de la Província de Girona
(BOP), de conformitat amb el previst a l’article 112.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost
de Règim Jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en
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el Portal de Transparència de la Diputació, d’acord amb els articles 8 i 9 de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon
Govern i mitjançant una referència en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC). La
Diputació serà l’encarregada de la publicació del conveni en el BOP i en el DOGC, i
de la seva tramesa al registre de convenis de col·laboració i cooperació de la
Generalitat de Catalunya.
QUART. Facultar el President de la Corporació per a la signatura d'aquest Conveni i
de qualsevol altre document que sigui necessari per a l'execució d'aquest acord.
CINQUÈ. Traslladar el present acord a la Fundació Futbol Club Barcelona amb
indicació dels recursos procedents.

18.

JG1005/000012/2019-PDDSE; Proposta diputat delegat Servei d'Esports;
Servei d'Esports (026): Resolució de renúncies i recursos de reposició de
subvencions de la convocatòria de subvencions per a l'any 2019,
atorgament de subvenció a nou beneficiari i cancel·lació de crèdit sobrant
(exp. 2019/226)

En data 21 de maig de 2019, la Junta de Govern Local de la Diputació de Girona va resoldre la
concessió de les subvencions de la convocatòria dels subprogrames A1, A2, A4, B1, B2, B3,
B5, C i D per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les
comarques gironines.
En data 6 d’agost de 2019, la Junta de Govern Local de la Diputació de Girona va resoldre la
concessió de les subvencions de la convocatòria del subprograma A3 de suport a les
actuacions de condicionament i millora en equipaments esportius municipals.
Vist l’informe del cap del centre gestor sobre les renúncies de subvencions presentades de la
convocatòria de subvencions per a l’any 2019, per al finançament de l’acció de promoció i
foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines, que són les següents:
Expedient
2019/2842
2019/2022
2019/2896
2019/2901
2019/2632
2019/3006
2019/2850

NIF
P1708400-E
P1716700-H
P1720400-I
P1719200-F
G55312433
G55312433
P1717300-F

ENTITAT
Ajuntament de Ger
Ajuntament de Sant Climent Sescebes
Ajuntament de Setcases
Ajuntament de Santa Cristina d’Aro
Club Ciclista Ataraxia
Club Ciclista Ataraxia
Ajuntament de Sant Gregori

PROGRAMA
A1
A1
A2
A4
B1
B3
A3

SUBVENCIÓ
1.000,00€
1.000,00€
405,00€
28.000,00€
1.518,00€
925,00€
9.061,22€

En aquest informe es te en consideració que en relació a la renúncia de l’ajuntament de Santa
Cristina d’Aro a la subvenció de 28.000,00€ concedida dins el subprograma A4 de suport a la
renovació de la gespa artificial, comentar que en cas de ser acceptada s’hauria de concedir la
subvenció a l’entitat que figura en llista d’espera a l’annex 3 de la resolució de la junta de
govern, aprovada el 21 de maig de 2019, perquè es va esgotar el pressupost disponible. En
aquest cas, estaríem parlant de la sol·licitud de l’ajuntament de Calonge, amb número
d’expedient 2019/2936, doncs és l’entitat que, per puntuació, figura al davant de la llista de
sol·licituds no ateses per crèdit esgotat.
Vist l’informe del cap del centre gestor sobre la justificació i reconeixement d’obligació de la
subvenció de 1.000,00€ concedida a l’escola Ignasi Melé i Farré de Tossa de Mar, amb
número d’expedient 2019/1568 on s’informa favorablement sobre la justificació presentada pel
beneficiari, el reconeixement de l’obligació de 600,00€ i l’anul·lació del sobrant de 400,00€ de
la despesa disposada:
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Expedient
2019/1568

NIF

Entitat

Programa

Q6755128C

Escola Ignasi Melé i Farré

D

Aplicació
pressupostària
520.3410.48102

Disposat
1.000,00€

Fase
“O”
600,00€

Sobrant
400,00€

Vist l’informe del cap del centre gestor sobre els recursos de reposició de subvencions
presentats de la convocatòria de subvencions per a l’any 2019, per al finançament de l’acció
de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines, que són els
següents:
Expedient
2019/1401

Programa
D

Activitat
Programa “Neda a l’escola”

Punts
-

2019/1752
2019/3074

Entitat
Fundació Privada Cor de
Maria
Ajuntament de Bàscara
Ajuntament de Biure

Subvenció
0,00€

A2
A3

60
20

0,00€
0,00€

2019/1433
2019/2218

Escola Caritat Serinyana
Club Aquàtic Xaloc

D
B3

Partits futbol Internacional
Reparacions a l’edifici del
Pavelló esportiu polivalent
Programa “Neda a l’escola”
Campionat d’Espanya
natació amb aletes

50

500,00€
1.125,00€

D’acord amb l’Ordenança general de subvencions i amb el que preveu 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.
Atès que l’òrgan competent per acceptar les renúncies de les subvencions d’aquesta
convocatòria així com per al seu atorgament és la junta de govern d’acord amb les bases
reguladores de subvencions per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat
física i l’esport a les comarques gironines, publicades al bop número 246 de 27 de desembre
de 2018; i atès que l’òrgan competent per resoldre els recursos de reposició és la junta de
govern d’acord amb el punt número 5 de la convocatòria publicada al bop número 25 de 5 de
febrer de 2019.
Per tot l’exposat, la Junta de Govern, a proposta el diputat delegat d'Esports, per unanimitat,
acorda:
PRIMER. Acceptar formalment les renúncies de subvencions següents:
Expedient
2019/2842
2019/2022

NIF
P1708400-E
P1716700-H

2019/2896
2019/2901
2019/2632
2019/3006
2019/2850

P1720400-I
P1719200-F
G55312433
G55312433
P1717300-F

ENTITAT
Ajuntament de Ger
Ajuntament
de
Sant
Climent
Sescebes
Ajuntament de Setcases
Ajuntament de Santa Cristina d’Aro
Club Ciclista Ataraxia
Club Ciclista Ataraxia
Ajuntament de Sant Gregori

PROGRAMA
A1
A1
A2
A4
B1
B3
A3

SUBVENCIÓ
1.000,00€
1.000,00€
405,00€
28.000,00€
1.518,00€
925,00€
9.061,22€

SEGON. Anul·lar les següents despeses disposades fruit de la renúncia presentada pels
beneficiaris:
Expedient

NIF

Entitat

Programa

2019/2842
2019/2022

P1708400-E
P1716700-H

A1
A1

2019/2896

P1720400-I

A2

520.3410.46201

405,00€

2019/2901

P1719200-F

Ajuntament de Ger
Ajuntament de Sant
Climent Sescebes
Ajuntament
de
Setcases
Ajuntament de Santa

Aplicació
pressupostària
520.3410.46200
520.3410.46200

Subvenció

A4

520.3410.76202

28.000,00€

1.000,00€
1.000,00€
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2019/2632
2019/3006
2019/2850

Cristina d’Aro
Club Ciclista Ataraxia
Club Ciclista Ataraxia
Ajuntament de Sant
Gregori

G55312433
G55312433
P1717300-F

B1
B3
A3

1.518,00€
925,00€
9.061,22€

520.3410.48103
520.3410.48106
520.3410.76200

TERCER. Concedir a l’ajuntament de Calonge, expedient 2019/2936, la subvenció de
28.000,00€, corresponent al subprograma A4 de suport a la renovació de la gespa artificial,
justificada per figurar en el primer lloc de la llista de sol·licituds que no es varen poder atendre
per crèdit esgotat de la resolució de la convocatòria del subprograma A4:
Entitat
Ajuntament
de Calonge

NIF
P1703800-A

Escolars
63

Federats
163

Demanen
35.000,00

Pressupost
210.505,66

Punts
49

Subvenció
28.000,00

Justificar
112.000,00

QUART. Disposar la despesa de la subvenció a favor de l’ajuntament de Calonge, d’acord
amb el següent detall:
Entitat
Ajuntament de Calonge

NIF
P1703800-A

Programa
A4

Aplicació
520.3410.76202

Import
28.000,00€

CINQUÈ. Anul·lar els crèdits sobrants de la despesa disposada següents, d’acord amb la
justificació presentada pels beneficiaris:
Expedient
2019/1568

NIF
Q6755128C

Entitat
Escola Ignasi Melé i Farré

Progra
ma
D

Aplicació
pressupostària
520.3410.48102

Disposat

Fase
“O”
600,00€

1.000,00€

Sobrant
400,00€

SISÈ. Desestimar el recurs de reposició presentat per la FUNDACIÓ PRIVADA COR DE
MARIA SANT JOSEP en relació al Programa D "Neda a l'escola", amb número d’expedient
2019/1401, perquè ja es va concedir la subvenció a l’ajuntament pel mateix concepte.
Expedient

Entitat

Programa

Activitat

Punts

2019/3074

Ajuntament
de
Biure
Ajuntament
de
Bàscara
Escola
Caritat
Serinyana
Club
Aquàtic
Xaloc

A3
A2

Reparacions a l’edifici del
Pavelló esportiu polivalent
Partits futbol Internacional

D

Programa “Neda a l’escola”

B3

Campionat
d’Espanya
natació amb aletes

2019/1752
2019/1433
2019/2218

20

Subvenció
inicial
0,00€

Subvenci
ó final
1.632,65€

2.040,81€

60

0,00€

1.000,00€

2.000,00€

500,00€

874,00€

874,00€

1.125,00€

1.875,00€

3.750,00€

50

Justificar

SETÈ. Estimar els recursos de reposició següents:
VUITÈ. Anul·lar les despeses disposades inicialment i comprometre un nou import com a
conseqüència de l’estimació dels recursos:
Expedient
2019/3074
2019/1752
2019/1433
2019/2218

Entitat
Ajuntament de
Biure
Ajuntament de
Bàscara
Escola
Caritat
Serinyana
Club
Aquàtic
Xaloc

Programa
A3

Aplicació
520.3410.76200

D/
0,00€

D
1.632,65€

A2

Activitat
Reparacions a l’edifici del
Pavelló esportiu polivalent
Partits futbol Internacional

520.3410.46200

0,00€

1.000,00€

D

Programa “Neda a l’escola”

520.3410.48102

500,00€

874,00€

B3

Campionat
d’Espanya
natació amb aletes

520.3410.48106

1.125,00€

1.875,00€

DESÈ. Notificar a l’Ajuntament de Calonge el següent:
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-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.
-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.
-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.
-La data màxima per justificar la subvenció serà el 15 de desembre de 2019.
-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.
ONZÈ. Notificar aquest acord als beneficiaris.

19.

JG1005/000006/2019-PDDSEL; Prop. dip. del. Suport a Entitats Locals;
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de
l'Ajuntament de Setcases, dins el Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural, any 2019 (exp. 2019/725)

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

Línia

Concepte

2019/725

Inversions

Condicionament
àrea de recollida
selectiva
Adquisició llums
de decoració de
Nadal
Adquisició
maquinària
brigada municipal

Total

Pressupost

Subvenció €

10.620,00

10.62,00

4.004,02

4.004,02

1.996,69

1.996,69

16.620,71

Vista la petició de l’Ajuntament de Setcases de canvi de destí de la subvenció
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2019.
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D’acord amb la documentació presentada i amb les Bases de la convocatòria, la
Junta de Govern, a proposta del Diputat delegat de Suport a Entitats Locals, per
unanimitat, acorda:
PRIMER. Autoritzar a l’Ajuntament de Setcases el canvi de destí de la subvenció que
té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2019, expedient
2019/725, pel concepte i l’import que es detallen.
Concepte inicial
Condicionament
àrea de recollida
selectiva
Adquisició llums
de decoració de
Nadal
Adquisició
maquinària
brigada municipal

Concepte final

Adquisició llums
de decoració de
Nadal
Adquisició
maquinària
brigada municipal
Actuacions al C.
Vilallonga i plaça
del Replegador

Pressupost
10.620,00

Subvenció
Inicial €
10.620,00

Subvenció
Final €
0,00

4.004,02

4.004,02

4.004,02

1.996,69

1.996,69

1.996,69

61.915,70

0,00

10.620,00

Total

16.620,71

16.620,71

SEGON. Notificar la present resolució a l’Ajuntament amb la indicació que el
lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes, està condicionat al
compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona
i a les condicions establertes en la normativa del Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural 2019 i a la seva justificació, de com a mínim l'import de la subvenció,
mitjançant el compte justificatiu, dintre del termini que finalitza el dia 30 de setembre
de 2020.
Assumptes procedents de les comissions informatives o competències
delegades del Ple
20.

JG1005/000016/2019-DCICNTEE; Dictamen CI Cultura Noves Tecn. Esports
Educació; Conservatori de Música: Acceptació de la sol·licitud de
subvenció del Departament d'Educació pel finançament del conservatori
de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona corresponent al curs
2017-2018.

En data 1 de juliol de 2019 es va publicar al DOGC l’Ordre del Departament
d’Educació que aprova les bases reguladores del procediment de concessió de
subvencions, als ens locals de Catalunya, destinades al finançament dels
conservatoris de música de la seva titularitat del curs 2017-2018.
L’annex 5, apartat c) d’aquesta ordre, en relació a la documentació a presentar
juntament amb el formulari de la sol·licitud i la corresponent documentació
justificativa, demana que s’ha d’adjuntar certificat d’Acord del Ple o de l’òrgan
competent de l’ens local, d’acceptació de la sol·licitud de la subvenció.
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D’acord amb aquestes antecedents, la Junta de Govern per unanimitat, acorda:
Primer. APROVAR la sol·licitud de subvenció adreçada al Departament d’Educació de
la Generalitat de Catalunya per al funcionament del Conservatori de Música Isaac
Albèniz, de la titularitat de la Diputació de Girona, per al curs 2017-2018.
Segon. NOTIFICAR el present acord al Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya.

21.

JG1005/000044/2019-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom.
Econ.. Coop. Loc; Organització Recursos Humans Corporatiu (012):
Autoritzar l'exercici de dues activitats públiques compatibles al Sr. Josep
Coma Guitart, assessor de Ple de la Corporació (exp. 2019/6835)

Amb data 30 de juliol de 2019 i 22 d’agost de 2019 han tingut entrada al Registre
General de la Diputació dues sol·licitud de compatibilitat del Sr. Josep Coma Guitart,
que ocupa el càrrec eventual de confiança o assessorament especial anomenat
“Assessor de Ple” des del dia 29 de juliol de 2019 (núm. Reg. 1-2019-013485-2). En
aquestes sol·licituds es demana poder exercir l’activitat pública com a professor
associat de la Universitat de Barcelona, amb una dedicació de 12 hores, i una altra
activitat pública com a alcalde de l’Ajuntament de Molló, sense dedicació.
El servei d’Organització i Recursos Humans Corporatiu ha emès informe favorable a
aquesta sol·licitud.
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. Finalment,
també és aplicable amb caràcter supletori la Llei catalana 21/1987, de 26 de
novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya.
En aplicació d’aquest règim legal, cal fer les consideracions següents:
En relació a l’exercici d’una segona activitat pública compatible com a professor
associat a temps parcial en una universitat pública, l’article 4 de la llei 53/1984, de 26
de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions
Públiques, permet autoritzar la compatibilitat per exercir un lloc de treball en l’esfera
docent com a professor universitari associat, en règim de dedicació a temps parcial, i
amb durada determinada. L’exercici de la segona activitat no pot suposar cap
modificació de la jornada o horari de treball d’ambdós llocs de treball, de forma que la
compatibilitat queda condicionada a l’estricte compliment d’ambdós horaris i jornades.
D’acord amb el certificat de la Universitat de Barcelona aportat el dia 30 d’octubre de
2019, les assignatures a les quals participa com a professor el Sr. Coma
s’imparteixen en horari de tarda.
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L’article 5.1b) de la llei 53/1984, de 26 de desembre, estableix que amb caràcter
excepcional el personal inclòs en l’àmbit d’aplicació de la llei pot compatibilitzar el lloc
de treball en l’Administració amb el càrrec electiu com a membre d’una corporació
local, sempre que no ho faci en règim de dedicació exclusiva. És a dir, que només es
podrà percebre una retribució al sector públic, sense perjudici de les dietes,
indemnitzacions i assistències que li corresponguin com membre electe de la
corporació local. A aquests efectes, cal acreditar la condició de regidor/a sense
dedicació exclusiva ni parcial. El Sr. Coma ha aportat un certificat de l’Ajuntament de
Molló acreditant aquesta condició de càrrec electe sense dedicació, i ha manifestat
que dedicarà 5 hores setmanals per exercir aquest càrrec.
L’acord del Ple de la Diputació de Girona de 23 de juliol de 2019, pel qual es regulen
les condicions de treball del personal eventual de la Diputació de Girona, estableix en
el seu punt 4rt, que “Atès les circumstàncies inherents a la seva condició, el personal
eventual quedarà eximit del sistema de control horari mecanitzat, no obstant la
dedicació i horari efectiu que correspongui segons l’apartat segon d’aquest acord
_que és de 37,5 hores setmanals_ serà de compliment obligatori. Correspondrà als
diputats delegats pel president el seguiment d’aquesta obligatorietat.”
A més, s’ha de complir amb el límit retributiu previst a l’article 7 de la mateixa llei, en
el sentit que la remuneració percebuda per ambdues activitats públiques no superin la
remuneració prevista a la llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al càrrec de
director general, ni superin l’import de la seva retribució a la Diputació incrementada
en un 30%, en còmput anual.
Segons l’article 9.2.h) del Reglament Orgànic de la Diputació de Girona, l’òrgan
competent per resoldre les autoritzacions de compatibilitat és la Junta de Govern de
la Diputació de Girona.
L’article 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 amb l’informe esmentat, la Junta de Govern, a
proposta de la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i
Cooperació Local, per unanimitat,acorda:
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PRIMER. Autoritzar el Sr. Josep Coma Guitart, assessor de Ple de la plantilla de
personal eventual de confiança o assessorament especial de la Diputació de Girona,
a exercir una activitat pública compatible com a professor associat a temps parcial a
la Universitat de Barcelona, i com a alcalde de l’Ajuntament de Molló, sense
dedicació, amb les condicions que s’esmenten tot seguit.
SEGON. Els serveis prestats en la segona activitat pública sol·licitada no es
computaran a efectes de triennis ni drets passius. Així mateix, les pagues
extraordinàries i les prestacions de caràcter familiar només podran ser percebudes en
una de les dues activitats públiques exercides. Així mateix, es recorda que l’exercici
de la segona activitat pública compatible no podrà excusar el deure d’assistència al
lloc de treball a la Diputació de Girona, ni el retard o negligència en l’execució del
mateix.
TERCER. Ordenar la publicació al Portal de Transparència de la Diputació de Girona
d’aquesta resolució de reconeixement de compatibilitat, sense la prèvia dissociació de
les seves dades de caràcter personal.
22. 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:
22.1. JG1005/000056/2019-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn.
Esp. Educ.; Cooperació Cultural (017): Augment de la convocatòria del
programa "Indika", de recursos educatius de la Diputació de Girona i resolució
de les subvencions corresponents al primer trimestre del curs escolar 20192020 (2018/9288)
Vistes les Bases específiques reguladores de subvencions als centres de
conservació, difusió i interpretació del patrimoni cultural i la memòria històrica en el
marc del programa “Indika” de patrimoni cultural i educació de la Diputació de Girona,
aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió de 27 de novembre de 2019,
publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG núm. 239, de 14 de
desembre de 2018).
Vista la Convocatòria pública de subvencions en règim de concurrència competitiva,
als centres de conservació, difusió i interpretació del patrimoni cultural i la memòria
històrica, en el marc del programa “Indika” de recursos educatius de la Diputació de
Girona (curs 2019-2020), aprovada per la Junta de Govern en la sessió de 8 de gener
de 2019 (BOP núm. 10, de 15 de gener de 2019).
Atès que la competència per a resoldre correspon a la Junta de Govern de la
Diputació de Girona, segons allò establert a l'article 9 de les bases.
L’art. 11 de les bases específiques estableix que els centres d’educació han de
sol·licitar la subvenció de l’activitat relacionada al programa “Indika” a la Diputació de
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Girona mitjançant el formulari específic del web dels programes pedagògics.
Prèviament, els centres d’educació s’hauran d’haver posat en contacte amb els
centres patrimonials per a reservar l’activitat. La Diputació de Girona emetrà un
informe i/o avís en què doni conformitat de la subvenció, per al centre d’ensenyament
i per al centre patrimonial. La reserva quedarà condicionada a l’ordre d’entrada de la
sol·licitud i a l’existència de crèdit suficient. Cada centre escolar podrà sol·licitar fins a
8 activitats subvencionades; a partir de la novena reserva, les sol·licituds quedaran
directament en llista d’espera.
Atès que en aquests moments ja es disposa de les reserves que corresponen al
primer trimestre del curs escolar 2019-2020.
Vist que el punt 2 de la convocatòria pública de subvencions en règim de
concurrència competitiva, als centres de conservació, difusió i interpretació del
patrimoni cultural i la memòria històrica, en el marc del programa “Indika” de recursos
educatius de la Diputació de Girona (curs 2019-2020) estableix que amb la finalitat
d’atendre un major nombre de sol·licituds de subvenció o d’atorgar un major import en
les subvencions, el crèdit inicial podrà ser ampliat amb una quantitat addicional de
com a màxim 50.000 €, derivada de crèdits sobrants d’altres convocatòries.
L’efectivitat de la quantia addicional estarà condicionada a la corresponent declaració
de disponibilitat de crèdit prèviament a la resolució de les subvencions i l’aprovació de
l’augment de la convocatòria.
Atès que la Junta de Govern, en sessió ordinària de 5 de novembre de 2019, va
aprovar la despesa final del programa Indika, curs 2018-2019, i anul·lar el saldo
sobrant dels documents AD amb un import global de 11.777,33 €.
Vist l’informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, i atesos els
antecedents esmentats, la Junta de Govern, a proposta del president de la Comissió
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, per unanimitat,
acorda:
Primer. Declarar la disponibilitat del crèdit de 11.777,33 €, a l’aplicació pressupostària
500/3260/46200.
Segon. Ampliar la convocatòria pública de subvencions en règim de concurrència
competitiva, als centres de conservació, difusió i interpretació del patrimoni cultural i la
memòria històrica, en el marc del programa “Indika” de recursos educatius de la
Diputació de Girona (curs 2019-2020) per import total d’ampliació de ONZE MIL SETCENTS SETANTA-SET EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS (11.777,33 €) i
autoritzar la despesa addicional a l’aplicació pressupostària 500/3260/46200.
Tercer. Publicar l’ampliació d’aquesta convocatòria a la Base de Dades Nacional de
Subvencions, i fer-ne una menció expressa al BOPG.
Quart. Concedir als beneficiaris que s’esmenten a continuació les subvencions que es
detallen, corresponents al programa “Indika”, per al primer trimestre del curs escolar
2019-2020:
Expedient

Beneficiari

NIF

Import
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2019/1492

Ajuntament de Santa Cristina d’Aro

P1719200F

506,25 €

2019/1396

Fundació Gala-Salvador Dalí

G17077694

2.610,00 €

2019/1504

Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot

P1700038A

3.514,95 €

2019/1671

Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles _
Ajuntament de Banyoles

P1701600G

11.828,25 €

2019/7411

Consell Comarcal del Pla de l’Estany

P6700010I

3.291,75 €

21.751,20 €

TOTAL

Cinquè. Disposar la despesa total, de 21.751,20 €, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 500/3260/46200 del pressupost de 2019 de la Diputació de Girona.
Sisè. Determinar que el lliurament de la subvenció resta condicionada al compliment
de les bases específiques reguladores i de l'Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona i informar els beneficiaris que, una vegada comunicada la
concessió de la subvenció, si en el termini d’un mes no manifesten el contrari,
s’entendrà que accepten la subvenció, així com les condicions general i específiques
fixades que hi siguin d’aplicació.
Setè. Facultar àmpliament el president de la Diputació per a l'execució del present
acord i la resolució dels compromisos que se'n derivin i perquè, si cal, d'acord amb la
finalitat que es persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment
s'hagin pogut advertir.
Vuitè. Notificar aquesta resolució als beneficiaris de les subvencions detallades en el
punt quart.

23. Precs i preguntes
No hi ha cap intervenció.

No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 10.30 h, de
la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
El president
Miquel Noguer i Planas

El vicesecretari
Jordi Turon i Serra
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