
 
  

  

 

 

 
 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I LA 
FEDERACIÓ D'ADF DE LES GAVARRES PER A L’OPERATIU D’ESTIU DE 
PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS ALS MASSISSOS DE L'ARDENYA-
CADIRETES, LES GAVARRES I EL MONTGRÍ DURANT LA CAMPANYA 2022. 
Exp. 2022/6226 
 

 
CN/2710 
 
I. ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel seu president, l’Il·lm. Sr. Miquel Noguer i 
Planas, assistit pel Secretari General, Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de les 
facultats conferides per acord de la Junta de Govern del dia 19 de juliol de 2022. 
 
Federació d'ADF de Les Gavarres, amb NIF G17956202, representada pel seu 
president, el Sr. Melcior Soler i Sala. 
 
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
Que els Massissos de l'Ardenya-Cadiretes, les Gavarres i el Montgrí són espais 
inclosos al Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya i la xarxa Natura 2000 pels 
seus valors naturals, que estan qualificats com d’alt risc d’incendis forestals per la 
Generalitat de Catalunya i estan inclosos dins perímetres de protecció prioritària. 
D’altra banda, aquests espais tenen una alta freqüentació, la qual cosa obliga als seus 
òrgans gestors, així com a les administracions i altres ens implicats en la seva 
protecció a plantejar estratègies encaminades a l’acolliment, la informació als visitants i 
la vigilància per a la prevenció d’incendis forestals, col·laborant, d’aquesta manera, en 
la gestió dels mateixos. 
 
Que la Diputació de Girona, dins del seu àmbit competencial i a través del Servei de 
Medi Ambient, col·labora amb els ajuntaments, òrgans gestors d’espais naturals, ADF, 
i associacions o federacions d'ADF en actuacions que vagin encaminades a la 
protecció del territori i a la millora de la gestió dels espais d’interès natural de les 
comarques de Girona. 
 
Que la Federació d'ADF de les Gavarres, té competències, objectius, mitjans 
interessos en la prevenció d’incendis en els àmbits d'actuació de les seves ADF 
associades al llarg de les comarques del Baix Empordà, el Gironès, la Selva, i el Pla 
de l'Estany, on s’inclouen entre d'altres els espais naturals d’Ardenya-Cadiretes, les 
Gavarres, i el Montgrí i que així mateix col·labora amb les ADF, els Ajuntaments i els 
òrgans gestors dels espais naturals.  
 
Que ambdues institucions tenen interès comú en la protecció d’aquests espais i en la 
col·laboració de forma activa amb els òrgans de gestió dels espais naturals, i en virtut 
d’això, formalitzen el present conveni amb subjecció als següents 
 
 
 



 
  

  

 

 

PACTES 
 
PRIMER. OBJECTE. L’objecte del present conveni de col·laboració entre la Federació 
d'ADF de les Gavarres (en endavant la Federació) i la Diputació de Girona, és la 
participació econòmica d’aquesta darrera en el finançament d'un operatiu d’estiu de 
prevenció d’incendis forestals als Massissos de l’Ardenya-Cadiretes, les Gavarres i el 
Montgrí. 
 
L’operatiu d’estiu tindrà les funcions i característiques que es descriuen a continuació: 
 

- L’operatiu d’estiu de prevenció d’incendis tindrà una durada de setanta set (77) 
dies, corresponents al període comprès entre el 16 de juny i el 31 d’agost 
(ambdós inclosos). Aquest consistirà en un sistema itinerant de detecció i 
informació, i excepcionalment de primera intervenció en petits focs. L’activitat 
de vigilància serà duta a terme de 12 a 19 hores. L’activitat es durà a terme en 
vehicles 4x4 equipats per a primera intervenció en connats de foc. Les funcions 
seran realitzades per quatre vehicles, dos a Gavarres, un a Ardenya i un a 
Montgrí, més un vehicle addicional de coordinació i suport. De les onze 
persones contractades per a l’operatiu n'hi haurà vuit en actiu, dos patrullant en 
cada un dels vehicles.  

 
L'import del conveni serà destinat, per tant, a la contractació d’11 persones 
amb funcions de vigilància per a la prevenció d’incendis, per un període de 
setanta-set dies, així com les despeses de gestió i coordinació, l'assegurança i 
la prevenció dels riscos laborals, els EPIs i la despesa de combustible dels 
vehicles. Aquest operatiu serà organitzat i dirigit per la Federació en 
coordinació amb la Diputació de Girona, els òrgans gestors dels espais 
naturals, els ajuntaments locals, el Servei de Prevenció d’Incendis de la 
Generalitat de Catalunya, el Cos d’Agents Rurals i els Bombers.  

 
L’elecció del personal a contractar anirà a càrrec de la Federació, i no hi haurà en cap 
cas vincle laboral entre les persones contractades i la Diputació de Girona. A aquest 
efecte la Federació contractarà personal en funció de les proves de selecció definides 
per ella mateixa, en bases que comunicarà al Servei de Medi Ambient de la Diputació i 
farà públiques. El personal haurà de ser coneixedor de l'espai natural on realitzarà les 
seves funcions, amb experiència en la prevenció d'incendis forestals, i coneixement de 
les funcions dels cossos implicats en la lluita contra els incendis forestals. 
 
Funcionament de l’operatiu: 
 

Període Personal en 
servei  

Nombre de 
dies 

Zones Hores a la  
setmana 

horari 

16 i 17 de juny 
(formació) 

11 2 Ardenya, 
Gavarres, 
Montgrí 
  

14 h 9 a 14 h 

18 de juny – 
31 d’agost* 

8 
 

75 Ardenya, 
Gavarres, 
Montgrí 
  

49 h 12 a 19 h 

*Ambdós inclosos 



 
  

  

 

 

 
La Federació establirà un calendari dels torns de l’operatiu, les dates i horaris de 
treball de cadascuna de les persones de camp d’acord amb el Servei de Prevenció 
d’Incendis Forestals, els bombers i els agents rurals. 
 
Les tasques de l’operatiu consistiran en la realització de rutes predeterminades en 
l'espai natural corresponent. Les rutes es realitzaran vehicles 4x4 equipats amb un 
equip de transmissions, un conjunt d’extinció amb una motobomba per a primera 
intervenció, material per a primera intervenció en l’extinció de connats d’incendi i altres 
eines per a l’actuació en l’entorn forestal. La tasca del personal de camp consistirà en 
la detecció de columnes de fum, focs, elements o fets amb risc d'incendi i també altres 
incidències de caràcter mediambiental, informació als visitants del risc d'incendi de 
l'espai i normes per a la prevenció. També podrà formar part de les tasques del 
personal de camp, de forma excepcional i sempre sota les instruccions del cos de 
bombers, la primera intervenció en cas de petits focs; en aquests casos, en el moment 
en que els bombers prenguin el control, les persones de l’operatiu es posaran a la 
seva disposició, ja sigui per seguir col·laborant en la zona, ja sigui per desplaçar-se a 
altres zones, segons siguin les instruccions que rebin del cos de bombers. 
 
El personal de camp de l’operatiu restarà obligada a indicar l’inici i la fi de la seva 
activitat al coordinador mitjançant les emissores de ràdio presents en el vehicle. 
 
Zona d’actuació: Massissos de l'Ardenya-Cadiretes, de les Gavarres i del Montgrí, 
segons instruccions de la Federació, en coordinació amb l'ens gestor de l'espai 
natural, el Servei de Prevenció d’Incendis Forestals, el Cos d’Agents Rurals i els 
bombers. 
 
Durant el període de 16 de juny a 31 d’agost: 
 
L’operatiu s’organitzarà de forma que cada dia hi haurà dos vehicles al Massís de les 
Gavarres i un en cada un dels altres espais, amb dues persones en cada vehicle, en 
horari de 12h a 19h.  
 
Tots els vehicles disposaran d’equips emissors-receptors, que seran cedits per la 
Federació o les ADF federades. La Federació o ADF federades aportaran, a més dels 
quatre vehicles, l'equipació d'intervenció, infraestructura administrativa, sala de control, 
xarxa de videovigilància i xarxa de comunicacions i posicionament. 
 
La tasca de les esmentades persones serà desenvolupada segons les indicacions 
concretes i supervisió del tècnic responsable de la Federació.  
 
En qualsevol cas, les activitats preferents del personal són la detecció i la informació. 
La possible primera intervenció d’aquests es limitarà en cas necessari a l’extinció de 
connats d’incendi quan aquesta no impliqui risc per a la seguretat del personal i 
sempre previ avís al cos de bombers i seguint les seves instruccions. La Federació 
redactarà un protocol d'actuació en què s'especificaran les tasques per a les quals el 
personal de camp és apte, en funció del seu nivell de formació i de la cobertura de la 
seva assegurança. Serà responsabilitat de la Federació que les activitats portades a 
terme per aquests es limitin a aquestes.  
 
 



 
  

  

 

 

SEGON. SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA. La diputació de Girona atorga 
una subvenció nominativa amb un import de NORANTA MIL EUROS (90.000,00 €) 
que serà destinada a finançar fins al 100% de les despeses directament relacionades 
amb el funcionament de l’operatiu d’estiu de prevenció d’incendis definit al pacte 
primer. 
 
La quantitat esmentada en l'apartat primer s'entén com a màxima a aportar per la 
Diputació i només es lliurarà en la seva integritat si abans s'ha justificat la despesa.  
 
Es considerarà despesa elegible la que s’hagi meritat abans del termini de justificació, 
encara que no hagi estat efectivament pagada dins d’aquest termini. 
 
TERCER. COMISSIÓ DE SEGUIMENT. Per tal de garantir el correcte 
desenvolupament del conveni, facilitar la comunicació de les iniciatives de les parts 
signatàries i poder resoldre els dubtes d’interpretació que sorgeixin respecte a les 
clàusules d’aquest conveni, així com les discrepàncies que puguin sorgir en l’aplicació 
d’aquest, es preveu que es pugui constituir una comissió de seguiment integrada per 
dos representants de cadascuna de les parts signants. 

 
La Comissió de Seguiment serà l’encarregada de: 
 

 resoldre en primera instància les possibles incidències en l’execució de les 
actuacions subvencionades i les eventuals diferències entre les parts respecte 
a les condicions d’execució de l’objecte d’aquest conveni. 
 

 Sol·licitar la informació que consideri necessària per al correcte seguiment del 
conveni. 
 

 Proposar les mesures correctores oportunes i, si escau, la revisió corresponent 
quan circumstàncies excepcionals impedeixin la consecució dels objectius o els 
compromisos previstos. 

 

 Acordar la proposta a les parts de possibles pròrrogues del present conveni, si 
és el cas. 

 

 Altres funcions que li siguin expressament encarregades per les parts d’aquest 
conveni. 

 
La Comissió és reunirà sempre que ho sol·liciti una de les parts. 
 
QUART. DESPESES SUBVENCIONABLES I PERÍODE D’EXECUCIÓ.  
 
La subvenció que es concedeix té caràcter singular. Es consideren despeses 
subvencionables les que formen part de l’objecte de la subvenció; per tant, l’import que 
s’autoritza no podrà ser utilitzat per sufragar despeses d’una altra naturalesa. 
Es fa constar que la quantitat expressada correspon al 100% de la despesa 
corresponent als següents conceptes (detallat en annex): 
 

- La contractació laboral, durant els mesos corresponents a la durada de 
l’operatiu, d’onze persones, inclosa la remuneració salarial, les quotes de la 
Seguretat Social, i qualsevol altra quitança deduïble i objecte de retenció a 
càrrec de la Federació. 



 
  

  

 

 

- L'assegurança del conveni i de RC. 
- Les despeses de gestoria i coordinació. 
- Les despeses de combustible dels vehicles, segons càlcul aproximat equivalent 

a un total de 41.370 km, a un preu de 1,86 € el litre de gasoil i un consum mitjà 
de 12 l/100 km.  

- L'adquisició de vestuari i EPI adaptat a la normativa. 
 
Es consideren despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el termini 
d’execució, encara que no hagin estat pagades efectivament abans d'acabar el 
període de la justificació. 
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada comença el 16 de juny de 2022 i 
finalitza el 31 d’agost de 2022. 
 
CINQUÈ. COMPATIBILITAT. Si bé es preveu el pagament del 100% de l’import de la 
despesa, aquesta subvenció podrà ser compatible amb altres quan aquestes cobreixin 
conceptes no previstos en aquest conveni i que puguin formar part de l’operatiu 
descrit, o bé conceptes contemplats en aquest conveni que superin l’import previst. En 
qualsevol cas no hi podrà haver sobrefinançament. 
 
SISÈ. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ. El beneficiari accepta la subvenció, així com 
les condicions generals i específiques fixades per aplicar-la, estipulades en aquest 
conveni. 
 
SETÈ. TERMINI I RÈGIM DE JUSTIFICACIÓ. El beneficiari ha de justificar, en el 
termini que finalitza el 15 d’octubre de 2022, la realització efectiva de l’objecte de la 
subvenció, mitjançant la presentació al Registre General de la Diputació del compte 
justificatiu normalitzat, disponible a l’apartat «Documentació» del web de la Diputació 
de Girona (www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació següent: 
 
a) Memòria justificativa del compliment de l’activitat, en què hi ha de constar una 
descripció de les accions fetes i els resultats obtinguts, així com l’explicació del 
compliment de l’obligació de fer difusió i publicitat de la col·laboració de la Diputació de 
Girona. 
b) Relació classificada de les despeses de l’activitat, amb la identificació del proveïdor, 
el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la factura. 
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats, amb la 
identificació de l’import i la procedència. 
d) Documentació acreditativa que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb la 
col·laboració de la Diputació de Girona, tal com estableix el pacte onzè d’aquest 
conveni. 
e) Declaració responsable sobre les retribucions dels òrgans de direcció o 
d’administració de l’entitat, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en 
compliment de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència (model 
disponible a l’apartat «Documentació» del web www.ddgi.cat). 
f) En cas que hi hagi despeses de personal, fulls mensuals de dedicació temporal a les 
diferents tasques en què consti la dedicació desglossada en dies i hores a cada tasca, 
signats per cada persona i pel seu cap, els justificants de despesa corresponents i un 
certificat signat que acrediti la dedicació de forma argumentada. 
 
Quan l’import de la despesa subvencionable sigui superior a les quanties establertes 
per la legislació vigent de contractació pública en relació amb el contracte menor, el 

http://www.ddgi.cat/
http://www.ddgi.cat/


 
  

  

 

 

beneficiari ha de justificar que ha sol·licitat com a mínim 3 ofertes a diferents 
proveïdors, prèviament a la contractació del compromís, excepte que per les 
característiques especials de l’objecte del contracte no hi hagi en el mercat suficient 
nombre d’entitats que el realitzin, prestin o subministrin, o tret que la despesa s’hagués 
realitzat amb anterioritat a la sol·licitud de la subvenció. 
 
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la 
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment. 
 
En cas que el cost justificat sigui inferior al que consta en el pressupost acceptat, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el 
percentatge de desviació. 
 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat al 
pacte cinquè, superin la despesa efectiva. 
 
El centre gestor revisarà la documentació justificativa i, si hi detecta errors o 
deficiències, requerirà 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. 
 
VUITÈ. AFECTACIÓ DELS BÉNS. Quan sigui el cas, el beneficiari ha de destinar els 
béns al fi concret per al qual es concedeix la subvenció durant un període mínim de 2 
anys. Si el beneficiari es proposa modificar el fi concret per al qual es va concedir la 
subvenció, prèviament ha de retornar les quantitats percebudes en concepte de 
subvenció, més l’interès legal que correspongui. Aquesta circumstància ha de quedar 
inscrita en el registre públic corresponent. 
 
En el cas de béns inscriptibles en un registre públic, el període mínim és de 5 anys i 
les circumstàncies expressades en el paràgraf anterior s’han de fer constar en 
l’escriptura en el cas d’adquisició, i, en qualsevol cas, en el registre públic 
corresponent, i cal indicar-hi l’import de la subvenció concedida. 
 
NOVÈ. PAGAMENT. La Diputació de Girona farà efectiva una bestreta del 90% sobre 
l'import, en favor de la Federació, un cop signat el conveni; la resta serà abonada una 
vegada presentada la certificació final a l'acabament de la campanya, sempre prèvia 
justificació de les despeses a què es destina, amb càrrec al pressupost d'enguany. Els 
lliuraments parcials s’entendran a compte de la liquidació definitiva. 
 

DESÈ. 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, així com en tota 
la documentació que emeti, de caràcter tècnic o dels anteriorment esmentats, encara 
que l’activitat ja hagi estat realitzada. Els vehicles de l’operatiu exhibiran el logotip de 
la Diputació de Girona, com a entitat que el finança. 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 

 



 
  

  

 

 

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

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

 
ONZÈ. ALTRES OBLIGACIONS DEL BENEFICIARI. El beneficiari té les obligacions 
següents: 

 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció. 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i la informació que li sigui requerida 

en relació amb l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable. 

c) Notificar a la Diputació de Girona la informació relativa als ajuts obtinguts o 
demanats a altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o 
internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud. 

d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de 
comprovació i control. 

e) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. 
f) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
DOTZÈ. SUBCONTRACTACIÓ. Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin 
les actuacions objecte de subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin 
hauran d’anar a càrrec de l’entitat respectiva. 
 
TRETZÈ. MODIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS. L’òrgan de la Diputació de Girona 
que ha resolt l’atorgament de la subvenció té la facultat de revisar la subvenció 
concedida i de modificar l’import de la subvenció en el cas que s’hagin alterat les 
condicions que s’han tingut en compte per concedir la subvenció. 
 
Una vegada s’hagi aprovat el conveni corresponent, el beneficiari no podrà sol·licitar un 
canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, ni demanar la modificació del 
pressupost o del percentatge de finançament. 
 
En relació amb la modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que 
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa 
concordant. 
 
CATORZÈ. INVALIDESA, REVOCACIÓ I REINTEGRAMENT. La Diputació de Girona 
podrà revocar totalment o parcial les subvencions. Si es dona aquest cas, el beneficiari 
tindrà l’obligació de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent en 
els supòsits següents: 
a) Els que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

subvencions. 



 
  

  

 

 

b) En cas d’incompliment d'altres obligacions que preveuen aquest conveni. 
c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions. 
 
El centre gestor de Medi Ambient tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, 
revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i l’òrgan competent per 
adoptar els acords corresponents serà el president de la Diputació. 
 
QUINZÈ. VERIFICACIÓ I CONTROL. La Diputació de Girona té la facultat de verificar 
pels mitjans que estimi convenients, l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té 
la consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al títol III de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions. 
 
El beneficiari i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva justificació 
estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi la Intervenció 
de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment d’aquesta obligació 
es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als efectes que preveu l’article 
37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, sense perjudici de 
les sancions que, si escau, hi puguin correspondre. 
 
SETZÈ. PROHIBICIÓ DE CONTRACTACIÓ AMB PERSONES VINCULADES. El 
beneficiari no podrà concertar l'execució total o parcial de les actuacions 
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la 
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i hagi obtingut 
l'autorització prèvia de la Diputació de Girona. 
 
Tampoc no podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
DISSETÈ. PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA. El beneficiari d’aquesta 
subvenció està obligat a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de 
conducta establerts a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, els següents: 
 
a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 
b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets 

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

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

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

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

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

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

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

l’exercici del seus càrrecs. 



 
  

  

 

 

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

 
L’incompliment dels principis i regles anteriors comportarà l’aplicació del règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció del 
caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
DIVUITÈ. NORMES SUPLETÒRIES. En tot el que no s’hagi previst en aquest acord 
serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normes que hi siguin aplicables. 
 
DINOVÈ. VIGÈNCIA DEL CONVENI. Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de 
la seva signatura i finalitzarà el 15 d’octubre de 2022. 
 
VINTÈ. NATURALESA DEL CONVENI. Aquest conveni té naturalesa administrativa i 
es regeix per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, el Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, l’Ordenança general de subvencions de la diputació de Girona i la resta 
de normativa aplicable. 
 
Les discrepàncies que puguin sorgir de la seva execució seran resoltes en primera 
instància per mutu acord de les parts, en el si de la comissió de seguiment. Els 
conflictes derivats de l'aplicació d'aquest conveni són competència dels òrgans de 
l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
VINT-I-UNÈ. EXTINCIÓ I RESOLUCIÓ. Son causes d'extinció d'aquest conveni: 
L'esgotament del període de vigència convingut entre les parts 
L'acord unànime de tots els firmants. 
L'incompliment greu i manifest, material o legal, de les obligacions assumides en el 
conveni per cadascuna de les parts. 
Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
Per qualsevol altre causa prevista en el conveni o en altres lleis. 

 
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni en les 
dates que s’assenyalen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

  

 

 

ANNEX I 
    

     COST DEL DISPOSITIU DE PREVENCIÓ D'INCENDIS A ARDENYA-GAVARRES-
MONTGRÍ 

     

     

     

Període de servei: 
17 de juny –31 d'agost (77 
dies) 

 Horari: 
 

12:00 - 19:00 (7 hores) 
 

     

     

     COSTOS       Cost 

          

Vigilants       68.108,36 

Assegurances     1.125,48 

Coordinació i gestoria     6.443,03 

Vestuari i EPI     5.089,13 

Combustible     9.234,00 

TOTAL 
   

90.000,00 
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