
 
 

 
 

Expedient núm. X2020000977 - 1376-000016-2020 
 

 
Ignacio López Salvador, secretari de l’Ajuntament de Cassà de la Selva 
 
CERTIFICO: 
 
Que la JUNTA DE GOVERN LOCAL, en la SESSIÓ ORDINÀRIA celebrada el dia 30 
de novembre de 2020 ha adoptat l’acord següent, que transcrit literalment diu: 
 
APROVACIÓ CONVENI I SUBVENCIÓ A CONSORCI DE LES GAVARRES PER CAN 
VILALLONGA 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
Únic.- En data 20 de novembre de 2020 la tècnica de medi ambient municipal,  signa la 
memòria justificativa del conveni interadministratiu entre l´Ajuntament de Cassà de la 
Selva i el Consorci de les Gavarres per a la realització  d´activitats formatives, 
divulgatives i lúdiques de l´entorn de l´espai natural de les Gavarres i del suro a la finca 
de Can Vilallonga  i subvenció directa nominativa:  
 

“Vista la sol·licitud de subvenció presentada pel Consorci de les Gavarres en 
data 15 de setembre de 2020 i registre d’entrada núm. E2020005642, on també 
s’adjunta el document de compte justificatiu de la quantia percebuda l’any 2019 
pel mateix concepte. I vist que la justificació és correcta i completa, al·legant 
despeses corresponents al condicionament de la finca, fet necessari per al 
compliment de la seva funció com a model educatiu i exemplificador. Atès que 
també es justifica la publicitat suficient de la col·laboració de l’Ajuntament de 
Cassà en els cartells de publicitat dels actes formatius i culturals oberts al públic 
en general i realitzats a la finca. 
Així mateix, certifico que: 
No ha estat dictada una resolució declarativa de la procedència de reintegrament 
de la subvenció o de la pèrdua del dret al cobrament de la mateixa per alguna de 
les causes previstes a l'article 37 de la Llei general de subvencions. 
No ha estat acordada per l'òrgan concedent de la subvenció, com a mesura 
cautelar, la retenció dels lliuraments de pagament o de les quantitats pendents 
d'abonar al beneficiari o entitat col·laboradora, referits a la mateixa subvenció. 
Vista la proposta del text de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Cassà 
de la Selva i l’Entitat Consorci de les Gavarres per a la realització d’activitats 
formatives, divulgatives i lúdiques de l’entorn de l’espai natural de les Gavarres i 
del suro a la finca de can Vilallonga. 
Atès que per a les anualitats 2016 i 2019 es va comptar amb un conveni de 
col·laboració vigent per a la col·laboració entre l’Ajuntament de Cassà de la Selva 
i el Consorci de les Gavarres, que comprenia els mateixos objectius de 
col·laboració, i que aquest conveni ja no és vigent. 
DISPOSICIONS LEGALS I ANTECEDENTS: 

a) Articles 21 I 22, 47, 55 i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de 
les bases del règim local. 

b) Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
c) El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 

de la Llei general de subvencions. 



 
 

 
 

d) Art. 309 i ss del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 juny. 

e) Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel què s’aprova el text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

f) Articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic 
del sector  públic 

g) Articles 108 i següents de la Llei 26/2010, de 26 d'agost, de règim jurídic 
i procediment de les administracions públiques de Catalunya. 

h) Articles 52, 53 i 191 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

i) DA 2a de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic. 
j) L’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Cassà de la 

Selva. 
k) El Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Cassà de la Selva. 
l) Decret de 21 de juny de 2019 de delegació de competències a la Junta 

de Govern Local. 

El Pla estratègic de subvencions de l’Ajuntament de Cassà de la Selva 2018-
2020 incorpora la col·laboració amb l’entitat Consorci de les Gavarres per a la 
realització d’activitats formatives, divulgatives i lúdiques de l’entorn de l’espai 
natural de les Gavarres i del suro a la finca de can Vilallonga. 
El pressupost de l’Ajuntament de Cassà de la Selva per al 2020 conté l’aplicació 
pressupostària 200-1700-46701 “Al Consorci de les Gavarres” amb un crèdit 
suficient per cobrir la despesa de 4.000 € euros la qual cosa és el supòsit previst 
en l’article 15.a) de l’Ordenança General de subvencions de l’Ajuntament de 
Cassà de la Selva per a la concessió directa de subvencions. 
El crèdit pressupostari és l’adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa 
contreure, i s’incorpora a l’expedient el corresponent certificat de retenció de 
crèdit amb càrrec a la partida 200-1700-46701 i número d’operació 
RC220200006330. 
S’acredita, en la forma establerta en la normativa reguladora de la subvenció, 
que el beneficiari està al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat 
Social, i que el sol·licitant declara responsablement que no està sotmès a les 
prohibicions per obtenir aquesta condició, previstes en els apartats 2 i 3 de 
l’article 13 de la LGS. 
La subvenció té caràcter anual. 
El conveni conté el contingut mínim que es requereix a l’article 17 de l’Ordenança 
General de Subvencions de l’Ajuntament de Cassà de la Selva.  
L’objecte del conveni a celebrar amb l’entitat Consorci de les Gavarres no està 
comprès en els contractes regulats per la normativa contractual vigent. 
El conveni té vigència del 1 de gener de 2020 al 31 de desembre de 2020, la 
qual no és superior a la legalment prevista. 
El conveni preveu la possibilitat de pròrrogues anuals fins a màxim de 4 anys en 
total, i que la suma d’aquestes no supera el termini màxim legalment establert.  
L’aprovació de la subvenció i de l’autorització i disposició de la despesa 
correspon a la Junta de Goven Local  atès que es tracta d’una despesa superior 
a 1.000,00 euros de conformitat amb el Decret de 21 de juny de 2019 d’atribució 
de competències pròpies de l’alcalde a la Junta de Govern Local. 
Per altra banda, l’aprovació del text del conveni correspon a la Junta de Govern 
d’acord amb l’atribució de competències pròpies de l’alcalde a la Junta de 
Governi Local aprovada per Decret de 21 de juny de 2019. 



 
 

 
 

Per tant, es proposa que la Junta de Govern resolgui l’atorgament de la 
subvenció i aprovi el text del conveni en un sol acte. 
CONCLUSIÓ 
Per tot el que s’ha exposat, s’informa FAVORABLEMENT la proposta 
d’aprovació del text del conveni de col·laboració interadministrativa entre 
l’Ajuntament de Cassà de la Selva i el Consorci de les Gavarres per a la 
realització d’activitats formatives, divulgatives i lúdiques de l’entorn de l’espai 
natural de les Gavarres i del suro a la finca de can Vilallonga, i concessió de 
subvenció directa nominativa per a l’anualitat 2020, amb càrrec a la partida 200-
1700-46701 i número d’RC220200006330.” 
 

Vista la sol·licitud presentada en data 5 d’octubre de 2020, amb núm. E2020006183 on 
es torna a presentar la sol·licitud de subvenció indicant la sol·licitud de l’import a 
bestreta. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 

 Articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector       
públic. 

 Articles 47, 55 i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim       
local. 

 Articles 108 i següents de la Llei 26/2010, de 26 d'agost, de règim jurídic i       
procediment de les administracions públiques de Catalunya. 

 Articles 309 i següents del Decret 179/1995, de 13 juny, pel qual s'aprova el       
reglament d'obres activitats i serveis de la Generalitat de Catalunya. 

 Articles 21 i 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim       
local. 

 Articles 52, 53 i 191 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. 

 DA 2a de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic. 

 Articles 21 I 22, 47, 55 i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases 
del règim local. 

 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. 

 Art. 309 i ss del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel 
Decret 179/1995, de 13 juny, 

 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel què s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 

 Articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector  
públic 

 Articles 108 i següents de la Llei 26/2010, de 26 d'agost, de règim jurídic i 
procediment de les administracions públiques de Catalunya. 

 Articles 52, 53 i 191 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. 

 DA 2a de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic. 

 L’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Cassà de la Selva. 

 El Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Cassà de la Selva. 

 Junta de Govern Local en matèria de sol·licitud de subvencions, atribuïda per Decret 
d’alcaldia núm. 1292, de 21 de juny de 2019  a favor de la Junta de Govern Local. 



 
 

 
 

 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER: Aprovació del Conveni interadministratiu entre l´Ajuntament de Cassà de la 
Selva i el Consorci de les Gavarres per a la realització d´activitats formatives, 
divulgatives i lúdiques de l´entorn de l´espai natural de les Gavarres i del suro a la finca 
de Can Vilallonga  i  subvenció directa nominativa: 
 

“Reunits: 
D’una banda, el Sr. Robert Mundet i Anglada, alcalde de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, 
amb CIF núm. P1704900H i amb domicili a la Rambla 11 de setembre, 111 de Cassà de la Selva 
de la Selva (CP 17244), facultat per a aquest acte per acord de la Junta de Govern Local de data 
.......... de 2020, i assistit pel secretari de la Corporació, el Sr. Igcacio López Salvador. 
I d’altra banda, el Sr. Pau Presas Bertran, president del Consorci de les Gavarres, amb CIF 
núm. P6700016-F i amb domicili a la Finca Camps i Armet, s/n -Can Geronès- (CP 17121), facultat 
per a aquest acte per l’acord de la Comissió Executiva de data 16 de desembre de 2019, i assistit 
secretari del Consorci, el Sr. Josep Rovira i Jofre. 
Ambdues parts es reconeixen la necessària capacitat legal per al present acte i atorgament i, 
havent assolit prèviament un acord, 
Manifesten:  
I.- Que el municipi de Cassà de la Selva forma part del massís de les Gavarres, espai sobre el 
qual  el seu Ajuntament té un gran interès per la seva promoció i divulgació dels valors naturals i 
socioculturals, i en especial té gran interès en promocionar la recerca, formació i divulgació del 
coneixement que afavoreixi la indústria local del suro i la promoció de la gestió forestal sostenible 
i de qualitat orientada a la millora de les explotacions sureres.  
II.- Que en el municipi de Cassà de la Selva tenen seu una gran varietat d’associacions, i algunes 
d’aquestes entitats tenen una activitat lligada al massís de les Gavarres i interès en la promoció 
de l’espai en l’aspecte natural, sociocultural i històric. 
III.- Que el Consell Plenari del Consorci de les Gavarres, en sessió celebrada en data 4 de 
desembre de 2017, va acordar: 
 “Primer. Aprovar definitivament la modificació dels Estatuts del Consorci per a la Protecció i la 
Gestió de l'Espai d'Interès Natural de les Gavarres, que passa a anomenar-se Consorci de les 
Gavarres, i el seu text refós, que s'annexa a aquest acord. 

Segon. Aprovar en conseqüència, l'adscripció, a partir del proper 1 de gener de 2018, del 
Consorci de les Gavarres a la Diputació de Girona, per disposar aquesta Administració de la 
majoria de vots als òrgans de govern del Consorci, en aplicació del criteri recollit a l'article 120.2.a, 
de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. 

Tercer. Disposar la publicació d'aquest acord i dels Estatuts Rectors del Consorci de les 
Gavarres al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya”. 
IV.- Que el Consorci de les Gavarres es constitueix com a entitat pública consorciada entre la 
Diputació de Girona, la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del Gironès, el Consell 
Comarcal del Baix Empordà, vint ajuntaments (entre els quals el de Cassà de la Selva) i dues 
associacions forestals. Format amb caràcter voluntari, no té ànim de lucre, és de naturalesa 
administrativa i té personalitat jurídica pròpia (article 4.1 dels Estatuts). 
V.- Que l’objecte del Consorci és la preservació i la revalorització del patrimoni del massís de les 
Gavarres i la promoció del desenvolupament de les activitats econòmiques que siguin compatibles 
amb les funcions que compleix el massís (article 5.1 dels Estatuts). Alhora, el Consorci realitza per 
a la consecució de les seves finalitats les funcions següents (article 6.1 dels Estatuts): 



 
 

 
 

a) Estudiar, projectar i impulsar les iniciatives necessàries per al foment a les Gavarres 
de l’aprofitament sostenible dels recursos i la millora de les condicions de vida de la 
població rural. 
b) Realitzar estudis, informes, anàlisis i propostes relatives a la planificació, a l’ús i a la 
gestió del territori i dels seus recursos naturals. 
c) Proporcionar l’assessorament i l’ajuda tècnica necessària als ens integrats al Consorci. 
d) Vetllar per la conservació, defensa i millora dels valors culturals, ecològics, paisatgístics 
i econòmics de les Gavarres, així com fer-se càrrec de l’organització i el foment de llur 
estudi i coneixement. 
e) Realitzar, contractar o fiscalitzar les obres i actuacions promogudes pel Consorci i que 
es portin a terme dins de l’espai de les Gavarres. 
f) Crear un fons d’informació en el seu àmbit d’interès. 
g) Actuar com a òrgan de representació dels ens del Consorci, en tot el que faci referència 
a l’espai de les Gavarres. 
h) Impulsar l’actuació coordinada de les administracions públiques en l’àmbit del massís 
i assumir les competències que aquestes puguin delegar al Consorci. 

VI.- Que l’Ajuntament de Cassà de la Selva, d’acord amb l’article 66.3 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, té 
competències pròpies en matèria d’activitats culturals i d’ocupació del lleure. 
 
VII.- Que el Consorci de les Gavarres compta amb un conveni de cessió d’ús de la finca pública 
de Can Vilallonga, al terme municipal de Cassà de la Selva, per part de l’INCASÒL, propietari de 
la finca. El conveni es va signar el 27 de juliol de 2011 i per a una vigència de 20 anys. Aquesta 
finca forestal de 240 Ha representa un 50% del sòl públic del massís i fins ara s’hi ha dut a terme 
tot tipus d’actuacions de gestió i millora del medi natural i cultural, d’ús públic, d’educació ambiental 
i de recerca científica. 
VIII.- Que, fruit d’un conveni el Consorci de les Gavarres i la Universitat de Girona (UdG) per al 
foment de la recerca científica entre ambdues institucions, molts alumnes de diferents disciplines 
de la UdG han fet estades de pràctiques i projectes a l’entorn de les Gavarres. 
IX.- Que és voluntat del Consorci de les Gavarres i de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, fomentar 
el coneixement de l’espai  d’interès natural de les Gavarres i la participació popular en la divulgació 
dels seus valors, així com potenciar la formació i la recerca sobre el món del suro i la gestió de les 
suredes dins de la finca de Can Vilallonga. 
X.- Que aquest conveni ha estat aprovat per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Cassà 
de la Selva de data ......... de 2020 i per Decret de la Presidència del Consorci de les Gavarres 
núm. ....../2020, de data .......... de 2020. 
Posades d’acord en els termes del conveni de col·laboració interadministrativa, ambdues parts 
l’accepten i el formalitzen d’acord amb les següents 
 

 
CLÀUSULES: 

 
Primera.- Objecte del conveni. 
 
L’objecte d'aquest conveni és establir el marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Cassà de la 
Selva i el Consorci de les Gavarres per al desenvolupament de línies d’investigació, de divulgació 
i de formació a l’entorn del món del suro i de la promoció dels valors naturals i socioculturals de 
l’espai natural protegit, amb l’ús, per part de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, de les instal·lacions 
del mas i de la finca de Can Vilallonga que disposa el Consorci. 
En concret, són objectius del conveni: 



 
 

 
 

a) Fomentar les activitats formatives a l’entorn de l’espai natural de les Gavarres i del món 
del suro, dirigides a diferents públics; escolar, formació professional, universitats, 
empresaris de diferents sectors (vitivinícola, surer, envasos, etc.)...  

b) Realitzar activitats divulgatives i lúdiques a l’entorn de l’espai natural i del suro com ara 
rutes de descoberta de l’entorn natural, activitats familiars de cap de setmana, festes 
populars, campanyes divulgatives, exposicions, fires o demostracions d’aprofitaments 
forestals.  

c) Promoure activitats d’investigació i descoberta de l’espai natural i de qualsevol aspecte a 
l’entorn de la indústria del suro, ja sigui directament o a través del suport a terceres 
entitats sense ànim de lucre del municipi de Cassà de la Selva, que puguin sol·licitar 
disposar de l’espai habilitat per a l’ús del mas Can Vilallonga o altres espais de la finca 
per al desenvolupament dels seus projectes de recerca. 

 
Segona.- Compromisos que assumeixen les parts. 
1.- Les obligacions pel Consorci de les Gavarres són: 

a) Organitzar activitats formatives relacionades amb l’espai natural de les Gavarres i el suro, 
dirigides a diferents edats i nivells. 

b) Organitzar activitats divulgatives relacionades amb l’espai natural i el suro com ara rutes 
de descoberta de l’entorn natural, activitats familiars de cap de setmana o demostracions 
d’aprofitaments forestals. 

c) Promoure activitats d’investigació relacionades amb l’espai natural i el suro, ja sigui 
directament o a través del suport a terceres entitats sense ànim de lucre del municipi de 
Cassà de la Selva, que puguin sol·licitar disposar de l’ús del mas Can Vilallonga o altres 
espais de la finca per al desenvolupament dels seus projectes de recerca. 

 
2.- L’obligació de l’Ajuntament de Cassà de la Selva és: 

a) Abonar al Consorci de les Gavarres, durant el primer trimestre natural de l’any de vigència 
del conveni, l’import de 4.000,00 euros per tal de contribuir en el finançament anual del 
manteniment i conservació de la finca i el mas de Can Vilallonga, lligada a l’activitat 
compartida de caràcter divulgatiu, formatiu i d’investigació que s’estableix al pacte primer. 
Aquest import podrà ser revisat anualment en funció de la variació dels costos del 
manteniment de la finca de Can Vilallonga. 
 

Tercera.- Termini de vigència del conveni. 
 
Aquest conveni tindrà una vigència des d’1 de gener de 2020 al 31 de desembre de 2020.  
 
Es podrà prorrogar, amb caràcter anual, per als anys 2021, 2022 i 2023. Atès que el conveni 
comporta compromisos de despesa econòmica per a l’Ajuntament de Cassà de la Selva, les 
pròrrogues anuals hauran d'ésser expresses. 
 
Quarta.- Finançament. 
1.- L’Ajuntament de Cassà de la Selva aportarà 4.000,00 euros per al finançament derivat de la 
subscripció del conveni. Imputarà la despesa a càrrec de l’aplicació pressupostària núm. 200-1700-
46701. del vigent Pressupost de 2020. 
 
2.- El Consorci de les Gavarres imputarà l’ingrés a través de l’aplicació pressupostària núm. 46202 
del vigent Pressupost de 2020. 
 
Cinquena.- Mecanisme de gestió, seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni. 



 
 

 
 

Es crea una Comissió mixta de seguiment per a la gestió, seguiment, vigilància i control de 
l’execució del conveni i dels compromisos adquirits per ambdues parts, així com per sotmetre-hi 
les diferències que puguin sorgir sobre la interpretació i el compliment del conveni, sens perjudici 
de la competència de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu. Aquesta Comissió es 
convocarà a petició d’una de les parts. 
La Comissió estarà formada, per part de l’Ajuntament de Cassà de la Selva per: 

• L’alcalde o regidor/a en qui delegui. 
• La tècnica de medi ambient. 

I, per part del Consorci de les Gavarres, per: 
• El president o membre del Consell Plenari en qui delegui. 
• El director tècnic o gerent. 

Sisena.- Modificació del conveni. 
Per a qualsevol modificació d’aquest conveni caldrà l’acord d’ambdues entitats locals i la seva 
tramitació serà la mateixa que per a la seva aprovació. 
 
Setena.- Extinció del conveni. 
1. El conveni s'extingirà pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu objecte o per 
incórrer en causa de resolució. 
2.- Són causes de resolució d’aquest conveni: 
 Transcurs del termini de vigència del conveni sense haver-se acordat la pròrroga. 
 Acord unànime d’ambdues parts. 
 Desistiment per part de l’Ajuntament o del Consorci.  
 Incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’alguna de les parts 
signatàries (en els termes de l’article 51.2.c) de la Llei 40/2015). 
 Decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
 Impossibilitat legal o material per continuar amb l’objecte del conveni. 
 Qualssevol altres previstes en la legislació vigent. 
 
Vuitena.- Efectes de la resolució del conveni. 
1. El compliment i la resolució del conveni comportarà la seva liquidació amb l'objectiu de 
determinar les obligacions i compromisos de cadascuna de les parts. 
2. L’extinció del conveni per qualsevol de les causes indicades no eximeix les parts del compliment 
de les seves obligacions recíproques fins a la data en què es faci efectiva l’extinció. Atès que 
aquest conveni comporta compromisos financers, s'entendran compliments quan el seu objecte 
s'hagi realitzat en els termes i a satisfacció d’ambdues parts, d'acord amb les seves respectives 
obligacions, tenint en compte les regles fixades a l’article 52.2 de la Llei 40/2015. 
3. En qualsevol cas, cadascuna de les parts podrà requerir a la part incomplidora perquè, en el 
termini que es fixi en el requeriment, doni compliment a les obligacions o compromisos que es 
considerin no complerts. Aquest requeriment es comunicarà al responsable/s designats a la 
Comissió de seguiment, vigilància i control de l'execució del conveni i a les altres parts signants. 
Si transcorregut el termini atorgat l'incompliment persisteix, la part que ha requerit notificarà a les 
parts signants la concurrència de la causa de resolució i s'entendrà resolt el conveni. La resolució 
del conveni per aquesta causa podrà comportar la indemnització dels danys i perjudicis que 
s'haguessin causat així com, si és el cas, la restitució de les coses a l'estat immediatament anterior 
a la subscripció d'aquest conveni. 
4. Atès que d’aquest conveni se’n deriven compromisos financers, s'entendran complerts quan el 
seu objecte s'hagi realitzat en els termes i a satisfacció d'ambdues parts, d'acord amb les seves 
respectives competències, tenint en compte les següents regles: 

• a) Si de la liquidació resultés que l'import de les actuacions executades per alguna de 
les parts fos inferior als fons que la mateixa hagués rebut de l’altra part del conveni per finançar 
aquesta execució, aquella ha de reintegrar a aquesta l'excés que correspongui a cadascuna, en el 



 
 

 
 

termini màxim d'un mes des que s'hagués aprovat la liquidació. Transcorregut el termini màxim 
d'un mes, esmentat en el paràgraf anterior, sense que s'hagi produït el reintegrament, s'haurà 
d'abonar a aquesta part, també en el termini d'un mes a comptar des d'aquest moment, l'interès 
de demora aplicable a l'esmentat reintegrament, que serà en tot cas el que resulti de les 
disposicions de caràcter general reguladores de la despesa pública i de l'activitat 
economicofinancera del sector públic. 

• b) Si fos superior, l’altra part del conveni, en el termini d'un mes des de l'aprovació de la 
liquidació, haurà d'abonar a la part de què es tracti la diferència que correspongui a cadascuna 
d'elles, amb el límit màxim de les quantitats que cadascuna d'elles s'hagués compromès a aportar 
en virtut del conveni. En cap cas les parts del conveni tindran dret a exigir a la resta cap quantia 
que superi els esmentats límits màxims. 
5. Malgrat tot això, si quan es doni qualsevol de les causes de resolució del conveni hi ha 
actuacions en curs d'execució, les parts, a proposta de la Comissió mixta, podran acordar la 
continuació i finalització de les actuacions en curs que considerin oportunes, establint un termini 
improrrogable per a la seva finalització, transcorregut el qual s'ha de fer la liquidació de les 
mateixes en els termes establerts en l'apartat anterior. 
Novena.- Protecció de dades. 
Les parts es comprometen a complir, en els termes que siguin d'aplicació, el que estableix el 
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 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, així com la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals. 
Desena.- Jurisdicció competent. 
Atesa la naturalesa administrativa d’aquest conveni, per a la resolució de qualsevol conflicte derivat 
de la seva aplicació o interpretació que no pugui ser resolt per les parts, serà competent la 
jurisdicció contenciosa administrativa dels tribunals de Girona. 
Onzena.- Règim jurídic supletori. 
Tot el que no preveu expressament aquest conveni li serà d’aplicació la Llei estatal 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP); la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic 
i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (LRJPAPC); 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 (TRLMLC); el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals (ROAS); la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local (LRBRL); el Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova 
el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF); el Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals (TRLHL); la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern; la resta de l'ordenament jurídic administratiu i públic; i resta de 
legislació concordant. 
Dotzena.- Publicitat del conveni. 
Aquest conveni, de conformitat amb els articles 8.1.f) i 9.1.i) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, 
de transparència, accés a la informació pública i bon govern, es publicarà en el Portal de 
Transparència de l’Ajuntament de Cassà de la Selva i del Consorci de les Gavarres. 
I, en prova de conformitat amb el contingut i efectes d’aquest conveni, ambdues parts el signen a 
la data i hora que consta a les signatures digitals. 
 

SEGON- Aprovar, disposar i reconeixer l´obligació a bestreta de la despesa de 4.000 € 
euros la qual cosa és el supòsit previst en l’article 15.a) de l’Ordenança General de 
subvencions de l’Ajuntament de Cassà de la Selva per a la concessió directa de 
subvencions. 



 
 

 
 

El pressupost de l’Ajuntament de Cassà de la Selva per al 2020 conté l’aplicació 
pressupostària 200-1700-46701 “Al Consorci de les Gavarres” amb un crèdit suficient 
per cobrir la despesa de 4.000 € euros la qual cosa és el supòsit previst en l’article 15.a) 
de l’Ordenança General de subvencions de l’Ajuntament de Cassà de la Selva per a la 
concessió directa de subvencions. 
El crèdit pressupostari és l’adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa 
contreure, i s’incorpora a l’expedient el corresponent certificat de retenció de crèdit amb 
càrrec a la partida 200-1700-46701 i número d’operació RC220200006330. 
S’acredita, en la forma establerta en la normativa reguladora de la subvenció, que el 
beneficiari està al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, i que el 
sol·licitant declara responsablement que no està sotmès a les prohibicions per obtenir 
aquesta condició, previstes en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la LGS. 
 
TERCER.- Notificar aquesta Acord al Consorci de les Gavarres i donar trasllat a l´àrea 
econòmica. 
 
QUART: Facultar l’Alcalde pels actes d’execució del  conveni de col·laboració 
interadministrativa entre l´Ajuntament de Cassà de la Selva i el Consorci de les Gavarres 
per a la realització d´activitats formatives, divulgatives i lúdiques de l´entorn  de l´espai 
natural de les Gavarres i del suro a la finca de Can Vilallonga.  
 
 
I, perquè així consti, signo el present certificat advertint, conforme disposa l’article 206 
del reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i règim Jurídic de les entitats Locals, que resta pendent 
d’aprovació l’acta corresponent. 
 
Signat i datat digitalment, 
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