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Número:  1034  
Òrgan:  Junta de Govern 
Sessió:  Ordinària 
Data: 26 de gener de 2021 
Hora:  10:15 
Lloc:  Saló de Sessions 
Document: Acta 
 
Expedient: 2021/755 
 
Hi assisteixen 
 
Sr. Miquel Noguer i Planas President 
Sr. Pau Presas i Bertran Vicepresident primer 
Sr. Albert Piñeira i Brosel Vicepresident segon 
Sra. Maria Puig i Ferrer Vicepresidenta tercera 
Sra. M. Àngels Planas i Crous Vicepresidenta quarta 
Sr. Jordi Camps i Vicente Diputat 
Sr. Jaume Dulsat i Rodríguez Diputat 
Sra. Montserrat Mindan i Cortada Diputada 
Sra. Maria Teresa Brunsó i Puigvert Diputada 
Sra. Eva Viñolas i Marín Diputada 
Sr. Jordi Batllori i Nouvilas Secretari general 
Sra. Núria Josa i Arbonès Interventora  

 
 
 
Hi assisteixen, convidats per la Presidència 
 
Sra. Roser Estañol i Torrent Diputada 
Sr. Eduard Llorà i Cullet Diputat 
Sr. Jordi Masquef i Creus Diputat 
Sr. Josep Sala i Leal Diputat 
Sr. Jordi Xargay i Congost Diputat 
Sr. Joaquim Ayats i Bartina Diputat 
Sr. Josep Maria Bagot i Belfort Diputat 
Sra. Anna Barnadas i López Diputada 
Sr. Joan Fàbrega i Solé Diputat 
Sr. Josep Piferrer i Puig Diputat 
Sra. Joana Vilà i Brugué Cap de Gabinet de Presidència 
Sr. Joaqum Crespo i Serra Adjunt al Gabinet de Presidència 
Sra. Marta Payeró Torró Adjunta al vicepresident primer 

 
 
 
ORDRE DEL DIA 

 Punt d'ordre del dia 
 

Expedient 
 

1 Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la 
sessió ordinària del dia 12 de gener de 2021 
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2 Assistència a la Presidència en l'exercici de les seves 
atribucions, tal com disposa l'art. 35.2 de la Llei 7/85, de 2 
d'abril, de Bases del Règim Local 

 

   

 Assistència i Cooperació als Municipis  

3 Canvi destí subvenció de l'Ajuntament de Garrigoles, dins el 
Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2020. 
Expedient núm. 2020/848 

2020/X020300/848 

   

 Cooperació Cultural  

4 Acceptació de la renúncia de subv. de Programes i projectes 
educatius, 2020_Aj. Riudarenes 

2020/X020200/1151 

5 Acceptar la renúncia de l'Ajuntament d'Arbúcies a la 
subvenció pel Cicle de Concerts de Música de Cobla 2020 

2019/X020200/8682 

6 Acceptació de la renúncia de la subv. per al finançament 
activitats i projectes culturals d'Oficies Joves, 2020_Aj. 
Puigcerdà 

2020/X020200/1083 

7 Acceptar la renúncia de David Tena Reiff a la subvenció per 
a la creació de públics per a la cultura 2020 

2020/X020200/2032 

8 Acceptar la renúncia de l'Ajuntament de Girona a la 
subvenció per a la creació de públics per a la cultura 2020 

2020/X020200/741 

9 Aprovació modificació parcial i reintegrament de les 
subvencions per al finançament de les activitats i projectes 
culturals de les Oficines Joves, 2020 

2019/X020100/7493 

10 Acceptar la renúncia de l'Associació Musical Juvenil 
Destaca't a la subvenció per a la creació de públics per a la 
cultura 2020 

2020/X020200/1596 

11 Acceptar la renúncia de l'Ajuntament de Celrà a la subvenció 
pel Cicle de Concerts de Música de Cobla 2020 

2019/X020200/8402 

12 Acceptar la renúncia de l'Ajuntament de Campllong a la 
subvenció pel Cicle de Concerts de Música de Cobla 2020 

2019/X020200/8393 

13 Acceptació renúncia de subvenció de programes i projectes 
educatius, 2020_Aj Celrà 

2020/X020200/1557 

14 Acceptar la renúncia de l'Ajuntament de Breda a la 
subvenció pel Cicle de Concerts de Música de Cobla 2020 

2019/X020200/8502 

15 Acceptació de la renúncia de la subvenció de creació de 
públics per a la cultura 2020 de l'Associació Coordinadora 
d'Activitats Socioculturals 

2020/X020200/1619 

16 Acceptació renúncia subv. foment programes i projectes 
educatius, anualitat 2020_Colla castellera de Cerdanya 

2020/X020200/1609 

17 Acceptació de la renúncia de l'Ajuntament de Guils de 
Cerdanya de la subvenció del Fons de Cooperació 
Econòmica i Cultural 

2020/X020200/4758 
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18 Acceptar la renúncia del Sr. Joan Maria Riera Blanch a la 
subvenció per a la creació de públics per a la cultura 2020 

2020/X020200/719 

19 Acceptació de la renúncia de la subvenció del Fons de 
Cooperació Econòmica i Cultural 

2020/X020200/3574 

20 Acceptació de la renúncia de l'Ajuntament d'Hostalric a la 
subvenció del Cicle de Concerts de Música de Cobla 2020 

2019/X020200/8567 

21 Acceptació de la renúncia de la subvenció del Fons de 
Cooperació Econòmica i Cultural 2020 

2020/X020200/3024 

22 Acceptació renúncia subv. Programes i projectes educatius, 
2020_INS Carles Rahola i Llorens 

2020/X020200/1716 

23 Acceptació renúncia subv. Programes i projectes educatius, 
2020_Cor de l'Empordà 

2020/X020200/1722 

24 Aprovació de la renúncia de l'Ajuntament de Besalú a la 
subvenció del Cicle de Concerts de Música de Cobla 2020  

2019/X020200/8685 

25 Acceptació renúncia sub. finançament activitats i projectes 
culturals Oficines Joves, 2020_Aj. Palafrugell 

2020/X020200/1152 

26 Acceptació reintegrament bestreta i renúncia subv. 
finançament activitats i projectes culturals Oficines Joves, 
2020_Aj. Lloret de Mar 

2019/X020200/8906 

27 Acceptació reintegrament de bestreta i acceptació renúncia 
subv. finançament programes i projectes culturals, Of. Joves, 
2020_Aj. Banyoles 

2020/X020200/1093 

28 Aprovar la convocatòria, en règim de concurrència 
competitiva, de subvencions per a la creació de públics per a 
la cultura, anualitat 2021 

2021/X020200/307 

29 Aprovació convocatòria de subvencions per al foment de 
programes i projectes educatius en l'àmbit de les comarques 
gironines, anualitat 2021 

2021/X020100/341 

30 Aprovació convocatòria de subvencions als municipis de fins 
a 500 habitants de la demarcació de Girona per al 
finançament de les ZER, les escoles i les llars d'infants 
municipals, anualitat 2021 

2021/X020100/344 

31 Aprovació convocatòria Programa Indika, curs 2021/2022 2021/X020100/349 

32 Aprovació convocatòria de subvencions per al finançament 
d'activitats i projectes culturals de les Oficines joves 

2021/X020200/321 

33 Convocatòria de subvencions per al foment de projectes 
culturals als museus de les comarques gironines, 2021 

2021/X020200/283 

   

 Participació Ciutadana, Bon Govern i Transparència  

34 Aprovació de la Convocatòria de subvencions per a 
polítiques de foment de la participació ciutadana-any 2021 

2021/X020100/365 

   

 Promoció i Desenvolupament Econòmica Local  
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35 Aprovació conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Girona, la Universitat de Girona i l’Associació Patronat de 
l'Escola Politècnica Superior Universitat de Girona foment 
d’activitats transferència coneixement i d’atracció de talent- 
Anys 2021, 2022 i 2023 
 

2021/X020200/118 

 Servei d’Arxius i Gestió de Documents  

36 Aprovació de la proposta d'eliminació de documentació del 
fons de la Diputació de Girona, número d'eliminació 2021/01 
 

2021/H010400/273 

 Xarxa Viària Local  

37 Resolució d'expedient de responsabilitat patrimonial, instat 
per Lluís Sant Canal, en representació de J.P.C. (expedient 
2020/5733). 

2020/D040600/5733 

   

38 Proposicions urgents  

39 Precs i preguntes  
 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària 

del dia 12 de gener de 2021 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres amb el següent resultat: 10 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts per 
Catalunya y Grup d'Esquerra Republicana de Catalunya. No s'han produït abstencions. 
No hi ha vots en contra. 
 
 
2. Assistència a la Presidència en l'exercici de les seves atribucions, tal com 

disposa l'art. 35.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local 
 
 
 
— Assistència i Cooperació als Municipis 
 
3. Canvi destí subvenció de l'Ajuntament de Garrigoles, dins el Fons de 

Cooperació Econòmica i Cultural, any 2020. Expedient núm. 2020/848. 
2020/X020300/848 

 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària de dia 16 de juny 
de 2020 va resoldre la concessió de subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural per a l’any 2020. A L’Ajuntament de Garrigoles se li va concedir la subvenció 
del Fons de Cooperació Econòmica 2020 d’acord amb el següent detall: 
 

Expedient 
 

Línia Concepte Pressupost Subvenció € 
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2020/848 Inversions Millora il·luminació dels 
carrers i locals 
municipals 

26.000,00 23.400,00 

  Rehabilitació interior 
Consistori municipal 

6.500,00 5.850,00 

  Millores entrada a la 
Plaça de les Olives 

3.500,00 2.555,30 

 Total   31.805,30 
 
Vista la petició de l’Ajuntament de Garrigoles de canvi de destí de la subvenció 
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020. 
 
D’acord amb la documentació presentada i amb les Bases de la convocatòria, el Diputat 
delegat de Suport a les Entitats Locals, proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord 
següent: 
 
PRIMER. Autoritzar a l’Ajuntament de Garrigoles el canvi de destí de la subvenció que 
té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020, expedient 
2020/848, pel concepte i l’import que es detallen.  
 

Concepte inicial Concepte final Pressupost Subvenció 
Inicial € 

Subvenció 
Final € 

Millora il·luminació 
dels carrers i locals 
municipals 

Millora il·luminació 
dels carrers i locals 
municipals 

26.000,00 23.400,00 25.399,99 

Rehabilitació 
interior Consistori 
municipal 

Rehabilitació 
interior Consistori 
municipal 

6.503,75 5.850,00 6.405,31 
. 

Millores entrada a la 
Plaça de les Olives 

 3.500,00 2.555,30 0 

   31.805,30 31.805,30 

 
SEGON. Notificar la present resolució a l’Ajuntament amb la indicació que el lliurament 
de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes, està condicionat al compliment 
de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a les 
condicions establertes en la normativa del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 
2020 i a la seva justificació, de com a mínim l'import de la subvenció, mitjançant el 
compte justificatiu, dintre del termini que finalitza el dia 30 de setembre de 2021. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres..  
 
 
 
— Cooperació Cultural 
 
4. Acceptació de la renúncia de subv. de Programes i projectes educatius, 

2020_Aj. Riudarenes. 2020/X020200/1151 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, amb data 21 d’abril de 2020, va aprovar 
la resolució de la convocatòria anticipada de subvencions per al foment de programes i 
projectes educatius en l’àmbit de les comarques gironines, anualitat 2020 (2019/7494), 
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en la qual, entre d’altres, va concedir una subvenció a l’Ajuntament de Riudarenes per 
“Juguem a llegir 2020” (exp. 2020/1151). 
 

NÚM. 
EXPE

D. 
BENEFICI

ARI NIF ACTIVITAT PRESSUPOST SOL·LICITA PUNTUACIÓ SUBVENCIÓ 
FINAL 

2020/1
151 

Ajuntament 
de 

Riudarene
s P1715700I 

Juguem a 
llegir 2020 2.400,00 € 1.920,00 € 27 1.920,00 € 

 
En data 3 de novembre de 2020, l’Ajuntament de Riudarenes, amb NIF P1715700I ha 
presentat una comunicació expressa de renúncia de la subvenció de 1.920,00 €  
concedida per la Junta de Govern del 21 d’abril de 2020, descrita prèviament. 
 
Vist l’informe del centre gestor de Cooperació Cultural, el president de la Comissió 
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, proposa a la Junta de 
Govern l’adopció de l’ACORD següent: 
 
PRIMER. Acceptar formalment la renúncia presentada per l’Ajuntament de Riudarenes, 
amb NIF P1715700I, a la subvenció de 1.920,00 € concedida per la Junta de Govern del 
21 d’abril de 2020, en l’acord de resolució de la convocatòria anticipada de subvencions 
per al foment de programes i projectes educatius en l’àmbit de les comarques gironines, 
anualitat 2020 (2019/7494), i procedir a l’arxiu i tancament de l’expedient corresponent. 
 
SEGON. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Riudarenes. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres. 
 
 
 
5. Acceptar la renúncia de l'Ajuntament d'Arbúcies a la subvenció pel Cicle 

de Concerts de Música de Cobla 2020. 2019/X020200/8682 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, del 4 de febrer de 2020, va aprovar la 
resolució de la convocatòria pública en règim de concurrència competitiva per a la 
realització del Cicle de Concerts de Música de Cobla 2020, en la qual, entre d’altres, va 
concedir una subvenció a l’Ajuntament d’Arbúcies, per a la realització d’un concert de 
cobla de la Cobla La Principal de Cassà, dins del Cicle de Concerts de Música de Cobla  
(exp. 2019/8682). 
 
En data 16 de desembre de 2020, l’Ajuntament d’Arbúcies, amb NIF P1700900B, ha 
presentat una comunicació expressa de renúncia de la subvenció de 600,00 € concedida 
per la Junta de Govern del 4 de febrer de 2020, descrita prèviament. (Núm. Registre: 1-
2020-35258). 
 
D’acord al punt vuitè, d) de les bases específiques, els beneficiaris que renunciïn a la 
subvenció quedaran automàticament exclosos de la següent convocatòria de Cicle de 
Concerts de Música de Cobla. Malgrat tot, aquest any 2020, a causa de la situació 
excepcional que estem vivint per la greu pandèmia, COVID-19, els sol·licitants que 
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renunciïn per aquesta causa i ho motivin degudament a la justificació, podran optar a un 
dels concerts de la propera convocatòria.  
 
Vist l’informe del centre gestor de Cooperació Cultural, el president de la Comissió 
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, proposa a la Junta de 
Govern l’adopció de l’ACORD següent: 
 
PRIMER. Acceptar formalment la renúncia presentada per l’Ajuntament d’Arbúcies, amb 
NIF P1700900B, a la subvenció de 600,00 € concedida per la Junta de Govern de 4 de 
febrer de 2020, en l’acord de resolució de la convocatòria pública en règim de 
concurrència competitiva per a la realització del Cicle de Concerts de Música de Cobla 
2020, per a la realització d’un concert de cobla de la Cobla La Principal de Cassà, dins 
del Cicle de Concerts de Música de Cobla  (exp. 2019/8682), i procedir a l’arxiu i 
tancament d’aquest expedient. 
 
SEGON. Notificar aquest acord a l’Ajuntament d’Arbúcies i a la Cobla La Principal de 
Cassà.  
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres. 
 
 
 
6. Acceptació de la renúncia de la subv. per al finançament activitats i 

projectes culturals d'Oficies Joves, 2020_Aj. Puigcerdà. 2020/X020200/1083 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, amb data 17 de març de 2020, va aprovar 
la resolució de la convocatòria anticipada de subvencions per al finançament de les 
activitats i projectes culturals de les Oficines Joves, capitals de comarca i municipis de 
més de 15.000 habitants de les comarques gironines 2020 (2019/7493), en la qual, entre 
d’altres, va concedir una subvenció a l’Ajuntament de Puigcerdà (exp. 2020/1083). 
 

NÚM. 
EXPED. BENEFICIARI NIF ACTIVITAT PRESSUPOST SOL·LICITA PUNTUACIÓ SUBVENCIÓ 

FINAL 

2020/10
83 

Ajuntament 
de Puigcerdà 

P1715000
D 

Control 
Imperfecte 

2020 4.160,00 € 4.000,00 € 50 4.000,00 € 
 
En data 20 de novembre de 2020, l’Ajuntament de Puigcerdà, amb NIF P1715000D ha 
presentat una comunicació expressa de renúncia de la subvenció de 4.000,00 €  
concedida per la Junta de Govern del 17 de març de 2020, descrita prèviament. 

 
Vist l’informe del centre gestor de Cooperació Cultural, el president de la Comissió 
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, proposa a la Junta de 
Govern l’adopció de l’ACORD següent: 
 
PRIMER. Acceptar formalment la renúncia presentada per l’Ajuntament de Puigcerdà, 
amb NIF P1715000D, a la subvenció de 4.000,00 € concedida per la Junta de Govern 
del 17 de març de 2020, en l’acord de resolució de la convocatòria anticipada de 
subvencions per al finançament de les activitats i projectes culturals de la oficines Joves, 
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capitals de comarca i municipis de més de 15.000 habitants de les comarques gironines 
2020 (exp. 2019/7493), i procedir a l’arxiu i tancament de l’expedient corresponent. 
 
SEGON. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Puigcerdà. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres. 
 
 
 
7. Acceptar la renúncia de David Tena Reiff a la subvenció per a la creació de 

públics per a la cultura 2020. 2020/X020200/2032 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, amb data 7 d’abril de 2020, va aprovar la 
resolució de la convocatòria de subvencions per a la creació de públics per a la cultura, 
anualitat 2020 (2019/7485), en la qual, entre d’altres, va concedir una subvenció a David 
Tena Reiff per la producció audiovisual cinematogràfica “Aiguallum Lamparo” (exp. 
2020/2032). 

 
NÚM. 
EXPE

D. 
ENTITATS NIF ACTIVITAT PRESSUPOST SOL·LICITA PUNTUACIÓ SUBVENCIÓ 

FINAL 

2032 
David Tena 

Reiff 20473660A 
Aiguallum 
Lamparo 22.700,00 € 8.000,00 € 22 2.346,34 € 

 
En data 30 de novembre de 2020, David Tena Reiff, amb NIF 20473660A ha presentat 
una comunicació expressa de renúncia de la subvenció de 2.346,34 €  concedida per 
la Junta de Govern del 7 d’abril de 2020, descrita prèviament. 
 
Vist l’informe del centre gestor de Cooperació Cultural, el president de la Comissió 
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, proposa a la Junta de 
Govern l’adopció de l’ACORD següent: 
 
PRIMER. Acceptar formalment la renúncia presentada per David Tena Reiff, amb NIF 
20473660A, a la subvenció de 2.346,34 € concedida per la Junta de Govern del 7 d’abril 
de 2020, en l’acord de resolució de la convocatòria pública de subvencions en règim de 
concurrència competitiva per a la creació de públics per a la cultura (exp. 2019/7485), i 
procedir a l’arxiu i tancament de l’expedient corresponent. 
 
SEGON. Notificar aquest acord a David Tena Reiff. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres. 
 
 
 
8. Acceptar la renúncia de l'Ajuntament de Girona a la subvenció per a la 

creació de públics per a la cultura 2020. 2020/X020200/741 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, amb data 7 d’abril de 2020, va aprovar la 
resolució de la convocatòria de subvencions per a la creació de públics per a la cultura, 
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anualitat 2020 (2019/7485), en la qual, entre d’altres, va concedir una subvenció a 
l’Ajuntament de Girona per al festival “Ludivers_VII Festival de Cultures de la Imaginació” 
(exp. 2020/741). 
 

NÚM. 
EXPED. ENTITATS NIF ACTIVITAT PRESSUPOS

T 
SOL·LICIT

A 

PU
NT
UA
CIÓ 

SUBVEN
CIÓ 

FINAL 

741 
Ajuntament 
de Girona P1708500B 

Ludivers_ VII Festival 
de Cultures de la 

Imaginació 15.000,00 € 5.000,00 € 23 2.044,16 € 
 
En data 7 de gener de 2021, l’Ajuntament de Girona, amb NIF P1708500B ha presentat 
una comunicació expressa de renúncia de la subvenció de 2.044,16 €  concedida per 
la Junta de Govern del 7 d’abril de 2020, descrita prèviament. 

 
 
Vist l’informe del centre gestor de Cooperació Cultural, el president de la Comissió 
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, proposa a la Junta de 
Govern l’adopció de l’ACORD següent: 
 
PRIMER. Acceptar formalment la renúncia presentada per l’Ajuntament de Girona, amb 
NIF P1708500B, a la subvenció de 2.044,16 € concedida per la Junta de Govern del 7 
d’abril de 2020, en l’acord de resolució de la convocatòria pública de subvencions en 
règim de concurrència competitiva per a la creació de públics per a la cultura (exp. 
2019/7485), i procedir a l’arxiu i tancament de l’expedient corresponent. 
 
SEGON. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Girona. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres. 
 
 
 
9. Aprovació modificació parcial i reitegrament de les subvencions per al 

finançament de les activitats i projectes culturals de les Oficines Joves, 
2020. 2019/X020100/7493 

 
La greu crisi sanitària, a nivell de pandèmia,  provocada pel coronavirus Covid 19, va 
motivar l’aprovació del Reial Decret llei 17/2020, de 5 de maig, pel qual s’aproven 
mesures de recolzament al sector cultural i de caràcter tributari per fer front a l’impacte 
econòmic i social del COVID-19 (BOE de 6 de maig de 2020). Mitjançant aquesta 
disposició, el govern intenta fer front a l’impacte econòmic i de crisi que ha generat 
aquesta situació de pandèmia. A Catalunya, s’ha aprovat el Decret llei 8/2020, de 24 de 
març, de modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents 
en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de 
transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, i d’adaptació 
d’altres mesures complementàries (DOGC de 25 de març de 2020). 
  
Entre els sectors econòmics especialment afectats per la crisi i les seves conseqüències 
hi ha el de la cultura. El conjunt dels espais culturals i escènics s’han vist absolutament 
paralitzats, i és obligació dels poders públics garantir la supervivència de les estructures 
culturals i vetllar per la promoció de la cultura i per l’accés dels ciutadans a la mateixa, 
inclús més en època de crisi. 
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En l’àmbit subvencional i de foment, les actuacions s’han vist greument afectades per 
aquesta situació, per això ha resultat necessari establir mesures en l’àmbit de les 
subvencions per pal·liar els efectes desfavorables provocats tant als beneficiaris com 
als perceptors que es poden veure perjudicats. Aquesta situació és especialment 
rellevant en l’àmbit cultural i social, que ha vist reduït dràsticament la consecució dels 
seus objectius i actuacions.   
 
Per això, d’una banda s’han de donar viabilitat als projectes, actuacions i activitats als 
quals la situació de força major generada per la pandèmia ha impedit el compliment de 
les finalitats per a les quals han estat atorgades les subvencions i, per altra, es considera 
convenient que els òrgans concedents de les subvencions facin ús de les eines de la 
normativa aplicable en matèria de subvencions i a la corresponent al procediment 
administratiu comú, per tal de flexibilitzar al màxim i afavorir el compliment de la finalitat 
de la concessió de les subvencions per part dels beneficiaris, mesures que s’estableixen 
al capítol II, article 5, del Decret llei 8/2020 i al capítol V, article 14, del Decret llei 17/2020. 
 
Davant la situació molts ajuntaments, empreses, entitats, associacions, fundacions, 
gestors culturals... han hagut de modificar, reprogramar, adaptar, anul·lar... els projectes, 
activitats, produccions, festivals... que tenien programats.  
 
El servei de Cooperació Cultural i educació de la Diputació de Girona, atenent a la seva 
competència ineludible de cooperació, assistència i promoció de la cultura als municipis 
i al territori, no pot abstreure’s d’aquesta situació. D’acord amb l’article 5.2. del Decret 
llei 8/2020: “En els expedients de subvencions o ajuts, especialment en l’àmbit cultural, 
social, ocupacional i d’esports, en els quals no s’ha complert l’objecte i finalitat com a 
conseqüència del COVID-19 o de les mesures preses per combatre’l, en funció de les 
circumstàncies de cada expedient, l’òrgan concedent pot: 
 

- Ajornar el termini de compliment de l’objecte i finalitat de la subvenció o ajut i de 
la seva justificació, el qual en cap cas es podrà considerar un motiu per aplicar 
expedients de regulació d’ocupació en relació amb els llocs de treball vinculats 
a actuacions subvencionades. 

- Finançar les despeses realitzades per les persones beneficiàries encara que no 
s’hagi assolit, totalment o parcialment, l’objecte i finalitat de la subvenció o ajut. 

- Establir altres actuacions per evitar perjudicis als beneficiaris derivats del 
compliment de les seves obligacions envers el procediment subvencionat”.  

 
D’acord amb l’article 14 del Reial Decret llei 17/2020, “seran abonats als beneficiaris de 
subvencions i ajudes públiques atorgades per a la realització d’activitats, objectius o 
projectes culturals aquelles despeses subvencionables degudament acreditades i no 
recuperables en les quals hagin incorregut per a la realització de l’objectiu, projecte o 
activitat subvencionats, quan aquests no s’hagin pogut portar a terme, totalment o 
parcialment, com a conseqüència de les mesures previstes al Reial Decret 463/2020, 
de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis 
sanitària ocasionada pel COVID-19 i les seves pròrrogues o d’aquells que s’adoptin per 
les autoritats competents per fer front a la crisis sanitària del COVID-19”. 
 
Els beneficiaris han presentat el compte justificatiu de la subvenció, en el qual ens 
exposen que l’activitat subvencionada ha sofert canvis degut a la COVID-19, que 
impliquen les modificacions de l’acord de subvenció següents: 
 

 Modificació del percentatge de finançament 
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 Anul·lació total o parcial de l’activitat 
 

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 i atès que es tracta 
d’una causa externa de força major, es proposa a la Junta de Govern que adopti l'acord 
següent:  
 
PRIMER. Modificar parcialment l’acord de la subvenció, d’acord amb el detall següent: 
 
Aplicació 300/3340/46506 
 

Expedient 2020/1096 Beneficiari Consell 
Comarcal del 
Pla de 
l’Estany 

Concept
e 

FFFestival FFFinal 

Apartats modificats 

 Acord inicial Acord modificat 
Període 
execució 

1 de novembre de l’any anterior al de la 
convocatòria i el 31 d’octubre de l’any de la 
convocatòria 

1 de novembre de l’any anterior al de la 
convocatòria i el 31 d’octubre de l’any de la 
convocatòria 

Termini de 
justificació 

15 dies hàbils, a comptar del dia següent al de 
l’acabament del termini d’execució establert a la 
base 3.3_20 de novembre de 2020 

15 dies hàbils, a comptar del dia següent al de 
l’acabament del termini d’execució establert a 
la base 3.3_20 de novembre de 2020 

Activitat 
subvencionad
a 

FFFestival FFFinal Despeses de preparació de l’activitat LOL-
Wipeout 

Percentatge de 
finançament 

100% 100% 

Import a 
justificar 

4.500,00 € 702,53 € 
 

Subvenció 
Final 

4.500,00 € 702,53 € 

Expedient 2020/1087 Beneficiari Consell 
Comarcal del 
Ripollès 

Concept
e 

Projectes de cultura i oficina jove 

Apartats modificats 

 Acord inicial Acord modificat 
Període 
execució 

1 de novembre de l’any anterior al de la 
convocatòria i el 31 d’octubre de l’any de la 
convocatòria 

1 de novembre de l’any anterior al de la 
convocatòria i el 31 d’octubre de l’any de la 
convocatòria 

Termini de 
justificació 

15 dies hàbils, a comptar del dia següent al de 
l’acabament del termini d’execució establert a la 
base 3.3_20 de novembre de 2020 

15 dies hàbils, a comptar del dia següent al de 
l’acabament del termini d’execució establert a 
la base 3.3_20 de novembre de 2020 

Activitat 
subvencionad
a 

Projectes de cultura i oficina jove Projectes de cultura i oficina jove 

Percentatge de 
finançament 

99% 100% 

Import a 
justificar 

5.048,70  € 1.941,70 € 
 

Subvenció 
Final 

5.000,00 € 1.941,70 € 

 
SEGON. Aprovar la minoració de la subvenció del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, 
exp. 2020/1096, i del Consell Comarcal del Ripollès, exp. 2020/1087, d’acord amb el 
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punt 11.1 de les bases reguladores i l’article 22.b) i 30 de l’Ordenança General de la 
Diputació de Girona. 
 
TERCER.  Iniciar el reintegrament parcial de les subvencions detallades en els quadres 
següents:  
 

Número d'expedient 2020/1096 
Beneficiari Consell Comarcal del Pla de l’Estany 
NIF P6700010I 
Concepte Subvencions per al finançament de les 

activitats i projectes culturals de les Oficines 
Joves, capitals de comarca i municipis de més 
de 15.000 habitants de les comarques 
gironines 2020_FFFestival FFFinal 

Òrgan i data de concessió Junta de Govern, 17 de març de 2020 
Subvenció concedida 4.500,00 € 
Import justificat 702,53 € 
Import de la bestreta 3.150,00 € 
Import a reintegrar 2.447,47 €  

 
 

Número d'expedient 2020/1087 
Beneficiari Consell Comarcal del Ripollès 
NIF P6700004B 
Concepte Subvencions per al finançament de les 

activitats i projectes culturals de les Oficines 
Joves, capitals de comarca i municipis de més 
de 15.000 habitants de les comarques 
gironines 2020_Projectes de cultura i oficina 
jove 

Òrgan i data de concessió Junta de Govern, 17 de març de 2020 
Subvenció concedida 50.000,00 € 
Import justificat 1.941,70 € 

Import de la bestreta 3.500,00 € 
Import a reintegrar 1.558,30 €  

 
QUART. Establir que el termini de pagament del deute en període voluntari vindrà 
determinat per la data de notificació del present acord, en conseqüència: 
 
a) Si la notificació de la resolució es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, 
l'abonament en voluntària s'estendrà fins el dia 20 del mes posterior, o si aquest no fos 
hàbil, fins el immediat hàbil següent. 
 
b) Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, 
l'abonament en voluntària s'estendrà fins el dia 5 del segon mes posterior, o si aquest 
no fos hàbil, fins a l'immediat hàbil següent. 
 
CINQUÈ. Establir que els beneficiaris detallats en el punt segon han d'ingressar l'import 
total a reintegrar que consta en el punt tercer d'aquest acord, en el número de compte 
ES13 2100 0002 5102 0160 0798 de Caixabank “la Caixa”. 
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SISÈ. Notificar el següent acord als beneficiaris detallats en el punt segon  i a Tresoreria 
de la Diputació de Girona. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres. 
 
 
 
10. Acceptar la renúncia de l'Associació Musical Juvenil Destaca't a la 

subvenció per a la creació de públics per a la cultura 2020. 
2020/X020200/1596 

 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, amb data 7 d’abril de 2020, va aprovar la 
resolució de la convocatòria de subvencions per a la creació de públics per a la cultura, 
anualitat 2020 (2019/7485), en la qual, entre d’altres, va concedir una subvenció a 
l’Associació Musical Juvenil Destaca’t per al festival “Destaca’t 2020” (exp. 2020/1596). 
 

NÚM. EXPED. ENTIT
ATS NIF ACTIVI

TAT 
PRESSUP

OST 
SOL·LIC

ITA 
PUNTUA

CIÓ 
SUBVENCIÓ FINAL 

1596 

Associa
ció 

Musical 
Juvenil 
Destac

a’t 
G55096

275 
Destaca
’t 2020 5.715,00 € 

3.000,00 
€ 17,75 1.893,07 € 

 
En data 7 de gener de 2021, l’Associació Musical Juvenil Destaca’t, amb NIF G55096275 
ha presentat una comunicació expressa de renúncia de la subvenció de 1.893,07 € 
concedida per la Junta de Govern del 7 d’abril de 2020, descrita prèviament. 
 
Vist l’informe del centre gestor de Cooperació Cultural, el president de la Comissió 
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, proposa a la Junta de 
Govern l’adopció de l’ACORD següent: 
 
PRIMER. Acceptar formalment la renúncia presentada per l’Associació Musical Juvenil 
Destaca’t, amb NIF G55096275, a la subvenció de 1.893,07 € concedida per la Junta de 
Govern del 7 d’abril de 2020, en l’acord de resolució de la convocatòria pública de 
subvencions en règim de concurrència competitiva per a la creació de públics per a la 
cultura (exp. 2019/7485), i procedir a l’arxiu i tancament de l’expedient corresponent. 
 
SEGON. Notificar aquest acord a l’Associació Musical Juvenil Destaca’t. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres. 
 
 
 
11. Acceptar la renúncia de l'Ajuntament de Celrà a la subvenció pel Cicle de 

Concerts de Música de Cobla 2020. 2019/X020200/8402 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, del 4 de febrer de 2020, va aprovar la 
resolució de la convocatòria pública en règim de concurrència competitiva per a la 
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realització del Cicle de Concerts de Música de Cobla 2020, en la qual, entre d’altres, va 
concedir una subvenció a l’Ajuntament de Celrà, per a la realització d’un concert de cobla 
de la Cobla La Principal de Cassà, dins del Cicle de Concerts de Música de Cobla  (exp. 
2019/8402). 
 
En data 3 de desembre de 2020, l’Ajuntament de Celrà, amb NIF P1705400H, ha 
presentat una comunicació expressa de renúncia de la subvenció de 600,00 € concedida 
per la Junta de Govern del 4 de febrer de 2020, descrita prèviament. (Núm. Registre: 1-
2020-34125). 
 
D’acord al punt vuitè, d) de les bases específiques, els beneficiaris que renunciïn a la 
subvenció quedaran automàticament exclosos de la següent convocatòria de Cicle de 
Concerts de Música de Cobla. Malgrat tot, aquest any 2020, a causa de la situació 
excepcional que estem vivint per la greu pandèmia, COVID-19, els sol·licitants que 
renunciïn per aquesta causa i ho motivin degudament a la justificació, podran optar a un 
dels concerts de la propera convocatòria.  
 
Vist l’informe del centre gestor de Cooperació Cultural, el president de la Comissió 
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, proposa a la Junta de 
Govern l’adopció de l’ACORD següent: 
 
PRIMER. Acceptar formalment la renúncia presentada per l’Ajuntament de Celrà, amb 
NIF P1705400H, a la subvenció de 600,00 € concedida per la Junta de Govern de 4 de 
febrer de 2020, en l’acord de resolució de la convocatòria pública en règim de 
concurrència competitiva per a la realització del Cicle de Concerts de Música de Cobla 
2020, per a la realització d’un concert de cobla de la Cobla La Principal de Cassà, dins 
del Cicle de Concerts de Música de Cobla  (exp. 2019/8402), i procedir a l’arxiu i 
tancament d’aquest expedient. 
 
SEGON. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Celrà i a la Cobla La Principal de 
Cassà. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres. 
 
 
 
12. Acceptar la renúncia de l'Ajuntament de Campllong a la subvenció pel Cicle 

de Concerts de Música de Cobla 2020. 2019/X020200/8393 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, del 4 de febrer de 2020, va aprovar la 
resolució de la convocatòria pública en règim de concurrència competitiva per a la 
realització del Cicle de Concerts de Música de Cobla 2020, en la qual, entre d’altres, va 
concedir una subvenció a l’Ajuntament de Campllong, per a la realització d’un concert 
de cobla de la Cobla Montgrins, dins del Cicle de Concerts de Música de Cobla  (exp. 
2019/8393). 
 
En data 28 de desembre de 2020, l’Ajuntament de Campllong, amb NIF P1704200C, ha 
presentat una comunicació expressa de renúncia de la subvenció de 1.700,00 € 
concedida per la Junta de Govern del 4 de febrer de 2020, descrita prèviament. (Núm. 
Registre: 1-2020-36378). 
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D’acord al punt vuitè, d) de les bases específiques, els beneficiaris que renunciïn a la 
subvenció quedaran automàticament exclosos de la següent convocatòria de Cicle de 
Concerts de Música de Cobla. Malgrat tot, aquest any 2020, a causa de la situació 
excepcional que estem vivint per la greu pandèmia, COVID-19, els sol·licitants que 
renunciïn per aquesta causa i ho motivin degudament a la justificació, podran optar a un 
dels concerts de la propera convocatòria.  
 
Vist l’informe del centre gestor de Cooperació Cultural, el president de la Comissió 
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, proposa a la Junta de 
Govern l’adopció de l’ACORD següent: 
 
PRIMER. Acceptar formalment la renúncia presentada per l’Ajuntament de Campllong, 
amb NIF P1704200C, a la subvenció de 1.700,00 € concedida per la Junta de Govern 
de 4 de febrer de 2020, en l’acord de resolució de la convocatòria pública en règim de 
concurrència competitiva per a la realització del Cicle de Concerts de Música de Cobla 
2020, per a la realització d’un concert de cobla de la Cobla Montgrins, dins del Cicle de 
Concerts de Música de Cobla  (exp. 2019/8393), i procedir a l’arxiu i tancament d’aquest 
expedient. 
 
SEGON. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Campllong i a la Cobla Montgrins.  
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres. 
 
 
 
13. Acceptació renúncia de subvenció de programes i projectes educatius, 

2020_Aj Celrà. 2020/X020200/1557 
 
000166/2020-PPCICNTEE; Proposta president de la CI Cultura,  Noves Tecnologies, 
Esports i Educació;  Acceptació de la renúncia de la subvenció de programes i projectes 
educatius, 2020_Aj. de Celrà (exp.2020/1557)  
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, amb data 21 d’abril de 2020, va aprovar 
la resolució de la convocatòria anticipada de subvencions per al foment de programes i 
projectes educatius en l’àmbit de les comarques gironines, anualitat 2020 (2019/7494), 
en la qual, entre d’altres, va concedir una subvenció a l’Ajuntament de Celrà per “Anem 
al Teatre” (exp. 2020/1557). 
 

NÚM. 
EXPE

D. 
BENEFICI

ARI NIF ACTIVITAT PRESSUPOST SOL·LICITA PUNTUACIÓ SUBVENCIÓ 
FINAL 

2020/1
557 

Ajuntament 
de Celrà P1705400H 

Anem al 
Teatre 8.690,60 € 5.690,60 € 31 2.576,69 € 

 
En data 28 d’octubre de 2020, l’Ajuntament de Celrà, amb NIF P1705400H, ha presentat 
una comunicació expressa de renúncia de la subvenció de 2.576,69 €  (Número de 
registre: E-2020-28275) concedida per la Junta de Govern del 21 d’abril de 2020, 
descrita prèviament. 
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Vist l’informe del centre gestor de Cooperació Cultural, el president de la Comissió 
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, proposa a la Junta de 
Govern l’adopció de l’ACORD següent: 
 
PRIMER. Acceptar formalment la renúncia presentada per l’Ajuntament de Celrà, amb 
NIF P1705400H, a la subvenció de 2.576,69 € concedida per la Junta de Govern del 21 
d’abril de 2020, en l’acord de resolució de la convocatòria anticipada de subvencions per 
al foment de programes i projectes educatius en l’àmbit de les comarques gironines, 
anualitat 2020 (2019/7494), i procedir a l’arxiu i tancament de l’expedient corresponent. 
 
SEGON. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Celrà. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres. 
 
 
 
14. Apcceptar la renúncia de l'Ajuntament de Breda a la subvenció pel Cicle de 

Concerts de Música de Cobla 2020. 2019/X020200/8502 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, del 4 de febrer de 2020, va aprovar la 
resolució de la convocatòria pública en règim de concurrència competitiva per a la 
realització del Cicle de Concerts de Música de Cobla 2020, en la qual, entre d’altres, va 
concedir una subvenció a l’Ajuntament de Breda, per a la realització d’un concert de 
cobla de la Cobla La Flama de Farners, dins del Cicle de Concerts de Música de Cobla  
(exp. 2019/8502) 
 
En data 23 de desembre de 2020, l’Ajuntament de Breda, amb NIF P1703000H, ha 
presentat una comunicació expressa de renúncia de la subvenció de 1.197,50 € 
concedida per la Junta de Govern del 4 de febrer de 2020, descrita prèviament. (Núm. 
Registre: 1-2020-36166). 
 
D’acord al punt vuitè, d) de les bases específiques, els beneficiaris que renunciïn a la 
subvenció quedaran automàticament exclosos de la següent convocatòria de Cicle de 
Concerts de Música de Cobla. Malgrat tot, aquest any 2020, a causa de la situació 
excepcional que estem vivint per la greu pandèmia, COVID-19, els sol·licitants que 
renunciïn per aquesta causa i ho motivin degudament a la justificació, podran optar a un 
dels concerts de la propera convocatòria.  
 
Vist l’informe del centre gestor de Cooperació Cultural, el president de la Comissió 
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, proposa a la Junta de 
Govern l’adopció de l’ACORD següent: 
 
PRIMER. Acceptar formalment la renúncia presentada per l’Ajuntament de Breda, amb 
NIF P1703000H, a la subvenció de 1.197,50 € concedida per la Junta de Govern de 4 
de febrer de 2020, en l’acord de resolució de la convocatòria pública en règim de 
concurrència competitiva per a la realització del Cicle de Concerts de Música de Cobla 
2020, per a la realització d’un concert de cobla de la Cobla La Flama de Farners, dins 
del Cicle de Concerts de Música de Cobla  (exp. 2019/8502), i procedir a l’arxiu i 
tancament d’aquest expedient. 
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SEGON. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Breda i a la Cobla La Flama de 
Farners.  
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres. 
 
 
 
15. Acceptació de la renúncia de la subvenció de creació de públics per a la 

cultura 2020 de l'Associació Coordinadora d'Activitats Socioculturals. 
2020/X020200/1619 

 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, amb data 7 d’abril de 2020, va aprovar la 
resolució de la convocatòria de subvencions per a la creació de públics per a la cultura, 
anualitat 2020 (2019/7485), en la qual, entre d’altres, va concedir una subvenció a 
l’Associació Coordinadora d’activitats socioculturals de Porqueres per al Concert musical 
– Grans dones de la música al segle XX (exp. 2020/1619). 

 
NÚM. 
EXPE

D. 
ENTITATS NIF ACTIVITAT PRESSUPOST SOL·LICITA PUNTUACIÓ SUBVENCIÓ 

FINAL 

1619 

As. 
Coordinadora 

activitats 
socioculturals G17472804 

Concert 
musical_Grans 

dones de la 
música al s. 

XX 10.600,00 € 7.600,00 € 16 1.706,43 € 
 
En data 16 de desembre de 2020, l’Associació Coordinadora d’activitats socioculturals, 
amb NIF G17472804, ha presentat una comunicació expressa de renúncia de la 
subvenció de 1.706,43 €  concedida per la Junta de Govern del 7 d’abril de 2020, 
descrita prèviament. 
 
Vist l’informe del centre gestor de Cooperació Cultural, el president de la Comissió 
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, proposa a la Junta de 
Govern l’adopció de l’ACORD següent: 
 
 
PRIMER. Acceptar formalment la renúncia presentada per l’Associació Coordinadora 
d’activitats socioculturals, amb NIF G17472804, a la subvenció de 1.706,43 concedida 
per la Junta de Govern del 7 d’abril de 2020, en l’acord de resolució de la convocatòria 
pública de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la creació de públics 
per a la cultura (exp. 2019/7485), i procedir a l’arxiu i tancament de l’expedient 
corresponent. 
 
SEGON. Notificar aquest acord a l’Associació Coordinadora d’activitats socioculturals. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres. 
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16. Acceptació renúncia subv. foment programes i projectes educatius, 
anualitat 2020_Colla castellera de Cerdanya. 2020/X020200/1609 

 
000190/2020-PPCICNTEE; Proposta president de la Comissió Informativa de Cultura, 
Noves Tecnologies, Esports i  Educació;  Acceptació renúncia subvenció per al foment 
de programes i projectes educatius en l'àmbit de les comarques gironines, anualitat 
2020_Colla Castellera de Cerdanya (exp.2020/1609)  
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, amb data 21 d’abril de 2020, va aprovar 
la resolució de la convocatòria anticipada de subvencions per al foment de programes i 
projectes educatius en l’àmbit de les comarques gironines, anualitat 2020 (2019/7494), 
en la qual, entre d’altres, va concedir una subvenció a la Colla castellera de Cerdanya 
per “Activitats de la colla castellera de Cerdanya” (exp. 2020/1609). 
 

NÚM. 
EXPE

D. 
BENEFICI

ARI NIF ACTIVITAT PRESSUPOST SOL·LICITA PUNTUACIÓ SUBVENCIÓ 
FINAL 

2020/1
609 

Colla 
Castellera 
Cerdanya G25845611 

Activitats de la 
castellera de 

Cerdanya  12.923,50 € 3.500,00 € 31 2.576,69 € 
 
En data 16 de desembre de 2020, la Colla castellera de Cerdanya, amb NIF G25845611, 
ha presentat una comunicació expressa de renúncia de la subvenció de 2.576,69 €  
concedida per la Junta de Govern del 21 d’abril de 2020, descrita prèviament. 
 
Vist l’informe del centre gestor de Cooperació Cultural, el president de la Comissió 
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, proposa a la Junta de 
Govern l’adopció de l’ACORD següent: 
 
PRIMER. Acceptar formalment la renúncia presentada per la Colla castellera de 
Cerdanya, amb NIF G25845611, a la subvenció de 2.576,69 € concedida per la Junta de 
Govern del 21 d’abril de 2020, en l’acord de resolució de la convocatòria anticipada de 
subvencions per al foment de programes i projectes educatius en l’àmbit de les 
comarques gironines, anualitat 2020 (2019/7494), i procedir a l’arxiu i tancament de 
l’expedient corresponent. 
 
SEGON. Notificar aquest acord a la Colla Castellera de Cerdanya. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres. 
 
 
 
17. Acceptació de la renúncia de l'Ajuntament de Guils de Cerdanya de la 

subvenció del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural. 
2020/X020200/4758 

 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, amb data 16 de juny de 2020, va aprovar 
la resolució de la convocatòria del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, anualitat 
2020 (2020/357), en la qual, entre d’altres, va concedir una subvenció a l’Ajuntament de 
Guils de Cerdanya (exp. 2020/4758). 
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NÚM. EXPED. AJUNTAMENT NIF ACTIVITAT 
SUBVENCIÓ  

4758 
Guils de 
Cerdanya P170800F Fons cultural 6.957,00 € 

 
En data 3 de desembre de 2020, l’Ajuntament de Guils de Cerdanya, amb NIF 
P1708800F ha presentat una comunicació expressa de renúncia de la subvenció de 
6.957,00 €  concedida per la Junta de Govern de 16 de juny de 2020, descrita 
prèviament. 
 
Vist l’informe del centre gestor de Cooperació Cultural, el president de la Comissió 
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, proposa a la Junta de 
Govern l’adopció de l’ACORD següent: 
 
PRIMER. Acceptar formalment la renúncia presentada per Ajuntament de Guils de 
Cerdanya, amb NIF P1708800F a la subvenció de 6.957,00 € concedida per la Junta de 
Govern del 16 de juny de 2020, en l’acord de resolució de la convocatòria pública de 
subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural (exp. 2020/357), i procedir a 
l’arxiu i tancament de l’expedient corresponent. 
 
SEGON. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Guils de Cerdanya. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres. 
 
 
 
18. Acceptar la renúncia del Sr. Joan Maria Riera Blanch a la subvenció per a 

la creació de públics per a la cultura 2020. 2020/X020200/719 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, amb data 7 d’abril de 2020, va aprovar la 
resolució de la convocatòria de subvencions per a la creació de públics per a la cultura, 
anualitat 2020 (2019/7485), en la qual, entre d’altres, va concedir una subvenció al Sr. 
Joan Maria Riera Blanch  per a l’edició d’un cd doble de música (exp. 2020/719). 
 

NÚM. 
EXPED. ENTITATS NIF ACTIVITAT PRESSUP

OST 
SOL·LIC

ITA 
PUNTUA

CIÓ 
SUBVEN

CIÓ 
FINAL 

719 
Joan Maria 

Riera Blanch XXX2059XX 
Edició d’un cd doble 

de música 
13.000,00 

€ 
3.000,00 

€ 4 426,61 

 
En data 23 de desembre de 2020, el Sr. Joan Maria Riera Blanch, amb NIF XXX2059XX 
ha presentat una comunicació expressa de renúncia de la subvenció de 426,61 €  
concedida per la Junta de Govern del 7 d’abril de 2020, descrita prèviament. 
 
Vist l’informe del centre gestor de Cooperació Cultural, el president de la Comissió 
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, proposa a la Junta de 
Govern l’adopció de l’ACORD següent: 
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PRIMER. Acceptar formalment la renúncia presentada per al Sr. Joan Maria Riera 
Blanch, amb NIF XXX2059XX, a la subvenció de 426,61 € concedida per la Junta de 
Govern del 7 d’abril de 2020, en l’acord de resolució de la convocatòria pública de 
subvencions en règim de concurrència competitiva per a la creació de públics per a la 
cultura (exp. 2019/7485), i procedir a l’arxiu i tancament de l’expedient corresponent. 
 
SEGON. Notificar aquest acord al Sr. Joan Maria Riera Blanch. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres. 
 
 
 
19. Acceptació de la renúncia de la subvenció del Fons de Cooperació 

Econòmica i Cultural. 2020/X020200/3574 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, amb data 16 de juny de 2020, va aprovar 
la resolució de la convocatòria del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, anualitat 
2020 (2020/357), en la qual, entre d’altres, va concedir una subvenció a l’Ajuntament de 
Beuda (exp. 2020/3574). 
 

NÚM. EXPED. 
AJUNTAMEN
T 

NIF ACTIVITAT 
SUBVENCIÓ 

3574 Beuda P1702400A 
Fons 
cultural 6.418,50 € 

 
En data 4 de desembre de 2020, l’Ajuntament de Beuda, amb NIF P1702400A ha 
presentat una comunicació expressa de renúncia de la subvenció de 6.418,50 €  
concedida per la Junta de Govern de 16 de juny de 2020, descrita prèviament. 
 
Vist l’informe del centre gestor de Cooperació Cultural, el president de la Comissió 
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, proposa a la Junta de 
Govern l’adopció de l’ACORD següent: 
 
PRIMER. Acceptar formalment la renúncia presentada per Ajuntament de Beuda, amb 
NIF P1702400A a la subvenció de 6.418,50 € concedida per la Junta de Govern del 16 
de juny de 2020, en l’acord de resolució de la convocatòria pública de subvencions del 
Fons de Cooperació Econòmica i Cultural (exp. 2020/357), i procedir a l’arxiu i tancament 
de l’expedient corresponent. 
 
SEGON. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Beuda. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres. 
 
 
 
20. Acceptació de la renúncia de l'Ajuntament d'Hostalric a la subvenció del 

Cicle de Concerts de Música de Cobla 2020. 2019/X020200/8567 
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La Junta de Govern de la Diputació de Girona, del 4 de febrer de 2020, va aprovar la 
resolució de la convocatòria pública en règim de concurrència competitiva per a la 
realització del Cicle de Concerts de Música de Cobla 2020, en la qual, entre d’altres, va 
concedir una subvenció a l’Ajuntament d’Hostalric, per a la realització d’un concert de 
cobla de la Cobla La Flama de Farners, dins del Cicle de Concerts de Música de Cobla  
(exp. 2019/8567). 
 
En data 9 de desembre de 2020, l’Ajuntament d’Hostalric, amb NIF P1708900D, ha 
presentat una comunicació expressa de renúncia de la subvenció de 1.197,50 € 
concedida per la Junta de Govern del 4 de febrer de 2020, descrita prèviament. (Núm. 
Registre: 1-2020-34495). 
 
D’acord al punt vuitè, d) de les bases específiques, els beneficiaris que renunciïn a la 
subvenció quedaran automàticament exclosos de la següent convocatòria de Cicle de 
Concerts de Música de Cobla. Malgrat tot, aquest any 2020, a causa de la situació 
excepcional que estem vivint per la greu pandèmia, COVID-19, els sol·licitants que 
renunciïn per aquesta causa i ho motivin degudament a la justificació, podran optar a un 
dels concerts de la propera convocatòria.  
 
Vist l’informe del centre gestor de Cooperació Cultural, el president de la Comissió 
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, proposa a la Junta de 
Govern l’adopció de l’ACORD següent: 
 
PRIMER. Acceptar formalment la renúncia presentada per l’Ajuntament d’Hostalric, amb 
NIF P1708900D, a la subvenció de 1.197,50 € concedida per la Junta de Govern de 4 
de febrer de 2020, en l’acord de resolució de la convocatòria pública en règim de 
concurrència competitiva per a la realització del Cicle de Concerts de Música de Cobla 
2020, per a la realització d’un concert de cobla de la Cobla La Flama de Farners, dins 
del Cicle de Concerts de Música de Cobla (exp. 2019/8567), i procedir a l’arxiu i 
tancament d’aquest expedient. 
 
SEGON. Notificar aquest acord a l’Ajuntament d’Hostalric i a la Cobla La Flama de 
Farners. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres. 
 
 
 
21. Acceptació de la renúncia de la subvenció del Fons de Cooperació 

Econòmica i Cultural 2020. 2020/X020200/3024 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, amb data 16 de juny de 2020, va aprovar 
la resolució de la convocatòria del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, anualitat 
2020 (2020/357), en la qual, entre d’altres, va concedir una subvenció a l’Ajuntament de 
Pont de Molins (exp. 2020/3024). 
 

NÚM. EXPED. 
AJUNTAMEN
T 

NIF 
ACTIVITA
T 

SUBVENCI
Ó  
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3024 Pont de Molins 
P1714400
G 

Fons 
cultural 6.422,40 € 

 
En data 3 de novembre de 2020, l’Ajuntament de Pont de Molins, amb NIF P1714400G 
ha presentat una comunicació expressa de renúncia de la subvenció de 6.422,40 €  
concedida per la Junta de Govern de 16 de juny de 2020, descrita prèviament. 
 
Vist l’informe del centre gestor de Cooperació Cultural, el president de la Comissió 
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, proposa a la Junta de 
Govern l’adopció de l’ACORD següent: 
 
PRIMER. Acceptar formalment la renúncia presentada per Ajuntament de Pont de 
Molins, amb NIF P1714400G a la subvenció de 6.422,40 € concedida per la Junta de 
Govern del 16 de juny de 2020, en l’acord de resolució de la convocatòria pública de 
subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural (exp. 2020/357), i procedir a 
l’arxiu i tancament de l’expedient corresponent. 
 
SEGON. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Pont de Molins. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres. 
 
 
 
22. Acceptacó renúncia subv. Programes i projectes educatius, 2020_INS 

Carles Rahola i Llorens. 2020/X020200/1716 
 
000165/2020-PPCICNTEE; Proposta del president de la Comissió Informativa de  
Cultura, Noves, Tecnologies, Esports i Educació;  Acceptació de la renúncia de la 
subvenció de Programes i Projectes educatius, 2020_INS Carles Rahola i Llorens 
(exp.2020/1716)  
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, amb data 21 d’abril de 2020, va aprovar 
la resolució de la convocatòria anticipada de subvencions per al foment de programes i 
projectes educatius en l’àmbit de les comarques gironines, anualitat 2020 (2019/7494), 
en la qual, entre d’altres, va concedir una subvenció a l’Institut Carles Rahola i Llorens 
per “Europa a l’Institut:actuar en un context global” (exp. 2020/1716). 
 

NÚM. 
EXPE

D. 
BENEFICI

ARI NIF ACTIVITAT PRESSUPOST SOL·LICITA PUNTUACIÓ SUBVENCIÓ 
FINAL 

2020/1
716 

Institut 
Carles 

Rahola i 
Llorens Q6755284D 

Europa a 
l’institut: 

actuar en un 
context global 3.140,00 € 2.740,00 € 29 2.410,45 € 

 
En data 16 d’octubre de 2020, l’Institut Carles Rahola i Llorens, amb NIF Q6755284D ha 
presentat una comunicació expressa de renúncia de la subvenció de 2.410,45 €  
concedida per la Junta de Govern del 21 d’abril de 2020, descrita prèviament. 
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Vist l’informe del centre gestor de Cooperació Cultural, el president de la Comissió 
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, proposa a la Junta de 
Govern l’adopció de l’ACORD següent: 
 
PRIMER. Acceptar formalment la renúncia presentada per Institut Carles Rahola i 
Llorens, amb NIF Q6755284D, a la subvenció de 2.410,45 € concedida per la Junta de 
Govern del 21 d’abril de 2020, en l’acord de resolució de la convocatòria anticipada de 
subvencions per al foment de programes i projectes educatius en l’àmbit de les 
comarques gironines, anualitat 2020 (2019/7494), i procedir a l’arxiu i tancament de 
l’expedient corresponent. 
 
SEGON. Notificar aquest acord a l’Institut Carles Rahola i Llorens. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres. 
 
 
 
23. Acceptació renúncia subv. Programes i projectes educatius, 2020_Cor de 

l'Empordà. 2020/X020200/1722 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, amb data 21 d’abril de 2020, va aprovar 
la resolució de la convocatòria de subvencions per al foment de programes i projectes 
educatius en l’àmbit de les comarques gironines, anualitat 2020 (exp. 2019/7494), en la 
qual, entre d’altres, va concedir una subvenció al Cor de l’Empordà per a l’Escola Coral 
Empordanesa (exp. 2020/1722). 
 

Expedi
ent 

CIF Nom del 
beneficiari 

Concepte 
de la 
subvenció 

Import de la 
subvenció (en 
€) 

% de 
finançament 

Import a 
justificar 
(en  €) 

2020/17
22 G55198451 Cor de 

l’Empordà 
Escola Coral 

Empordanesa 2.327,33 € 21% 18.400,00 € 

 
En data 3 de juny de 2020, el Cor de l’Empordà, amb NIF G55198451 ha presentat una 
comunicació expressa de renúncia de la subvenció de 2.327,33 €  (Número de registre: 
1-2020-013592-2) concedida per la Junta de Govern del 21 d’abril de 2020, descrita 
prèviament. 
 
Vist l’informe del centre gestor de Cooperació Cultural, el president de la Comissió 
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, proposa a la Junta de 
Govern l’adopció de l’ACORD següent: 
 
PRIMER. Acceptar formalment la renúncia presentada pel Cor de l’Empordà, amb NIF 
G55198451, a la subvenció de 2.327,33 € concedida per la Junta de Govern del 21 d’abril 
de 2020, en l’acord de resolució de la convocatòria pública de subvencions en règim de 
concurrència competitiva per al foment de programes i projectes educatius en l’àmbit de 
les comarques gironines (exp. 2019/7494), i procedir a l’arxiu i tancament de l’expedient 
corresponent. 
 
SEGON. Notificar aquest acord al Cor de l’Empordà. 
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Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres. 
 
 
 
24. Aprovació de la renúncia de l'Ajuntament de Besalú a la subvenció del Cicle 

de Concerts de Música de Cobla 2020 . 2019/X020200/8685 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, del 4 de febrer de 2020, va aprovar la 
resolució de la convocatòria pública en règim de concurrència competitiva per a la 
realització del Cicle de Concerts de Música de Cobla 2020, en la qual, entre d’altres, va 
concedir una subvenció a l’Ajuntament de Besalú, per a la realització d’un concert de 
cobla de la Cobla La Principal de Cassà, dins del Cicle de Concerts de Música de Cobla  
(exp. 2019/8685). 
 
En data 17 de desembre de 2020, l’Ajuntament de Besalú, amb NIF P1702200E, ha 
presentat una comunicació expressa de renúncia de la subvenció de 600,00 € concedida 
per la Junta de Govern del 4 de febrer de 2020, descrita prèviament. (Núm. Registre: 1-
2020-35400). 
 
D’acord al punt vuitè, d) de les bases específiques, els beneficiaris que renunciïn a la 
subvenció quedaran automàticament exclosos de la següent convocatòria de Cicle de 
Concerts de Música de Cobla. Malgrat tot, aquest any 2020, a causa de la situació 
excepcional que estem vivint per la greu pandèmia, COVID-19, els sol·licitants que 
renunciïn per aquesta causa i ho motivin degudament a la justificació, podran optar a un 
dels concerts de la propera convocatòria.  
 
Vist l’informe del centre gestor de Cooperació Cultural, el president de la Comissió 
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, proposa a la Junta de 
Govern l’adopció de l’ACORD següent: 
 
PRIMER. Acceptar formalment la renúncia presentada per l’Ajuntament de Besalú, amb 
NIF P1702200E, a la subvenció de 600,00 € concedida per la Junta de Govern de 4 de 
febrer de 2020, en l’acord de resolució de la convocatòria pública en règim de 
concurrència competitiva per a la realització del Cicle de Concerts de Música de Cobla 
2020, per a la realització d’un concert de cobla de la Cobla La Principal de Cassà, dins 
del Cicle de Concerts de Música de Cobla  (exp. 2019/8685), i procedir a l’arxiu i 
tancament d’aquest expedient. 
 
SEGON. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Besalú i a la Cobla La Principal de 
Cassà.  
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres. 
 
 
 
25. Acceptació renúncia sub. finançament activitats i projectes culturals 

Oficines Joves, 2020_Aj. Palafrugell. 2020/X020200/1152 
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La Junta de Govern de la Diputació de Girona, amb data 17 de març de 2020, va aprovar 
la resolució de la convocatòria anticipada de subvencions per al finançament de les 
activitats i projectes culturals de les Oficines Joves, capitals de comarca i municipis de 
més de 15.000 habitants de les comarques gironines 2020 (2019/7493), en la qual, entre 
d’altres, va concedir una subvenció a l’Ajuntament de Palafrugell (exp. 2020/1152). 
 

NÚM. 
EXPED. BENEFICIARI NIF ACTIVITAT PRESSUPOST SOL·LICITA PUNTUACIÓ SUBVENCIÓ 

FINAL 

2020/11
52 

Ajuntament de 
Palafrugell P1712400I 

Projecte 
cultural 
juvenil 
inclusiu 

d’audiovisu
als i art 
floral 6.230,48 € 5.000,00 € 63 5.000,00 € 

 
En data 25 de setembre de 2020, l’Ajuntament de Palafrugell, amb NIF P1712400I ha 
presentat una comunicació expressa de renúncia de la subvenció de 5.000,00 €  
concedida per la Junta de Govern del 17 de març de 2020, descrita prèviament. 
 
Vist l’informe del centre gestor de Cooperació Cultural, el president de la Comissió 
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, proposa a la Junta de 
Govern l’adopció de l’ACORD següent: 
 
PRIMER. Acceptar formalment la renúncia presentada per l’Ajuntament de Palafrugell, 
amb NIF P1712400I, a la subvenció de 5.000,00 € concedida per la Junta de Govern del 
17 de març de 2020, en l’acord de resolució de la convocatòria anticipada de 
subvencions per al finançament de les activitats i projectes culturals de la oficines Joves, 
capitals de comarca i municipis de més de 15.000 habitants de les comarques gironines 
2020 (exp. 2019/7493), i procedir a l’arxiu i tancament de l’expedient corresponent. 
 
SEGON. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Palafrugell. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres. 
 
 
 
26. Acceptació reintegrament besteta i renúncia subv. finançament activitats i 

projectes culturals Oficines Joves, 2020_Aj. Lloret de Mar. 
2019/X020200/8906 

 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, amb data 17 de març de 2020, va aprovar 
la resolució de la convocatòria anticipada de subvencions per al finançament de les 
activitats i projectes culturals de les Oficines Joves, capitals de comarca i municipis de 
més de 15.000 habitants de les comarques gironines 2020 (2019/7493), en la qual, entre 
d’altres, va concedir una subvenció a l’Ajuntament de Lloret de Mar (exp. 2019/8906). 
 

NÚM. 
EXPE

D. 
BENEFICI

ARI NIF ACTIVITAT PRESSUPOST SOL·LICITA PUNTUACIÓ SUBVENCIÓ 
FINAL 
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2019/8
906 

Ajuntament 
de Lloret 
de Mar P1710200E 

VII Concert 
d’Els Brucs 
d’El Puntet 4.320,00 € 4.320,00 € 50 4.320,00 € 

 
En data 9 d’octubre de 2020, l’Ajuntament de Lloret de Mar, amb NIF P1710200E ha 
presentat una comunicació expressa de renúncia de la subvenció de 4.320,00 €  
concedida per la Junta de Govern del 17 de març de 2020, descrita prèviament. 
 
Vist l’informe del centre gestor de Cooperació Cultural, el president de la Comissió 
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, proposa a la Junta de 
Govern l’adopció de l’ACORD següent: 
 
PRIMER. Acceptar formalment la renúncia presentada per l’Ajuntament de Lloret de Mar, 
amb NIF P1710200E, a la subvenció de 4.320,00 € concedida per la Junta de Govern 
del 17 de març de 2020, en l’acord de resolució de la convocatòria anticipada de 
subvencions per al finançament de les activitats i projectes culturals de la oficines Joves, 
capitals de comarca i municipis de més de 15.000 habitants de les comarques gironines 
2020 (exp. 2019/7493), i procedir a l’arxiu i tancament de l’expedient corresponent. 
 
SEGON. Iniciar el reintegrament de la bestreta corresponent a la subvenció detallada 
en els quadres següents:  
 

Número d'expedient 2020/8906 
Beneficiari Ajuntament de Lloret de Mar 
NIF P1710200E 
Concepte Subvencions per al finançament de les activitats 

i projectes culturals de les Oficines Joves, 
capitals de comarca i municipis de més de 
15.000 habitants de les comarques gironines 
2020_VII Concert d’Els Brucs d’El Puntet 

Òrgan i data de concessió Junta de Govern, 17 de març de 2020 
Subvenció concedida 4.320,00 € 
Import de la bestreta 3.024,00 € 
Import a reintegrar 3.024,00 €  

 
TERCER. Establir que el termini de pagament del deute en període voluntari vindrà 
determinat per la data de notificació del present acord, en conseqüència: 
 
a) Si la notificació de la resolució es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, 
l'abonament en voluntària s'estendrà fins el dia 20 del mes posterior, o si aquest no fos 
hàbil, fins el immediat hàbil següent. 
 
b) Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, 
l'abonament en voluntària s'estendrà fins el dia 5 del segon mes posterior, o si aquest 
no fos hàbil, fins a l'immediat hàbil següent. 
 
QUART. Establir que l’Ajuntament de Lloret de Mar ha d'ingressar l'import total a 
reintegrar que consta en el punt tercer d'aquest acord, en el número de compte ES13 
2100 0002 5102 0160 0798 de Caixabank “la Caixa”. 
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CINQUÈ. Notificar el següent acord a l’Ajuntament de Lloret de Mar i a Tresoreria de la 
Diputació de Girona. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres. 
 
 
 
27. Acceptació reintegrament de bestreta i acceptació renúncia subv. 

finançament programes i projectes culturals, Of. Joves, 2020_Aj. Banyoles. 
2020/X020200/1093 

 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, amb data 17 de març de 2020, va aprovar 
la resolució de la convocatòria anticipada de subvencions per al finançament de les 
activitats i projectes culturals de les Oficines Joves, capitals de comarca i municipis de 
més de 15.000 habitants de les comarques gironines 2020 (2019/7493), en la qual, entre 
d’altres, va concedir una subvenció a l’Ajuntament de Banyoles (exp. 2020/1093). 
 

NÚM. 
EXPE

D. 
BENEFICIARI NIF ACTIVITAT PRESSUPOST SOL·LICITA PUNTUACIÓ SUBVENCIÓ 

FINAL 

2209/1
093 

Ajuntament de 
Banyoles 

P17016
00G 

Teatre Fòrum 
i activitats de 
foment de la 

cultura 
popular 4.000,00 € 4.000,00 € 63 4.000,00 € 

 
En data 5 de novembre de 2020, l’Ajuntament de Banyoles, amb NIF P1701600G ha 
presentat una comunicació expressa de renúncia de la subvenció de 4.000,00 € 
concedida per la Junta de Govern del 17 de març de 2020, descrita prèviament. 
 
Vist l’informe del centre gestor de Cooperació Cultural, el president de la Comissió 
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, proposa a la Junta de 
Govern l’adopció de l’ACORD següent: 
 
PRIMER. Acceptar formalment la renúncia presentada per l’Ajuntament de Banyoles, 
amb NIF P1701600G, a la subvenció de 4.000,00 € concedida per la Junta de Govern 
del 17 de març de 2020, en l’acord de resolució de la convocatòria anticipada de 
subvencions per al finançament de les activitats i projectes culturals de la oficines Joves, 
capitals de comarca i municipis de més de 15.000 habitants de les comarques gironines 
2020 (exp. 2019/7493), i procedir a l’arxiu i tancament de l’expedient corresponent. 
 
SEGON. Iniciar el reintegrament de la bestreta corresponent a la subvenció detallada 
en els quadres següents:  
 

Número d'expedient 2020/1093 
Beneficiari Ajuntament de Banyoles 
NIF P1701600G 
Concepte Subvencions per al finançament de les 

activitats i projectes culturals de les 
Oficines Joves, capitals de comarca i 
municipis de més de 15.000 habitants de 
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les comarques gironines 2020_Teatre 
Fòrum i activitats de foment de la cultura 
popular 

Òrgan i data de concessió Junta de Govern, 17 de març de 2020 
Subvenció concedida 4.000,00 € 
Import de la bestreta 2.800,00 € 
Import a reintegrar 2.800,00 €  

 
TERCER. Establir que el termini de pagament del deute en període voluntari vindrà 
determinat per la data de notificació del present acord, en conseqüència: 
a) Si la notificació de la resolució es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, 
l'abonament en voluntària s'estendrà fins el dia 20 del mes posterior, o si aquest no fos 
hàbil, fins el immediat hàbil següent. 
b) Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, 
l'abonament en voluntària s'estendrà fins el dia 5 del segon mes posterior, o si aquest 
no fos hàbil, fins a l'immediat hàbil següent. 
QUART. Establir que l’Ajuntament de Banyoles ha d'ingressar l'import total a reintegrar 
que consta en el punt tercer d'aquest acord, en el número de compte ES13 2100 0002 
5102 0160 0798 de Caixabank “la Caixa”. 
 
CINQUÈ. Notificar el següent acord a l’Ajuntament de Banyoles i a Tresoreria de la 
Diputació de Girona.  
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres. 
 
 
 
28. Aprovar la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, de 

subvencions per a la creació de públics per a la cultura, anualitat 2021. 
2021/X020200/307 

 
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. 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 17 de desembre de 2019 va aprovar el Pla Estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu donar suport als ens locals, entitats, 
associacions i empreses culturals que desenvolupen activitats culturals a les comarques 
de Girona.  
 
L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen a les bases 
reguladores de subvencions per a la creació de públics per a la cultura, que es van 
publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) número 2, de 5 de gener de 
2021. 
 
La tramitació de la convocatòria que es proposa que s’aprovi s’ajusta al que s’estableix 
a l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la Llei 38/2003, 
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general de subvencions, i l’òrgan competent per aprovar-la és la Junta de Govern, 
d’acord amb el que estableixen les bases específiques reguladores. 
 
Atesos els antecedents exposats, el diputat president de la Comissió Informativa de 
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació proposa a la Junta de Govern que adopti 
l’acord següent: 
 
Primer. Aprovar la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, de subvencions 
per a la creació de públics per a la cultura, anualitat 2021, el text de la qual es transcriu 
literalment a continuació: 
 
“Convocatòria, en règim de concurrència competitiva, de subvencions per a la 
creació de públics per a la cultura, anualitat 2021. 
 
1. Objecte i finalitat 
Subvencions en règim de concurrència competitiva per a ajuntaments o ens que en 
depenen, entitats municipals descentralitzades de les comarques gironines, persones 
físiques o jurídiques, destinades al finançament de accions de creació de públics per a 
la cultura, d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la 
Diputació en la sessió  de 22 de desembre de 2020, i publicades al BOPG número 2, 
de 5 de gener de 2021. 
 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
L’import estimat destinat a la convocatòria és de 325.000,00 €. Les aplicacions 
pressupostàries a què s’aplica el crèdit, els imports i la distribució d’anualitats són els 
següents: 
 

Anualitat Aplicació pressupostària Import € 
2021 300/3340/48100 – Ajuts de cooperació cultural entitats culturals 325.000,00 

€ 
 Total 325.000,00 

€ 
 
També es vinculen a aquesta convocatòria les aplicacions 300/3340/46202, 
300/3340/46280, 300/3340/46301, 300/3340/46764, 300/3340/46800 i 300/3340/47029, 
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. 
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 100.000,00 €, derivada de crèdits sobrants d’altres convocatòries, 
modificacions de crèdit, etc.  
L’efectivitat de la quantia addicional estarà condicionada a la corresponent declaració 
de disponibilitat de crèdit amb caràcter previ 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. 
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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 des de l’endemà de la publicació de la 
convocatòria al BOPG fins al dia 1 de març. Les sol·licituds s’han de formular mitjançant 
el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona i d’acord a l’article 6 de 
les bases reguladores totes les sol·licituds han d’anar acompanyades de: 
- Projecte cultural, en què s’hi explicarà: 
 - les accions a dur a terme, seguint els criteris de valoració per cada una 
 de les línies. 
 - la seva previsió de despeses, desglossada de forma detallada amb tots 
 els conceptes.  
Qualsevol dada que no estigui inclosa explícitament en el projecte no es tindrà en 
compte en el moment de valorar la sol·licitud. 
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.  
- Ajuntaments: EACAT  
- Entitats, empreses i d’altres: la plataforma específica de la Diputació de Girona per a 
tramitar subvencions en línia o l’e-TRAM 

- Import de les subvencions 
La quantia de cada subvenció dependrà de la valoració que es realitzi. S’avaluarà cada 
sol·licitud, d’acord amb els criteris establerts als annexos de les bases, i atesa la 
qualificació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació pressupostària establerta 
en la convocatòria, es determinarà l’import de la subvenció a atorgar, així com el 
percentatge que representa sobre el pressupost de l’activitat o projecte. L’import de la 
subvenció concedida no podrà ser superior a 25.000,00 € ni inferior a 500,00 €. 

 Àmbit temporal de les accions subvencionables 
Se subvencionaran actuacions realitzades a partir de l’1 d’octubre del 2020 i fins al 30 
de setembre de 2021. 

- Termini per justificar les subvencions 
Les subvencions concedides s’hauran de justificar dins el termini que finalitzarà el 31 
d'octubre de 2021 mitjançant la presentació del compte justificatiu, d’acord amb el model 
normalitzat que estarà a l’abast al web de la Diputació de Girona, i la memòria 
justificativa. 
 
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 
La resolució es notificarà de manera individualitzada a tots els beneficiaris, 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 
s’hagi desestimat.  
 
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 
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Administratiu de Girona, en el termini de 2 mesos a comptar del dia següent al de la 
notificació. Alternativament, i de forma potestativa, s’hi pot interposar recurs de reposició 
davant de la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en el termini d’1 mes a comptar 
del dia següent al de la notificació.  
 
6. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler electrònic de la Diputació de Girona, al lloc 
web i, d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de 
subvencions, se’n publicarà l’extracte al BOPG. 
La convocatòria resta condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra les 
bases específiques, l’estimació de les quals hagi de comportar un canvi en les seves 
determinacions.” 
 
Segon. Autoritzar la despesa de la convocatòria per un import màxim de 325.000,00 €, 
distribuïts amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i anualitats següents: 
 

Anualitat Aplicació pressupostària Import € 
2021 300/3340/48100 – Ajuts de cooperació cultural entitats 

culturals 
325.000,00 € 

 Total 325.000,00 € 
 
També es vinculen a aquesta convocatòria les aplicacions 300/3340/46202, 
300/3340/46280, 300/3340/46301, 300/3340/46764, 300/3340/46800 i 300/3340/47029, 
amb estimació de despesa que inicialment és zero.  
 
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. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres. 
 
 
 
29. Aprovació convocatòria de subvencions per al foment de programes i 

projectes educatius en l'àmbit de les comarques gironines, anualitat 2021. 
2021/X020100/341 

 
El Ple de la Diputació de Girona del 17 de desembre de 2019 va aprovar el Pla Estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà una 
línia de 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 
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creixement cultural de la ciutadania. 
 
El punt 13 de l’art. Primer de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració Local, modifica l’art. 36.1.d) de la Llei 7/1958, de d’2 
d’abril, reguladora de les bases del Règim Local i concreta que és una competència de 
la Diputació la cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i la 
planificació en el territori provincial, d’acord amb les altres competències de la resta 
d’administracions públiques. 
 
L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen a les bases 
reguladores de subvencions per al foment de programes i projectes educatius en l’àmbit 
de les comarques gironines, aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 22 de 
desembre de 2020, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) núm. 
2, de 5 de gener de 2021. 
 
La tramitació de la convocatòria que es proposa que s’aprovi s’ajusta al que s’estableix 
a l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la Llei 38/2003, 
general de subvencions, i l’òrgan competent per aprovar-la és la Junta de Govern, 
d’acord amb el que estableixen les bases reguladores. 
 
Atesos els antecedents exposats, el diputat president de la Comissió Informativa de 
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació proposa a la Junta de Govern que adopti 
l’acord següent: 
 
Primer. Aprovar la convocatòria en règim de concurrència competitiva, per a la 
concessió de subvencions per al foment de programes i projectes educatius en l’àmbit 
de les comarques gironines, el text de la qual es transcriu literalment a continuació: 
 
“Convocatòria de subvencions per al foment de programes i projectes educatius en 
l’àmbit de les comarques gironines, anualitat 2021 
 
1. Objecte i finalitat 
Subvencions en règim de concurrència competitiva per al foment de programes i 
projectes educatius en l’àmbit de les comarques gironines, d’acord amb les bases 
específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió de 
22 de desembre de 2020, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) 
núm. 2, de 5 de gener de 2021. 
 
2. Criteris de valoració  
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, es tindran en compte els criteris de 
valoració detallats a l’annex de les bases específiques. 
 
3. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
L’import total destinat a la convocatòria és de 120.000,00 €. Les aplicacions 
pressupostàries a què es carrega el crèdit pressupostari i els imports són els que es 
detallen a continuació: 

Anualitat Aplicació pressupostària Import € 
2021 300/3260/46200 - Ajuts a ajuntaments programes 

educatius Cooperació Cultural 
120.000,00 € 

 Total 120.000,00 € 
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També es vinculen a aquesta convocatòria les aplicacions 300/3260/48109; 
300/3260/46501, 300/3260/45390 i 300/3260/47001, 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.  
 
Amb la finalitat d’atendre un major nombre de sol·licituds de subvenció o d’atorgar un 
major import en les subvencions, aquest crèdit podrà ser ampliat amb una quantitat 
addicional de com a màxim 50.000,00 €, derivada d’un suplement de l’aplicació 
pressupostària. L’efectivitat de la quantia addicional estarà condicionada a la 
corresponent declaració de disponibilitat de crèdit prèviament a la resolució de les 
subvencions i a 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. 
 
4. Termini de presentació de sol·licituds 
El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils a partir de l’endemà de la 
publicació de l’extracte de la convocatòria al BOPG. 
Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat disponible al web de la 
Diputació de Girona, acompanyat de la documentació que preveu l’article 6 de les bases 
reguladores. 
Les sol·licituds, la presentació de les quals ha de ser telemàtica (EACAT), han d’estar 
signades electrònicament mitjançant un certificat validat en la plataforma PSIS del 
Consorci d’Administració Oberta de Catalunya. 

- Ajuntaments: EACAT.  
- Entitats, empreses i d’altres: la plataforma específica de la Diputació de Girona 
per a tramitar subvencions en línia o l’e-TRAM. 

- Import de les subvencions 
La quantia de cada subvenció dependrà de la valoració que es realitzi. S’avaluarà cada 
sol·licitud d’acord amb els criteris establerts als annexos de la convocatòria, i atesa la 
qualificació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació pressupostària establerta 
en la convocatòria, es determinarà l’import de la subvenció a atorgar, així com el 
percentatge que representa sobre el pressupost de l’activitat o projecte.  
L’import de la subvenció concedida no podrà ser superior a 10.000 € ni inferior a 500,00 
€. 

 Àmbit temporal de les accions subvencionables 
Se subvencionaran actuacions, activitats o inversions realitzades a partir de l’1 d’octubre 
de 2020 i fins el 30 de setembre de 2021. 

a) Termini per justificar les subvencions 
Les subvencions concedides s’hauran de justificar dins el termini que finalitzarà el 31 
d’octubre de 2021 mitjançant la presentació del compte justificatiu i la memòria 
justificativa d’acord amb les models normalitzats que estaran a l’abast al web de la 
Diputació de Girona. 
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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. 
 
5. Termini de resolució i notificació  
5.1. Termini de resolució 
El termini per resoldre la convocatòria és el que determinen les bases. Una vegada 
transcorregut el termini sense que hi hagi una resolució, els sol·licitants podran entendre 
desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu. 
5.2. 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.  
 
6. Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta resolució 
es pot 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, es pot interposar recurs de reposició 
davant de la Junta de Govern de la Diputació de Girona en el termini d’1 mes a comptar 
del dia següent al de la notificació.  
 
7. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Diputació i, d’acord amb el 
que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es 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 de l’exercici 2021, per un import màxim 
de 120.000,00 €, distribuïts amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i anualitats 
següents: 
 

Anualitat Aplicació pressupostària Import € 
2021 300/3260/46200 - Ajuts a ajuntaments programes 

educatius Cooperació Cultural 
120.000,00 € 

 Total 120.000,00 € 
 
També es vinculen a aquesta convocatòria les aplicacions 300/3260/48109; 
300/3260/46501, 300/3260/45390 i 300/3260/47001, amb estimació de despesa que 
inicialment és zero.  
 
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. 
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Tercer. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord, 
perquè disposi publicar la convocatòria en el BOPG, i perquè, si cal, d’acord amb la 
finalitat que es persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s’hi 
puguin advertir. 
 
Quart. Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar, 
amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el president de la Diputació de 
Girona en el termini d’1 mes a comptar de l’endemà de la publicació, o directament 
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en 
el termini de 2 mesos. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres. 
 
 
 
30. Aprovació convocatòria de subvencions als municipis de fins a 500 

habitants de la demarcació de Girona per al finançament de les ZER, les 
escoles i les llars d'infants municipals, anualitat 2021. 2021/X020100/344 

 
En aquest punt s’incorpora a la sessió la diputada Maria Puig i Ferrer. 
 
D’acord amb el Pla Estratègic de Subvencions 2020-2023, aprovat en sessió ordinària 
de 17 de desembre de 2019, el Ple de la Diputació aprova anualment l’actualització 
d’aquest Pla d’acord amb les modificacions que, eventualment, s’hi produeixin. 
 
En aquests moments, aquesta línia de subvencions no està inclosa en el Pla Estratègic 
de Subvencions, ja que les seves bases s’han aprovat en el Ple de 22 de desembre de 
2020 i en la mateixa aprovació s’ha proposat incloure-la en la propera modificació del 
Pla Estratègic de Subvencions 2020-2023. 
 
D’acord amb els objectius de desenvolupament sostenible aprovats per l’ONU l’any 2015, 
és responsabilitat de tots els governs garantir una educació inclusiva, equitativa i de 
qualitat, i promoure oportunitats d’aprenentatge al llarg de la vida. 
 
Seguint l’objectiu número 4, l’educació permet la mobilitat socioeconòmica ascendent i 
és clau per sortir de la pobresa i per al desenvolupament dels territoris. 
 
Vistos els articles 21 i 22 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, s’ha de fomentar 
l’educació de la ciutadania en relació amb la protecció i la preservació del patrimoni 
cultural, així com en l’apreciació i la valoració de l’art i la cultura com a expressió 
comunitària; i també s’ha de vetllar perquè tots els ciutadans de les comarques de 
Girona puguin tenir accés a la formació superior de qualitat en el territori, entenent que 
la formació i l’educació són un dret fonamental. 
 
L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen a les bases 
reguladores de subvencions de la Diputació de Girona als municipis de fins a 500 
habitants de la demarcació de Girona per al finançament de les ZER, les escoles i les 
llars d’infants municipals, aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 22 de 
desembre de 2020, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) núm. 
2, de 5 de gener de 2021. 
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La tramitació de la convocatòria que es proposa que s’aprovi s’ajusta al que s’estableix 
a l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la Llei 38/2003, 
general de subvencions, i l’òrgan competent per aprovar-la és la Junta de Govern, 
d’acord amb el que estableixen les bases reguladores. 
 
Atesos els antecedents exposats, el diputat president de la Comissió Informativa de 
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació proposa a la Junta de Govern que adopti 
l’acord següent: 
 
Primer. Aprovar la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, per als municipis 
de fins a 500 habitants de la demarcació de Girona per al finançament de les ZER, les 
escoles i les llars d’infants municipals, anualitat 2021, el text de la qual es transcriu 
literalment a continuació: 
 
“Convocatòria de subvencions de la Diputació de Girona als municipis de fins a 500 
habitants de la demarcació de Girona per al finançament de les ZER, les escoles i les 
llars d'infants municipals, anualitat 2021 
 
1. Objecte i finalitat 
Subvencions en règim de concurrència competitiva per als municipis de fins a 500 
habitants de la demarcació de Girona per al finançament de les ZER, les escoles i les 
llars d’infants municipals, d’acord amb les bases reguladores aprovades pel Ple de la 
Diputació en la sessió de 22 de desembre de 2020, publicades al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona (BOPG) núm. 2, de 5 de gener de 2021. 
 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
L’import total destinat a la convocatòria és de 70.000,00 €. Les aplicacions 
pressupostàries a què es carrega el crèdit pressupostari i els imports són els que es 
detallen a continuació: 
 

Anualitat Aplicació pressupostària Import € 
2021 300/3260/46200 70.000,00 € 
 Total 70.000,00 € 

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 30.000,00 €, derivada d’un suplement de l’aplicació 
pressupostària. L’efectivitat de la quantia addicional estarà condicionada a la 
corresponent declaració de disponibilitat de crèdit prèviament a la resolució de les 
subvencions i a l’aprovació de l’augment de la convocatòria. 
 
3. Termini de presentació de sol·licituds 
El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils a partir de l’endemà de la 
publicació de l’extracte de la convocatòria al BOPG. 
Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat disponible al web de la 
Diputació de Girona, acompanyat de la documentació que preveu l’article 6 de les bases 
reguladores. 
Les sol·licituds, la presentació de les quals ha de ser telemàtica (EACAT), han d’estar 
signades electrònicament mitjançant un certificat validat en la plataforma PSIS del 
Consorci d’Administració Oberta de Catalunya. 
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- Import de les subvencions 
Per al càlcul de la subvenció s’elabora un índex ponderat que posa en relació el 
pressupost municipal per habitant i el nombre d’alumnes de cada centre, seguint el 
quadre següent: 
 

Pressupost municipal / habitant  Índex (alumne matriculat / centre escolar) 
Fins a 1000,00 euros 1 
De 1.001 fins a 1500,00 euros 0,8  
De 1500,00 a 2.500,00 euros 0,6  
Més de 2.500,00 euros 0,5 

La suma dels alumnes ponderats mitjançant l’índex es divideix per l’import global de la 
convocatòria, amb la qual cosa s’obté l’import de la subvenció per alumne. 
Les dades de matriculació, el pressupost municipal i el nombre d’habitants del 2021 les 
ha de facilitar el mateix ens local en la sol·licitud. 
Les subvencions atorgades s’entendran fixades en l’import establert en la resolució de 
la concessió.  

 Àmbit temporal de les accions subvencionables 
Se subvencionaran actuacions, activitats o inversions realitzades a partir de l’1 de 
setembre del 2020 i fins al 31 de juliol de 2021. 

b) Termini per justificar les subvencions 
La justificació es realitza en el mateix formulari de sol·licitud. 

 
4. Termini de resolució i notificació  
4.1. Termini de resolució 
El termini per resoldre la convocatòria és el que determinen les bases. Una vegada 
transcorregut el termini sense que hi hagi 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 
es pot 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, es pot interposar recurs de reposició 
davant de la Junta de Govern de la Diputació de Girona en el termini d’1 mes a comptar 
del dia següent al de la notificació.  
 
6. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Diputació i, d’acord amb el 
que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es 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”. 
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Segon. Autoritzar la despesa de la convocatòria de l’exercici 2021, per un import màxim 
de 70.000,00 €, distribuïts amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i anualitats 
següents: 
 

Anualitat Aplicació 
pressupostària 

Import € 

2021 300/3260/46200 70.000,00 € 
 Total 70.000,00 € 

 
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. 
 
Tercer. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord, 
perquè disposi publicar la convocatòria en el BOPG, i perquè, si cal, d’acord amb la 
finalitat que es persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s’hi 
puguin advertir. 
 
Quart. Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar, 
amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el president de la Diputació de 
Girona en el termini d’1 mes a comptar de l’endemà de la publicació, o directament 
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en 
el termini de 2 mesos. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres. 
 
 
 
31. Aprovació convocatòria Programa Indika, curs 2021/2022. 

2021/X020100/349 
 
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. 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 17 de desembre de 2019 va aprovar el Pla Estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà una 
línia de 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 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, aprovades pel Ple de la 
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Diputació, en la sessió de 22 de desembre de 2020, i publicades de forma inicial al 
BOPG núm. 2, del 5 de gener de 2021. 
 
La tramitació de la convocatòria que es proposa que s’aprovi s’ajusta al que s’estableix 
a l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la Llei 38/2003, 
general de subvencions, i l’òrgan competent per aprovar-la és la Junta de Govern, 
d’acord amb el que estableixen les bases reguladores. 
 
Atesos els antecedents exposats, el diputat president de la Comissió Informativa de 
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació proposa a la Junta de Govern que adopti 
l’acord següent: 
 
Primer. Aprovar la convocatòria en règim de concurrència competitiva, per a la 
concessió de subvencions 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 2021-2022, el text de la qual es transcriu 
literalment a continuació: 
 
“Convocatòria de subvencions 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 2021-2022 
 
1. Objecte i finalitat 
Subvencions en règim de concurrència competitiva per 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, 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 22 de desembre de 2020, publicades al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona (BOPG) núm. 2, del 5 de gener de 2021. 
 
2. 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. 
 
3. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
L’import estimat destinat a la convocatòria és de 150.000,00 €. Les aplicacions 
pressupostàries a què es carrega el crèdit pressupostari i els imports són les següents: 
 

Any Aplicació pressupostària Import (en €) 
2021 300/3260/46200 – Ajuts a Ajuntaments 

programes educatius Cooperació 
Cultural 

10.000,00 

2022 300/3260/46200 – Ajuts a Ajuntaments 
programes educatius Cooperació 
Cultural 

140.000,00 € 

 Total 150.000,00 € 
També es vincula a aquesta convocatòria, pels anys 2021 i 2022, les aplicacions 
300/3260/48109; 300/3260/47001 i  300/3260/45100 amb estimació de despesa que 
inicialment és zero.  
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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. 
Amb la finalitat d’atendre un major nombre de sol·licituds de subvenció o d’atorgar un 
major import en les subvencions, aquest crèdit podrà ser ampliat amb una quantitat 
addicional de com a màxim 50.000,00 €, derivada 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. 
 
4. Termini de presentació de sol·licituds 
El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils a partir de l’endemà de la 
publicació de l’extracte de la convocatòria al BOPG. 
Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat disponible al web de la 
Diputació de Girona, acompanyat de la documentació que preveu l’article 6 de les bases 
reguladores. 
Les sol·licituds, la presentació de les quals ha de ser telemàtica (EACAT), han d’estar 
signades electrònicament mitjançant un certificat validat en la plataforma PSIS del 
Consorci d’Administració Oberta de Catalunya. 

- Ajuntaments: EACAT.  
- Entitats, empreses i d’altres: la plataforma específica de la Diputació de Girona 
per a tramitar subvencions en línia o l’e-TRAM. 

- 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, amb un límit de 2,50 €/alumne per a 
activitats de mitja jornada i de 4,00 €/alumne per a activitats d’una jornada. 

 Àmbit temporal de les accions subvencionables 
Se subvencionaran les activitats educatives realitzades al llarg del curs escolar 
2021/2022. 

c) Termini per justificar les subvencions 
El termini per justificar les accions subvencionades serà el dia 31 de juliol de 2022. 
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. 
 
5. Termini de resolució i notificació  
5.1. Termini de resolució 
El termini per resoldre la convocatòria és el que determinen les bases. Una vegada 
transcorregut el termini sense que hi hagi una resolució, els sol·licitants podran entendre 
desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu. 
5.2. 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.  
 
6. Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta resolució 
es pot 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 
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notificació. Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició 
davant de la Junta de Govern de la Diputació de Girona en el termini d’1 mes a comptar 
del dia següent al de la notificació.  
 
7. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Diputació i, d’acord amb el 
que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es 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 de l’exercici 2021, per un import màxim 
de 150.000,00 €, distribuïts amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i anualitats 
següents: 
 

Any Aplicació pressupostària Import (en €) 
2021 300/3260/46200 – Ajuts a Ajuntaments 

programes educatius Cooperació Cultural 
10.000,00 

2022 300/3260/46200 – Ajuts a Ajuntaments 
programes educatius Cooperació Cultural 

140.000,00 € 

 
També es vincula a aquesta convocatòria, pels anys 2021 i 2022, les aplicacions 
300/3260/48109, 300/3260/47001 i  300/3260/45100 amb estimació de despesa que 
inicialment és zero.  
 
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. 
 
Tercer. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord, 
perquè disposi publicar la convocatòria en el BOPG, i perquè, si cal, d’acord amb la 
finalitat que es persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s’hi 
puguin advertir. 
 
Quart. Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar, 
amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el president de la Diputació de 
Girona en el termini d’1 mes a comptar de l’endemà de la publicació, o directament 
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en 
el termini de 2 mesos. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres. 
 
 
 
32. Aprovació convocatòria de subvencions per al finançament d'activitats i 

projectes culturals de les Oficines joves. 2021/X020200/321 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 17 de desembre de 2019 va aprovar el Pla Estratègic 
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de subvencions, dins del qual es preveu donar suport als ens locals, entitats, 
associacions i empreses culturals que desenvolupen activitats culturals a les comarques 
de Girona.  
 
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. 
 
L’any 2016, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts va presentar l’estudi “La 
participació cultural de la joventut catalana 2001-2015”. Aquest estudi investiga 
l’evolució i les característiques de la participació cultural de la joventut catalana durant 
els primers anys del segle XXI, un període marcat essencialment per dues grans 
transformacions històriques que, en alguns aspectes, poden considerar-se 
convergents i que tenen un impacte fonamental entre les generacions joves: la 
revolució de les tecnologies de la informació, la comunicació i l’organització (en tant 
que permeten noves formes de coordinació i interacció social) i la gran recessió, 
iniciada com una crisi financera a Amèrica del Nord en el seu origen, però que entre 
nosaltres ha tingut conseqüències devastadores, especialment pel que fa a l’ocupació 
juvenil i les condicions de transició i emancipació a la vida adulta.  
 
El mateix estudi posa de manifest que la joventut de Catalunya és consumidora cultural, 
però que té veritables problemes alhora d’accedir als productes desenvolupats des de 
polítiques públiques estrictament culturals. La solució proposada per a poder arribar a 
aquest col·lectiu de la societat i consolidar programes culturals efectius és el treball en 
col·laboració entre les administracions competents de cultura i de joventut. Amb aquest 
treball coordinat, es poden establir polítiques culturals per garantir l’accés a la cultura, 
crear hàbits de consum cultural, a la vegada que oferir un espai de desenvolupament 
de la creativitat cultural de l’individu jove.  
 
L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen a les bases 
reguladores de subvencions per al finançament de les activitats i projectes culturals de 
les Oficines Joves, capitals de comarca i municipis de més de 15.000 habitants de les 
comarques gironines, aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 22 de desembre 
de 2020, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) 2, de 5 de gener 
de 2021. 
 
La tramitació de la convocatòria que es proposa que s’aprovi s’ajusta al que s’estableix 
a l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la Llei 38/2003, 
general de subvencions, i l’òrgan competent per aprovar-la és la Junta de Govern, 
d’acord amb el que estableixen les bases reguladores. 
 
Atesos els antecedents exposats, el diputat president de la Comissió Informativa de 
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació proposa a la Junta de Govern que adopti 
l’acord següent: 
 
Primer. Aprovar la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, per a la 
concessió de subvencions als Consells Comarcals, per al finançament de les activitats i 
projectes culturals de les Oficines Joves, capitals de comarca i municipis de més de 
15.000 habitants de les comarques gironines, el text de la qual es transcriu literalment a 
continuació: 
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“Convocatòria de subvencions per al finançament de les activitats i projectes culturals 
de les Oficines Joves, capitals de comarca i municipis de més de 15.000 habitants de 
les comarques gironines, anualitat 2021 
 
1. Objecte i finalitat 
Subvencions en règim de concurrència competitiva per a Oficines Joves, capitals de 
comarca i municipis de més de 15.000 habitants de les comarques gironines, destinades 
al finançament d’activitats i projectes culturals, d’acord amb les bases reguladores 
aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 22 de desembre de 2020, publicades 
al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) 2, de 5 de gener de 2021. 
 
2. 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 reguladores. 
 
3. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
L’import total destinat a la convocatòria és de 90.000,00 €. Les aplicacions 
pressupostàries a què es carrega el crèdit pressupostari i els imports són els que es 
detallen a continuació: 
 

Anualitat Aplicació pressupostària Import € 
2021 300/3340/46506 90.000,00 € 
 Total 90.000,00 € 

També es vincula a aquesta convocatòria l’aplicació 300/3340/46202, 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. 
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 40.000,00 €, derivada d’un suplement de l’aplicació 
pressupostària. L’efectivitat de la quantia addicional estarà condicionada a la 
corresponent declaració de disponibilitat de crèdit prèviament a la resolució de les 
subvencions i a l’aprovació de l’augment de la convocatòria. 
 
4. Termini de presentació de sol·licituds 
El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils a partir de l’endemà de la 
publicació de l’extracte de la convocatòria al BOPG. 
Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat disponible al web de la 
Diputació de Girona, acompanyat de la documentació que preveu l’article 7 de les bases 
reguladores. 
Les sol·licituds, la presentació de les quals ha de ser telemàtica (EACAT), han d’estar 
signades electrònicament mitjançant un certificat validat en la plataforma PSIS del 
Consorci d’Administració Oberta de Catalunya. 

- Import de les subvencions 
Tots els sol·licitants que obtinguin una puntuació mínima de 50 punts, segons la 
puntuació prevista al punt 6 de les bases, tindran un import fix bàsic de subvenció. Als 
que hagin obtingut una puntuació superior, se’ls atorgarà una quantitat addicional, que 
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es calcularà aplicant un percentatge de l’import sol·licitat proporcional a la puntuació 
addicional obtinguda. 
L’import màxim a sol·licitar és de 5.000 €. 

 Àmbit temporal de les accions subvencionables 
Se subvencionaran actuacions, activitats o inversions realitzades a partir de l’1 de 
novembre de 2020 i fins a 31 d’octubre de 2021. 

d) Termini per justificar les subvencions 
El termini per justificar les accions subvencionades serà de 15 dies hàbils, a comptar del 
dia hàbil següent al 31 d’octubre de 2021. 
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 de justificació ni d’execució, de manera que, 
una vegada hagi finalitzat, si no s’ha presentat la justificació, s’iniciarà el procediment 
de revocació de la subvenció. 
 
5. Termini de resolució i notificació  
5.1. Termini de resolució 
El termini per resoldre la convocatòria és el que determinen les bases. Una vegada 
transcorregut el termini sense que hi hagi una resolució, els sol·licitants podran entendre 
desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu. 
5.2. 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.  
 
6. Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta resolució 
es pot 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, es pot interposar recurs de reposició 
davant de la Junta de Govern de la Diputació de Girona en el termini d’1 mes a comptar 
del dia següent al de la notificació.  
 
7. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Diputació i, d’acord amb el 
que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es 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 de l’exercici 2021, per un import màxim 
de 90.000,00 €, distribuïts amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i anualitats 
següents: 
 
 

Anualitat Aplicació 
pressupostària 

Import € 

2021 300/3340/46506 90.000,00 € 
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 Total 90.000,00 € 
 
També es vincula a aquesta convocatòria l’aplicació 300/3340/46202, amb estimació  
de despesa que inicialment és zero.  
 
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, i perquè, si cal, d’acord amb la 
finalitat que es persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s’hi 
puguin advertir. 
 
Quart. Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar, 
amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el president de la Diputació de 
Girona en el termini d’1 mes a comptar de l’endemà de la publicació, o directament 
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en 
el termini de 2 mesos. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres. 
 
 
 
33. Convocatòria de subvencions per al foment de projectes culturals als 

museus de les comarques gironines, 2021. 2021/X020200/283 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 17 de desembre de 2019 va aprovar el Pla Estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu donar suport als equipaments museístics 
integrats a la Xarxa Territorial de Museus de les Comarques Gironines. 
 
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.  
 
L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen a les bases 
reguladores de subvencions per al foment de projectes culturals als museus de les 
comarques gironines, aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 22 de desembre 
de 2020, i publicades al BOPG 2, de 5 de gener de 2021. 
La tramitació de la convocatòria que es proposa que s’aprovi s’ajusta al que s’estableix 
a l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la Llei 38/2003, 
general de subvencions, i l’òrgan competent per aprovar-la és la Junta de Govern, 
d’acord amb el que estableixen les bases específiques reguladores. 
 
Atesos els antecedents exposats, el diputat president de la Comissió Informativa de 
Cultura, Esports, Noves Tecnologies i Educació proposa a la Junta de Govern que adopti 
l’acord següent: 
 
Primer. Aprovar la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, per a la 
concessió de subvencions per al foment de projectes culturals als museus de les 
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comarques gironines, anualitat 2021, el text de la qual es transcriu literalment a 
continuació: 
 
“Convocatòria de subvencions per al foment de projectes culturals als museus de les 
comarques gironines - any 2021 
 
1. Objecte i finalitat 
Subvencions en règim de concurrència competitiva per als museus de les comarques 
gironines que figuren inscrits al Registre de museus de Catalunya i formalment adherits 
a la Xarxa Territorial de Museus de les Comarques de Girona, destinades al finançament 
dels projectes culturals, d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades pel 
Ple de la Diputació en la sessió de 22 de desembre de 2020, publicades al Butlletí Oficial 
de la Província de Girona (BOPG) 2, de 5 de gener de 2021. 
 
2. 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 reguladores. 
 
3. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
L’import total destinat a la convocatòria és de 280.000,00 €. Les aplicacions 
pressupostàries a què es carrega el crèdit pressupostari i els imports són els que es 
detallen a continuació.  
 

Aplicació pressupostària Import (en €) 
300/3330/46200 – Programa museus municipals 
Cooperació Cultural 

280.000,00 € 

Total 280.000,00  € 
També es vincula a aquesta convocatòria l’aplicació 300/3330/48100, 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. 
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 100.000,00 €, derivada d’un suplement de crèdit.  
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. 
 
4. Termini de presentació de sol·licituds 
El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils a partir de l’endemà de la 
publicació de l’extracte de la convocatòria al BOPG. 
Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat disponible al web de la 
Diputació de Girona, acompanyat de la documentació que preveu l’article 7 de les bases 
reguladores. 
Les sol·licituds, presentades telemàticament, han d’estar signades electrònicament 
mitjançant un certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d’Administració Oberta 
de Catalunya.  
- Ajuntaments: EACAT  
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- Entitats, empreses i d’altres: la plataforma específica de la Diputació de Girona per a 
tramitar subvencions en línia o l’e-TRAM  

- Import de les subvencions 
La quantia de cada subvenció depèn de la valoració que es faci de les sol·licituds. Tots 
els museus que obtinguin una puntuació mínima de 5 punts, segons la puntuació 
prevista al punt 6 de les bases, tindran un import fix bàsic de subvenció. Als que hagin 
obtingut una puntuació superior, se’ls atorgarà una quantitat addicional, que es calcularà 
aplicant un percentatge de l’import sol·licitat proporcional a la puntuació addicional 
obtinguda.  
L’import de la subvenció concedida no podrà ser superior a 35.000,00 €.  

- Àmbit temporal de les accions subvencionables 
Se subvencionaran actuacions, activitats o inversions realitzades a partir del dia 1 de 
novembre del 2020 fins al 31 d’octubre de 2021. 

- Termini per justificar les subvencions 
El termini per justificar les accions subvencionades finalitzarà el 15 de novembre de 
2021. 
No es concediran ampliacions del termini de justificació ni d’execució, de manera que, 
una vegada hagi finalitzat, si no s’ha presentat la justificació, s’iniciarà el procediment 
de revocació de la subvenció. 
S’haurà de justificar el cost de l’activitat subvencionada. 
 
5. Termini de resolució i notificació  
5.1. 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. 
5.2. 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.  
 
6. Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta resolució 
escau interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós 
Administratiu de Girona, en el termini de 2 mesos a comptar del dia següent al de la 
notificació. Alternativament, i de forma potestativa, s’hi pot interposar recurs de reposició 
davant de la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en el termini d’1 mes a comptar 
del dia següent al de la notificació.  
 
7. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Diputació i, d’acord amb el 
que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, se’n publicarà 
l’extracte al BOPG. 
 
La convocatòria resta condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra les 
bases específiques, l’estimació de les quals hagi de comportar un canvi en les seves 
determinacions.” 
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Segon. Autoritzar la despesa de la convocatòria per un import màxim de 280.000,00 €, 
distribuïts amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i anualitats següents: 
 

Anualitat Aplicació pressupostària Import € 
2021 300/3330/46200– Programa museus municipals 

Cooperació Cultural 
280.000,00 € 

 Total 280.000,00 € 
 
També es vincula a aquesta convocatòria l’aplicació 300/3330/48100, amb estimació de 
despesa que inicialment és zero.  
 
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, i perquè, si cal, d’acord amb la 
finalitat que es persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s’hi 
puguin advertir. 
 
Quart. Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar, 
amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el president de la Diputació de 
Girona en el termini d’1 mes a comptar de l’endemà de la publicació, o directament 
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en 
el termini de 2 mesos. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres. 
 
 
 
— Participació Ciutadana, Bon Govern i Transparència 
 
34. Aprovació de la Convocatòria de subvencions per a polítiques de foment 

de la participació ciutadana-any 2021. 2021/X020100/365 
 
El Pla Estratègic de Subvencions (2020-2023) aprovat pel Ple de la Diputació de Girona 
en sessió de 17 de desembre de 2019, preveu una línia de subvencions en l’àmbit de la 
Participació Ciutadana i la forma d’atorgament és la concurrència i convocatòria anual. 
 
La Diputació, en l’exercici de les seves competències pròpies definides a l’article 36 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, pretén col·laborar 
amb el finançament de les despeses municipals derivades d’actuacions dels 
ajuntaments per planificar i executar les polítiques de foment de la Participació 
Ciutadana. 
El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de 22 de desembre de 2020 va aprovar 
inicialment les bases específiques reguladores de subvencions per a polítiques de 
foment de la Participació Ciutadana, que es van publicar al Butlletí Oficial de la Província 
de Girona (BOPG) número 2, de 5 de gener de 2021.  
 
Tant el contingut com la tramitació de la convocatòria de subvencions per a polítiques 
de foment de la Participació Ciutadana s’ajusten als requeriments de la Llei 38/2003, de 
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17 de novembre general de subvencions (LGS), al RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la LGS i a l’Ordenança general de subvencions de la Diputació 
de Girona. 
 
D’acord amb aquests antecedents, el President de la Comissió Informativa d’Hisenda, 
Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local, proposa a la Junta de Govern 
que adopti l’acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, per a la 
concessió de subvencions per a polítiques de foment de la Participació Ciutadana per a 
l’any 2021, el text de la qual es transcriu literalment a continuació: 
“Convocatòria de subvencions per a polítiques de foment de la participació ciutadana - 
any 2021 
 
1. Objecte i finalitat 
Subvencions en règim de concurrència competitiva per a ajuntaments i entitats 
municipals descentralitzades, inclosos en l’àmbit territorial de la Diputació de Girona, 
destinades al finançament de les despeses municipals derivades de les actuacions dels 
ajuntaments per planificar i executar les polítiques de foment de la participació ciutadana, 
d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades inicialment pel Ple de la 
Diputació en la sessió de 22 de desembre de 2020, publicades al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona (BOPG) número 2, de 5 de gener de 2021. 
 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
L’import total destinat a la convocatòria és de 100.000,00 €, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 223.9240.46200 Ajuts a ajuntaments Part.Ciut.Bon Govern i 
Transparència, de l’exercici 2021.  
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 50.000,00 €, derivat de crèdits disponibles a nivell de vinculació de 
l’aplicació pressupostària. L’efectivitat de la quantia addicional estarà condicionada a la 
corresponent declaració de disponibilitat de crèdit prèviament a la resolució de les 
subvencions i l’aprovació de l’augment de la convocatòria. 
 
3. Termini de presentació de sol·licituds 
El termini de presentació de sol·licituds serà del 8 de febrer al 12 de març de 2021. 
Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat disponible al web de la 
Diputació de Girona http://www.ddgi.cat/, acompanyat de la documentació que preveu 
l’article 7 de les bases reguladores. 
Es podrà presentar una única sol·licitud de subvenció per ajuntament. 
Les sol·licituds, la presentació de les quals ha de ser telemàtica (EACAT), han d’estar 
signades electrònicament mitjançant un certificat vàlid, emès per una entitat certificadora 
reconeguda pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya. 

- Import de les subvencions 
L’import màxim que es podrà concedir per a cada subvenció serà de 5.000,00 €. 
Els projectes amb pressupostos inferiors a 2.500,00 € queden exclosos 
d’aquesta subvenció. 
Cada sol·licitud presentada, s’avalua tècnicament d’acord amb els criteris 
establerts al punt 6è de les bases reguladores. 

- Àmbit temporal de les accions subvencionables 
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Se subvencionaran actuacions o activitats realitzades des de l’1 de gener de 
2021 i fins a la data límit per justificar-les. 
 

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. Termini per justificar les subvencions 
El termini per justificar les actuacions finalitzarà el 31 d’octubre de 2021. 
La documentació justificativa de les subvencions està regulada a l’article 11 de les bases 
reguladores. 
 
6. 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 
del dia següent al de la notificació. 
 
7. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Diputació i, d’acord amb el 
que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, se’n publicarà 
l’extracte al BOPG.” 
 
SEGON. Autoritzar la despesa de la convocatòria de l’exercici 2021 per un import màxim 
de 100.000,00 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 223/9240/46200 Ajuts a 
ajuntaments Bon Govern, Transparència i Participació. 
 
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'un mes a comptar des de l'endemà de la seva 
publicació, o directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Girona en el termini de dos mesos. 
 
CINQUÈ. Aquesta convocatòria resta condicionada al fet que no es presentin 
al·legacions contra les bases específiques reguladores, l’estimació de les quals hagi de 
comportar un canvi en les seves determinacions. 
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Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres. 
 
 
 
— Promoció i Desenvolupament Econòmica Local 
 
35. Aprovació conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona, la 

Universitat de Girona i l’Associació Patronat de l'Escola Politècnica 
Superior Universitat de Girona foment d’activitats transferència 
coneixement i d’atracció de talent- Anys 2021, 2022 i 2023. 
2021/X020200/118 

 
Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona, la Universitat de 
Girona i l’Associació Patronat de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de 
Girona per al foment d’activitats de transferència del coneixement i d’atracció de talent 
dels anys 2021, 2022 i 2023. Expedient 2021/118 
 
La col·laboració fins al 2020 ha permès la professionalització de la seva estructura i la 
focalització en dos grans eixos de treball, la transferència de tecnologia i l’atracció de 
talent, que l’han posicionat com a referent de la relació empresa-universitat dins el 
territori, l’Associació Patronat Politècnica vol continuar comptant amb el suport de la 
Diputació de Girona i del Consell Social de la UdG per donar continuïtat i fer créixer 
aquest projecte en els propers anys.  

 
En el període 2014-20, l’Associació Patronat Politècnica pràcticament ha doblat el 
nombre d’associats entre les empreses de l’entorn territorial; fruit d’un acord amb la 
Universitat de Girona, l’Associació Patronat Politècnica ha esdevingut el Campus 
Sectorial d’Innovació i Tecnologia de la UdG; s’han consolidat els premis i beques ja 
existents i se n’han creat de nous gràcies a col·laboracions privades. En el període 2018-
20, l’Associació Patronat Politècnica ha endegat un nou projecte de despertar vocacions 
i d’atracció de talent cap als estudis STEM, que també es comença a consolidar com a 
referent en el territori i que ha contribuït de manera significativa a l’augment de noves 
matrícules a l’Escola Politècnica. 
 
El Consell Social de la Universitat de Girona ha contribuït a la creació i al mecenatge de 
l’Associació Patronat de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona. En 
aquest sentit, el Consell Social de la UdG ja va participar en el projecte 2014-2017 del 
promotor de transferència de l’Associació Patronat Politècnica i també en el projecte 
2018-2020 de foment d’activitats de transferència de coneixement i d’atracció de talent 
de l’Associació Patronat Politècnica, mitjançant l’aprovació i concessió d’ajuts. 
 
És interès compartit per les parts mantenir aquesta col·laboració mitjançant la signatura 
d’un conveni per a les anualitats 2021, 2022 i 2023. 
 
D’acord amb l’article 9.3 del Reglament Orgànic de la Diputació de Girona, la Junta de 
Govern assumeix la competència d’aprovació dels convenis de col·laboració amb altres 
ens, entitats i organismes. 
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Vist l’informe favorable de la cap del Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic 
Local, el president de la Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Administració i 
Hisenda proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent: 
 
Primer. Aprovar el conveni pluriennal de col·laboració entre la Diputació de Girona, la 
Universitat de Girona i l’Associació Patronat de l'Escola Politècnica Superior de la 
Universitat de Girona per al foment d’activitats de transferència del coneixement i 
d’atracció de talent dels anys 2021, 2022 i 2023, el text del qual es transcriu íntegre a 
continuació: 
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, LA 
UNIVERSITAT DE GIRONA I L’ASSOCIACIÓ PATRONAT DE L'ESCOLA 
POLITÈCNICA SUPERIOR DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA PER AL 
FOMENT D’ACTIVITATS DE TRANSFERÈNCIA DEL CONEIXEMENT I 
D’ATRACCIÓ DE TALENT DELS ANYS 2021, 2022 I 2023 
 

 
I. REUNITS: 

 
D’una part, el Sr. Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona, 
nomenat en sessió constitutiva de data 31 de juliol de 2018, expressament 
facultat per aquest acte per la Junta de Govern de __ de _______ de 2021, 
assistit pel secretari general de la corporació, Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, en 
la condició d’assessor i fedatari públic. 
 
De l’altra part, el Dr. Joaquim Salvi i Mas, Rector Magnífic de la Universitat de 
Girona (UdG), amb domicili a la Plaça Sant Domènec, 3, 17004 Girona i CIF 
Q-6750002-E, que actua en nom i representació d’aquesta Universitat, en 
virtut del Reial decret 1065/2017, de 22 de desembre, de nomenament del 
rector de la Universitat de Girona, i de conformitat amb el que s’estableix als 
articles 93 i 97 dels seus estatuts aprovats mitjançant acord GOV/94/2011, de 
7 de juny. 
 
I de l’altra part, la Sra. Judith Viader Codina, presidenta de l’Associació 
Patronat de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona (en 
endavant Associació Patronat Politècnica), que actua en nom i representació 
d’aquest Patronat, tal com estableix l’article 22 dels Estatuts de l’Associació 
Patronat Politècnica, amb seu a C/ Maria Aurèlia Capmany, 61 - 17003 
Girona, i NIF G-17241506. 
 

II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ: 
 
1. L’Associació Patronat Politècnica, en compliment de les seves finalitats 
estatutàries, té per objecte l’estudi, difusió, participació, i col·laboració en 
totes les activitats de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona; 
així com el foment de la transferència tecnològica en els àmbits de 
coneixement de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona. 
 
2. Atesos els èxits del projecte 2014-2020 de l’Associació Patronat 
Politècnica, a través de la professionalització de seva estructura i la 
focalització en dos grans eixos de treball, la transferència de tecnologia i 
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l’atracció de talent, que l’han posicionat com a referent de la relació empresa-
universitat dins el territori, l’Associació Patronat Politècnica vol continuar 
comptant amb el suport de la Diputació de Girona i del Consell Social de la 
UdG per donar continuïtat i fer créixer més encara aquest projecte en els 
propers anys.  
 
En el període 2014-20, l’Associació Patronat Politècnica pràcticament ha 
doblat el nombre d’associats entre les empreses del nostre entorn territorial; 
fruit d’un acord amb la Universitat de Girona per evitar duplicitats i unificar 
esforços, l’Associació Patronat Politècnica ha esdevingut el Campus Sectorial 
d’Innovació i Tecnologia de la UdG; s’han consolidat els premis i beques ja 
existents i se n’han creat de nous gràcies a col·laboracions privades, que ens 
permeten tenir una Escola Politècnica cada cop més competitiva i plena de 
talent. En el període 2018-20, l’Associació Patronat Politècnica ha endegat un 
nou projecte de despertar vocacions i d’atracció de talent cap als estudis 
STEM, que també es comença a consolidar com a referent en el territori. 
Indiscutiblement, aquesta tasca dels darrers 3 anys ha contribuït de manera 
significativa a l’augment de noves matrícules a l’Escola Politècnica, on 
gairebé s’ha recuperat la plena ocupació de places. L’Associació Patronat 
Politècnica respon així amb èxit a la demanda originària del nostre teixit 
empresarial: fomentar que el talent jove es quedi al territori i estigui a 
disposició de les nostres empreses. Un talent jove que, per altra banda, tindrà 
molt a prop un món professional on disposarà de bones oportunitats laborals 
degut a l’alt grau d’inserció laboral dels estudis tècnics. En definitiva, tanquem 
un cercle virtuós entre les empreses, la universitat i les institucions que volem 
un territori competitiu.   
 
A curt termini, l’Associació Patronat Politècnica té la voluntat de traçar, amb 
la nova presidència i el nou Consell Executiu que prendran el relleu el 
desembre de 2020, un pla estratègic 2021-2023 amb perfil volgudament 
continuista, atesos els èxits passats; però, alhora, necessàriament ambiciós, 
en vista de la feina i els reptes pendents. En definitiva, volem seguir apostant 
per millorar la relació universitat-empresa, fomentant la transferència de 
tecnologia, la inserció laboral de qualitat i despertant vocacions tecnològiques 
dins el territori afí a l’Escola Politècnica, fent èmfasi particularment a disminuir 
la bretxa de gènere en aquests estudis tècnics. 
 
3- Les empreses i entitats que formen part de l’Associació Patronat 
Politècnica han traslladat el seu interès per aquest pla estratègic i la voluntat 
d’intensificar la relació universitat-empresa col·laborant estretament i en xarxa 
amb les estructures que té la Universitat, així com amb el Parc Científic i 
Tecnològic, els campus sectorials de la UdG, el Consell Social, la Cambra de 
Comerç, la Diputació de Girona i les organitzacions empresarials entre 
d’altres.  
 
4.- La Diputació de Girona, mitjançant el departament de Promoció 
Econòmica dona suport a les polítiques locals de desenvolupament local i té 
com a línies d’actuació prioritàries la col·laboració en projectes relacionats 
amb el foment de la innovació, l’atracció del talent i el desenvolupament 
econòmic integral i equilibrat dels municipis del seu àmbit territorial. 
En aquest sentit, dins les línies estratègiques de l’àrea de Promoció 
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Econòmica hi ha l’impuls a les polítiques d’innovació i competitivitat a Girona, 
per desenvolupar un territori amb un teixit productiu creatiu i innovador, que 
aporti valor afegit i es posicioni dins l’economia del coneixement. 
 
5.- La Universitat de Girona a través del Consell Social de la UdG, com a 
òrgan de representació i participació de la societat a la Universitat té interès 
en participar i col·laborar en aquest projecte que es desenvolupa en aquest 
conveni. 

 
Entre les funcions del Consell Social destaquen les següents: 
a) Promoure la participació de la societat en l'activitat de la Universitat, 

especialment en el seu finançament, i fomentar les relacions entre la 
Universitat i el seu entorn cultural, professional, econòmic, social i 
territorial. 

b) Estimular la inversió en recerca de les empreses i la seva col·laboració 
en la recerca universitària. 

c) Promoure la col·laboració entre la Universitat i altres entitats públiques o 
privades, amb la finalitat de completar la formació dels estudiants i les 
persones titulades de la Universitat i de facilitar-ne l'accés al món del 
treball. 

d) Vetllar per la correcta inserció laboral dels titulats de la Universitat. 
 

El Consell Social de la Universitat de Girona ha contribuït a la creació i al 
mecenatge de l’Associació Patronat de l'Escola Politècnica Superior de la 
Universitat de Girona. En aquest sentit, el Consell Social de la UdG ja va 
participar en el projecte 2014-2017 del promotor de transferència de 
l’Associació Patronat Politècnica i també en el projecte 2018-2020 de foment 
d’activitats de transferència de coneixement i d’atracció de talent de 
l’Associació Patronat Politècnica, mitjançant l’aprovació i concessió d’ajuts. 
 
Que per tal de fixar els termes i l’abast de la col·laboració objecte d’aquest 
instrument jurídic, les institucions que el signen estableixen i es sotmeten als 
següents; 

 
PACTES: 

 
PRIMER. Objecte. 
Aquest conveni té per objecte regular les relacions de col·laboració entre les 
entitats que signen aquest conveni i l’aportació econòmica destinada als 
projectes d’activitats de foment per la transferència de coneixement i per a 
l’atracció de talent. 
 
SEGON. Contingut de les actuacions a desenvolupar  
L’objectiu quantificable de les activitats relatives al foment de la transferència 
del coneixement i per a l’atracció de talent, és el d’incrementar el nombre 
d’estudiants de nou ingrés que anualment es matriculen a l’Escola Politècnica 
Superior de la UdG (EPS). Pel que fa a les activitats de la transferència de 
coneixement, es farà especial èmfasi en la consolidació de la transferència 
tecnològica entre els grups de recerca de la EPS i les empreses del territori, 
principalment mitjançant accions de promoció i detecció d’oportunitats 
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TERCER. Beneficiari de l’aportació 
L’Associació Patronat Politècnica és receptor de l’aportació de la Diputació 
de Girona al projecte d’activitats de foment per a la transferència de 
coneixement i per a l’atracció de talent. 
 
QUART. Compatibilitat. 
El projecte és compatible amb l’obtenció de 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 les aportacions 
del Consell Social de la UdG i de la Diputació de Girona en cap cas pot 
superar el cost total de l'activitat subvencionada. 
 
CINQUÈ. Quantia, finançament i pagament.  
El cost total del projecte és de DOS CENTS NORANTA-SET MIL CINC-
CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS 
(297.557,58 €). 
Els costos per a l’execució del projecte per a la primera anualitat (2021), 
s’estimen en noranta-nou mil cent vuitanta-cinc euros i vuitanta-sis cèntims 
(99.185,86 €), distribuïts en les partides que figuren en el quadre que segueix 
a continuació.  
D’aquest import, la Diputació de Girona aportarà trenta mil euros (30.000,00 
€), corresponents al desenvolupament de les accions previstes per a la 
primera anualitat. Així mateix, el Consell Social de la UdG aportarà trenta mil 
nou cents quaranta cinc euros (30.945,00 €), corresponents a les accions 
previstes per a la primera anualitat. L’import restant de trenta-vuit mil dos-
cents quaranta euros amb vuitanta-sis cèntims (38.240,86  €), fins assolir el 
total previst per a la primera anualitat, serà aportat per l’Associació Patronat 
Politècnica.  
Els costos per a l’execució del projecte per a la segona anualitat (2022), 
s’estimen en noranta-nou mil cent vuitanta-cinc euros i vuitanta-sis cèntims 
(99.185,86 €), distribuïts en les partides que figuren en el quadre següent. 
D’aquest import, la Diputació de Girona aportarà trenta mil euros (30.000,00 
€), corresponents al desenvolupament de les accions previstes per a la 
segona anualitat. Així mateix, el Consell Social de la UdG aportarà trenta mil 
nou-cents quaranta-cinc euros (30.945,00 €), corresponents a les accions 
previstes per a la segona anualitat. L’import restant de trenta-vuit mil dos-
cents quaranta euros amb vuitanta-sis cèntims (38.240,86  €), fins assolir el 
total previst per a la segona anualitat, serà aportat per l’Associació Patronat 
Politècnica. 
Els costos per a l’execució del projecte per a la tercera anualitat (2023), 
s’estimen en noranta-nou mil cent vuitanta-cinc euros i vuitanta-sis cèntims 
(99.185,86 €), distribuïts en les partides que figuren en el quadre següent. 
D’aquest import, la Diputació de Girona aportarà trenta mil euros (30.000,00 
€), corresponents al desenvolupament de les accions previstes per a la 
segona anualitat. Així mateix, el Consell Social de la UdG aportarà trenta mil 
nou-cents quaranta-cinc euros (30.945,00 €), corresponents a les accions 
previstes per a la tercera anualitat. L’import restant de trenta-vuit mil dos-cents 
quaranta euros amb vuitanta-sis cèntims (38.240,86  €), fins assolir el total 
previst per a la tercera anualitat, serà aportat per l’Associació Patronat 
Politècnica. 
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Els imports de les aportacions de la Diputació de Girona i del Consell Social 
de la UdG representen un percentatge de finançament sobre el total del 
projecte del 30,25 % i del 31,20 % respectivament. El percentatge restant de 
finançament del projecte (38,55 %) l’aportarà l’Associació Patronat 
Politècnica. 
 
SISÈ. Acceptació. 
L’Associació Patronat Politècnica accepta, sense reserves, l’aportació i les 
condicions amb les quals s'ha concedit. 
 
SETÈ. Obligacions del beneficiari. 
A més de l’obligació de justificació descrita en el pacte novè, l’Associació 
Patronat Politècnica té les obligacions següents: 
 

Dur a terme l’activitat. 
Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 

respecte a l’activitat per a la qual es realitza l’aportació, i sotmetre’s a les actuacions 
de comprovació i control de la Diputació de Girona, del Consell Social de la UdG, la 
Sindicatura de Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa 
aplicable.  

Notificar al Consell Social de la UdG i 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. 

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. 

Incloure el logotip del Consell Social de la UdG i de la Diputació de Girona en la 
documentació i en els mitjans de difusió que es derivin de l’activitat, tot indicant que 
s’ha efectuat amb la col·laboració d’aquells. 

Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. 
En el cas que el preu final del projecte experimentés un increment no previst, 

l’Associació Patronat Politècnica assumirà aquest cost íntegrament. 
Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions aplicables. 

 
VUITÈ. Compromisos de les altres parts (Diputació de Girona i Consell Social 
de la UdG) 
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Compromisos de la Diputació de Girona: 
 Aportar les quantitats previstes al quadre del pacte cinquè a l’Associació Patronat 

Politècnica 
 Participar en els actes d’obertura i/o inaugurals del projecte 
 Seguiment i validació de les activitats previstes 
Compromisos del Consell Social de la Universitat de Girona: 
 Aportar les quantitats previstes al quadre del pacte cinquè a l’Associació Patronat 

Politècnica 
 Participar en els actes d’obertura i/o inaugurals del projecte 
 Seguiment i validació de les activitats previstes 

 
NOVÈ. Règim de justificació. 
L’Associació Patronat Politècnica haurà de justificar la totalitat del projecte, 
mitjançant la presentació al Registre General de la UdG i de la Diputació de 
Girona d’un compte justificatiu normalitzat, i hi ha d’adjuntar la documentació 
següent: 
  

a) Una memòria de l’Associació Patronat Politècnica en cadascuna de les anualitats 
que abasta el projecte, on s’indiqui: la descripció de l’activitat, una valoració 
motivada, les accions i projectes que s’hagin generat, calendari de llocs i dates, i 
balanç econòmic. 

b) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència. 

c) Un exemplar de tota la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública 
de l’Associació Patronat Politècnica en cadascuna de les anualitats que abasta el 
projecte. 
 
Si el cost resulta ser superior, l’aportació es mantindrà en la quantia. D’altra 
banda, es reduirà proporcionalment l’import de l’aportació en el supòsit que 
quan s’aporti la documentació justificativa, la despesa acreditada sigui inferior 
a la fixada com a despesa subvencionable. És inadmissible cap canvi de 
destinació.  
 
L’aportació s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 31 de gener de 
l’any posterior de cadascuna de les anualitats.  
 
Un cop l’Associació Patronat Politècnica presenti la documentació 
justificativa, es procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar 
conforme amb allò establert se la podrà requerir per tal que en el termini de 
10 dies esmeni els defectes que se li indiquin, o bé que presenti les 
al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que, si no ho fa, es 
considerarà incomplerta l’obligació de justificació, amb les conseqüències 
que es determinen al punt següent. 

 
DESÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat. 
El Consell Social de la UdG i la Diputació de Girona tenen la facultat de revisar 
la aportació 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 l’aportació.  
El Consell Social i la Diputació de Girona procediran al reintegrament de la 
subvenció en els supòsits previstos a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de 



 

 

 

 

58 

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

 

novembre, general de subvencions, a més dels següents: 
a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions exigides per rebre-la o 

ocultant aquelles que l’haguessin impedit. 
b) Incompliment total o parcial de l’objecte que fonamenta la concessió. 
c) Incompliment de l’obligació de justificació o la justificació insuficient. 
d) Incompliment de l’obligació d’adoptar les mesures de difusió del caràcter 

públic del finançament. 
e) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de 

comprovació i control esmentades en el pacte setè, així com 
l’incompliment de les obligacions comptables, registrals o de conservació 
de documents quan d’aquest fet es derivi la impossibilitat de verificar la 
utilització de la subvenció rebuda, el compliment de l’objectiu, la realitat i 
la regularitat de l’activitat subvencionada, o la concurrència d’ajuts 
incompatibles. 

f) Qualsevol altra causa de reintegrament prevista en la normativa de 
subvencions aplicable. 
 
Respecte a la possibilitat de modificació o anul·lació de les subvencions, cal 
ajustar-se al que disposa la normativa concordant. 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. Les quantitats a reintegrar 
tindran la consideració d’ingressos de dret públic. 

 
ONZÈ. Control financer. 
 
L’Associació Patronat Politècnica 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 el Consell Social de la Universitat de Girona i 
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. Infraccions i sancions administratives. 
 
El règim sancionador aplicable a aquesta aportació s’estableix al títol IV de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  

 
TRETZÈ. Comunicació, difusió i publicitat del projecte 
 
Qualsevol de les parts, de manera coordinada, podran realitzar la difusió del 
projecte per qualsevol mitjà de comunicació que consideri oportú. 
En tots els materials de difusió i accions publicitàries relatives a l’ objecte 
d’aquest conveni, s’haurà incorporar la imatge corporativa de la Diputació de 
Girona, del Consell Social de la UdG i de l’Associació Patronat Politècnica.  
 
CATORZÈ. Comissió de seguiment. 
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1. Es constituirà una comissió de seguiment d’aquest conveni regulador, en 
la qual s’han d’integrar paritàriament representants del Consell Social de 
la UdG, la Diputació de Girona i l’Associació Patronat Politècnica, amb 
l’objectiu d’establir el seguiment pel compliment d’aquest conveni. 

 
2 Formaran part de la comissió de seguiment les persones següents: 
 a)  Pel Consell Social de la UdG: 
  La presidenta i /o les persones en qui delegui. 
 b) Per la Diputació de Girona: 

La cap del Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local 
o persona en qui delegui 

 c)  Per l’Associació Patronat Politècnica: 
  El president i/o les persones en qui delegui. 
 
3. Corresponen a la comissió de seguiment les funcions següents: 
a) Establir les directrius per al desenvolupament del projecte. 
b) Realitzar el seguiment del projecte i valorar-ne l’ execució. 
c) Elaborar els models de gestió i seguiment necessaris per al correcte 
 desenvolupament del projecte. 
d) Promoure les condicions que siguin necessàries per a afavorir el compliment 

de l’objecte d’aquest conveni. 
e) Vetllar pel compliment d’aquests acords. 
f) Validar la configuració de l’equip de treball. 
g) Facilitar la remoció dels obstacles que entorpeixin la celeritat dels tràmits 

 requerits en cada cas. 
h) Procurar la resolució dels problemes d’interpretació i execució que puguin 

 presentar-se. 
 

4.  La  comissió de seguiment es reunirà com a mínim un cop per semestre 
i quan així ho sol·liciti una de les parts, indicant el motiu de la sol·licitud de 
reunió.  

 
QUINZÈ. Tractament de dades de caràcter personal. 
De conformitat amb el que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), les parts 
signants d’aquest document es comprometen a tractar les dades i la informació a les 
quals tinguin accés en el desenvolupament de les funcions que li són conferides en 
la gestió d’aquest conveni, com a informació estrictament confidencial i a fer-ne bon 
ús. 
 
Per a la correcta execució del conveni poden existir comunicacions de dades entre 
les parts signants. El cedent de les dades informarà els interessats, en els termes 
establerts a la normativa de protecció de dades, de les comunicacions de les dades 
que tingui previst realitzar abans de fer-les efectives. El destinatari de les dades 
informarà els interessats del tractament de les seves dades. 
  
Les dades objecte de tractament es conservaran, d’acord amb els terminis establerts 
al marc normatiu regulador dels serveis de cadascuna de les parts signants i en la 
normativa d’arxius aplicable. Les parts signants certifiquen haver implementat les 
mesures tècniques i organitzatives recollides al Reglament (UE) 2016/679, per tal de 
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garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal incloses als fitxers 
i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament o accés no autoritzats. 
 
Les parts han de garantir l’exercici de drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, 
limitació del tractament de les seves dades, o exercir-ne el dret a la portabilitat, tot 
això, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial que l’identifiqui, 
adreçat al responsable o al delegat de protecció de dades. En cas de disconformitat 
amb el tractament, també té el dret de presentar una reclamació davant l’autoritat 
catalana de protecció de dades. 
 
SETZÈ. Vigència. 
El període de vigència d’aquest conveni s’estén des de la data de la seva signatura, 
fins al 31 de desembre de 2023, sens perjudici que perdurin les obligacions de 
cadascuna de les parts nascudes en aplicació de les seves previsions. 
 
DISSETÈ. Extinció.  
Són causes d’extinció d’aquest conveni:  
a) L’esgotament del període de vigència convingut entre les parts;  
b)  L’incompliment greu i manifest, material o legal, de les obligacions assumides en 
el conveni per cadascuna de les parts;  
c) Les causes generals previstes a la legislació vigent. 

 
DIVUITÈ. Règim jurídic. 
El marc normatiu pel qual es regeix la subvenció està constituït per: 
a) La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;  
b) El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la 
Llei  general de subvencions; 
c) La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques 
d) La Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic 
e) Les Bases d’execució del pressupost de la UdG; 
f) L’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona 
g) Les Bases d’execució del pressupost de la diputació de Girona 
h) Qualsevol altra disposició legal o reglamentària aplicable per raó de la matèria 
o del subjecte. 
 
DINOVÈ. Publicació  
Aquest conveni es publicarà en 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  DOGC, i de la seva tramesa, si s’escau, al registre de convenis de 
col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya. 
 
VINTÈ. Naturalesa del conveni. 
Aquest conveni té naturalesa administrativa. Les discrepàncies que puguin sorgir de 
la seva execució seran resoltes per mutu acord de les parts. Els conflictes derivats 
de l’aplicació d’aquest conveni són competència dels òrgans de l’ordre jurisdiccional 
contenciós administratiu.” 
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Segon. Facultar àmpliament el president de la Diputació per a la signatura d’aquest 
conveni i dels documents necessaris per la seva execució. 
 
Tercer. Autoritzar i disposar l’aportació de la Diputació de Girona per a l’execució del 
foment d’activitats de transferència del coneixement i d’atracció de talent dels anys 2021, 
2022 i 2023, per l’import màxim de 90.000 € (noranta mil euros), distribuïts en tres 
anualitats; condicionant la despesa futura a l’existència de crèdit en el pressupost 
corresponent, tal com disposa l’art. 174 del TRLHL al qual es remet la ICI.  
 

Anualita
t 

Import 
màxim 

Aplicació pressupostària 

2021 30.000€ 250 4300 48101 (Foment entitats no lucratives Prom. i 
Desenv. Econòm.) 

2022 30.000 € 250 4300 48101 (Foment entitats no lucratives Prom. i 
Desenv. Econòm.) 

2023 30.000 € 250 4300 48101 (Foment entitats no lucratives Prom. i 
Desenv. Econòm.) 

 
Quart. Traslladar aquest acord a la Universitat de Girona i a l’Associació del Patronat de 
l’escola politècnica superior de la Universitat de Girona. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres. 
 
 
 
— Servei d’Arxius i Gestió de Documents 
 
36. Aprovació de la proposta d'eliminació de documentació del fons de la 

Diputació de Girona, número d'eliminació 2021/01. 2021/H010400/273 
 

Eliminació de documentació del fons de la Diputació de Girona. Núm. eliminació: 
2021/01. Núm. expedient:  
 
Vist el que disposen l’article 9 de la llei 10/2001 de 13 de juliol d’arxius i gestió de 
documents, pel que fa a la conservació i eliminació de documents públics, el Decret 
13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documentació de 
l’Administració Pública, l'Ordre del conseller de Cultura de 15 d'octubre de 1992, per la 
qual s'aproven els criteris generals d'avaluació i tria de documentació i el model de 
proposta corresponent, l'Ordre del conseller de cultura de 8 de febrer de 1994, per la 
qual s'aproven normes per a l'aplicació de Taules d'Avaluació Documental i les 
successives ordres aprovades. 
 
Atès que es compleixen els criteris establerts  en  l’article 11 del el Decret 13/2008, de 
22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documentació de l’Administració Pública, 
sobre aplicació de l'avaluació documental i que es disposa d'un inventari de la 
documentació a destruir. 
 
Vist l'informe corresponent realitzat pels tècnics del Servei d’Arxius i Gestió de 
documents, on es proposa l'eliminació de 237 capses de documentació d'arxiu  
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equivalents a 28,44 metres lineals de documentació d'entre els anys 1985-2013 i de 64 
mapes/plànols d’entre els anys 1851-[1989] i que es detalla a continuació:  
 

Codi 
TAD 

Títol sèrie / Codi sèrie 
Dates 
extremes 

Nombre 
Capses 

Metres 
lineals 

 
Còpies i duplicats de documentació 
de subvencions de Cooperació 
municipal-suport tècnic/X020304 

1985-
1992 

38 4,56 

 
Còpies i duplicats de documentació 
d’Expropiacions /J010200 

2005 1 0,12 

235 Contractes d’obres/D0503 
2004-
2005 

23 2,76 

236 
Contractes de 
subministraments/D0504 

2006-
2010 

26 3,12 

240 Contractes de serveis/D0506 
2006-
2010 

36 4,32 

 
Còpies fax invitacions sessió 
constitutiva 2003/X030200 

2003 1 0,12 

 
Còpies i duplicats de documentació 
de projectes de Carreteres i camins i 
de Xarxa viària local / K010400 

1990-
2005 

31 3,72 

745 
Suport als serveis i activitats-
subvenció concurrència 
competitiva/X020201 

2002-
2007 

59 7,08 

38 Documents comptables/F021100 
2009-
2013 

22 2,64 

 
Mapes i plànols duplicats i/o en mal 
estat de conservació 

1851-
1898 

  

TOTAL 237 28,44 

 
Atès que la documentació proposada per eliminar des de l'Arxiu General compleix les 
condicions i els terminis establerts en les resolucions de la Comissió Nacional d’Accés, 
Avaluació i Tria de Documentació (CNAATD)  
 
Per tot el que s’ha exposat el diputat delegat d'Habitatge, Assistència als Municipis i 
Serveis Generals, Joaquim Ayats i Bartrina, proposa elevar a la Junta de Govern la 
següent proposta d’ACORD: 
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PRIMER.  Aprovar l’eliminació núm. 2021/01 que comprèn: 1) Còpies i duplicats de 
documentació de subvencions de Cooperació municipal-suport tècnic (1985-1992); 2) 
Còpies i duplicats de documentació d’Expropiacions (2005); 3) Contractes d’obres 
(2004-2005); 4) Contractes de subministraments (2006-2010); 5) Contractes de serveis 
(2006-0010); 6) Còpies fax invitacions sessió constitutiva 2003 (2003); 7) Còpies i 
duplicats de documentació de projectes de Carreteres i camins i de Xarxa Viària Local 
(1990-2005); 8) Suport als serveis i activitats-subvenció concurrència competitiva (2002-
2007); 9) Documents comptables (2009-2013); 10) Mapes i plànols duplicats i/o en mal 
estat de conservació (1851-[1989]) 
 
SEGON. Comunicar a la Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria Documental 
aquest acord.  
 
TERCER. Procedir a la destrucció dels documents descrits, i fixar la data per fer-ho el 
dia 26 de febrer si en el termini de 30 dies la Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i 
Tria Documental no ha emès cap comunicació indicant que s’aturi aquest procés. 
 
QUART. Donar d’alta aquesta eliminació, amb el núm.: 2021/01, en el Registre de 
Destrucció de Documents, d'acord amb la normativa vigent. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres. 
 
 
 
— Xarxa Viària Local 
 
37. Resolució d'expedient de responsabilitat patrimonial, instat per Lluís Sant 

Canal, en representació de J.P.C. (2020/D040600/5733 
 
Per resolució de la Presidència de 17 de juny de 2020 es va incoar l’expedient de 
responsabilitat patrimonial núm. 2020/5733, derivat de la reclamació presentada per 
Lluís Sant Canal, en representació de J.P.C., i es va designar l’instructor i secretari de 
l’expedient. 
 
Finalitzat el període d’instrucció i el tràmit d’audiència posterior, en data 25 de 
novembre de 2020 s’ha formulat la proposta de resolució que seguidament es 
transcriu: 
 
“Que formula l’instructor de l’expedient de responsabilitat patrimonial indicat a 
l’encapçalament, instat per l’advocat Lluís Sant Canal, en representació de Josep Puig 
Castelló. 
 
I. ANTECEDENTS 
 
1. L’expedient de responsabilitat patrimonial núm. 2020/5733 s’ha incoat i instruït a 
instàncies de la reclamació presentada per Lluís Sant Canal en representació de J.P.C. 
(núm. Reg. Gen.:1-2020-012914-2, de 28 de maig de 2020), en la que sol·licita una 
indemnització econòmica de 5.662,87 euros a favor de J.P.C., pels danys soferts el dia 
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22 d’abril de 2020, com a conseqüència d’un arbre a la calçada de la carretera GIV-6701, 
dels Àngels, en el punt quilomètric 4+800. 
 
2. En data 17 de juny de 2020 es va aprovar la resolució d'incoació del procediment i es 
va nomenar l’instructor. 
 
3. Per provisió de data 15 de juliol de 2020, es va obrir un període de prova, es va 
admetre la prova documental aportada pel reclamant i es va sol·licitar informe del Servei 
de Xarxa Viària. 
  
4. Per provisió de data 6 d’octubre de 2020, s’incorpora a l’expedient l’informe del Servei 
de Xarxa Viària emès en data 2 de setembre de 2020 i es posa de manifest l’expedient 
per tal de formular al·legacions. 
 
5. En data 19 d’octubre de 2020, la companyia asseguradora de la Diputació de Girona 
presenta al·legacions en les que s’indica que la responsabilitat de l’accident no es pot 
atribuir al titular de la via. En la mateixa data, l’interessat presenta escrit d’al·legacions 
en el que conclou que s’ha d’estimar la reclamació presentada tot rebutjant les 
afirmacions de l’informe del Servei de Xarxa Viària. 
 
II. FONAMENTS JURÍDICS 
 
L’interessat reclama que se l’indemnitzi pels danys físics i materials soferts, el dia 22 
d’abril de 2020, en la seva persona i en el vehicle de la seva titularitat amb matrícula 
2945-XXX, a la carretera GIV-6701, dels Àngels.  
 
La reclamació fonamenta la responsabilitat de l’administració en la manca de 
manteniment, senyalització i conservació de la carretera GIV-6701. 
 
La responsabilitat patrimonial de l’Administració està recollida a l’article 106.2 de la 
Constitució Espanyola que estableix que “Els particulars, en els termes establerts per la 
llei, tindran dret a ser indemnitzats per qualsevol lesió que pateixin en qualsevol dels 
seus béns i drets, llevat dels casos de força major, sempre que la lesió sigui 
conseqüència del funcionament dels serveis públics”; així mateix, la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic estableix en el seu article 32.1 en els 
mateixos termes que “els particulars tenen dret a ser indemnitzats per les 
administracions públiques corresponents de tota lesió que pateixin en qualsevol dels 
seus béns i drets, sempre que la lesió sigui conseqüència del funcionament normal o 
anormal dels serveis públics, excepte en els casos de força major o de danys que el 
particular tingui el deure jurídic de suportar d’acord amb la Llei.” Així mateix, l’article 34 
del mateix text legal estableix els supòsits indemnitzatoris i el seu càlcul i exclou els 
danys que es derivin de fets o circumstàncies que no s’haguessin pogut preveure o 
evitar segons l’estat dels coneixements de la ciència o de la tècnica existents en el 
moment de la seva producció. 
 
El procediment que cal seguir per efectuar aquesta reclamació és el que estableix la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 
 
Dels anteriors fonaments legals de la responsabilitat patrimonial de l’administració així 
com de la doctrina i jurisprudència aplicable, per tal que es doni aquesta responsabilitat 
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patrimonial de l’administració és requisit necessari que hi concorrin els elements 
següents: a) un fet imputable a l’administració, essent suficient acreditar que s’ha produït 
en el desenvolupament d’una activitat quina titularitat correspon a un ens públic; b) un 
dany antijurídic produït, entès com a detriment patrimonial injustificat i que per tant el 
que el pateix no tingui el deure jurídic de suportar. El perjudici patrimonial ha de ser real, 
avaluable econòmicament, efectiu i individualitzat en relació amb una persona o grup de 
persones; c) relació de causalitat directa i eficaç, entre el fet que s’imputa a 
l’administració i el dany produït; i d) absència de força major, com a causa aliena a 
l’organització i diferent del cas fortuït.  
 
D’acord amb el que s’exposa, per poder determinar si existeix o no responsabilitat de 
l’administració s’ha d’analitzar si s’acrediten els requisits indicats i, en conseqüència, si 
queda provada la relació de causalitat entre l’actuació administrativa i els danys soferts. 
 
En relació amb el fet imputable a l’Administració, en aquest supòsit no s’aporta cap 
atestat policial que constati el lloc exacte de l’accident, si bé aporta fotografies i 
manifestacions on es pot identificar el tram on va ocórrer el sinistre. 
 
Pel que fa als danys al·legats, aquests s’extreuen de les manifestacions del propi 
interessat, de la documentació aportada, dels documents mèdics i de l’informe pericial 
aportat amb la reclamació. 
 
El fet que s'imputa a la Diputació de Girona com a causant de l’accident, és la caiguda 
d’un arbre a la via. 
 
Pels motius que seguidament es descriuen, d’acord amb la instrucció de l’expedient i 
l’informe del Servei de Xarxa Viària que consta a l’expedient, no es considera que hi 
hagi relació de causalitat, directa i eficaç, entre el funcionament de l'administració i els 
danys reclamats: 
 
1r. Es portava un acurat manteniment de la via i les tasques de vigilància eren 
adequades d’acord amb el tipus i funció de la carretera. Com recull l’informe esmentat, 
la via era objecte d’un manteniment periòdic ordinari (sega i neteja de cunetes, 
manteniment de gàlib, regs asfàltics, arranjaments de forats, retirada d’obstacles de la 
via, etcètera) i també d’actuacions successives de reparació i millora de més ampli abast, 
així com les tasques de vigilància de la carretera continues, amb una periodicitat mínima 
setmanal.  
 
Tenint en compte que es tracta d'una via local, s'extreu la conclusió que la carretera en 
el seu conjunt es trobava en bones condicions per a la circulació i el servei a la via era 
adequat. 
 
2n. Tal i com indica l’informe del Servei de Xarxa Viària, cal ressaltar que la Direcció 
General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya va activar en fase d’alerta el 
Pla Especial de Protecció Civil per Inundacions (INUNCAT) i el Pla Especial de Protecció 
Civil per Ventades (VENTCAT) des del dia 21 d’abril de 2020 i que el temporal va causar 
nombroses incidències degudes a les fortes pluges i el fort vent tot demanat especial 
prudència en la mobilitat i que el telèfon d’emergències 112 va rebre un total de 1.449 
trucades relacionades amb les incidències causades pel fort vent i les fortes pluges, 45 
d’elles en la comarca del Gironès. 
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3r. L’informe del Servei de Xarxa Viària indica que es va rebre un avís de l’accident a les 
11.22 hores en el què es comunicava la incidència i s’indicava que aquesta havia estat 
solucionada, no consta actuació dels Mossos d’Esquadra ni de cap altre usuari o cos 
policial ni tampoc consta cap més actuació pels motius indicats en tota la carretera.  
 
4rt. En quart lloc, i d’acord amb l’indicat en el paràgrafs anteriors i, en especial, pel que 
fa a l’activació en alerta de dos Plans de Protecció Civil (INUNCAT i VENTCAT), cal tenir 
en compte les circumstàncies de la conducció, això és, adequar la conducció a l’estat 
de la via i a les diverses circumstàncies del moment que es puguin suscitar de manera 
que es pugui aturar el vehicle davant qualsevol obstacle que es pugui presentar. Segons 
l’informe del Servei, es considera que, tenint en compte les característiques de la via, 
un tram amb alta visibilitat (directa de 220 metres i una visibilitat inversa de 210 metres), 
el seu manteniment i dels plans de protecció civil activats, la caiguda d'un arbre a la 
calçada com a conseqüència d’un temporal excepcional de vent i de pluja és una 
circumstància  imprevisible, que amb un ús racional dels mitjans públics disponibles no 
és possible resoldre automàticament. Per tant, en compliment de l’article 19 del Text 
articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de vehicles a motor i seguretat vial, 21 del 
Text refós (RDL 6/2015) és responsabilitat del conductor prendre en consideració 
aquelles circumstàncies i adequar la velocitat del seu vehicle, de manera que el pogués 
aturar dins dels límits del seu camp de visió i davant de qualsevol obstacle que es 
pogués presentar. 
 
En aquest sentit, cal tenir en compte el que disposa l’article 21 del Reial decret legislatiu 
6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació 
de vehicles de motor i seguretat viària que estableix que: “El conductor està obligat a 
respectar els límits de velocitat establerts i a tenir en compte, a més, les seves pròpies 
condicions físiques i psíquiques, les característiques i l’estat de la via, del vehicle i de la 
seva càrrega, les condicions meteorològiques, ambientals i de circulació i, en general, 
totes les circumstàncies que concorrin en cada moment, a fi d’adequar la velocitat del 
seu vehicle a aquelles, de manera que sempre el pugui parar dins dels límits del seu 
camp de visió i davant qualsevol obstacle que es pugui presentar.” 
 
En definitiva, els motius indicats constaten que la gestió de la via s’adequava 
perfectament als estàndards de servei a la carretera exigibles (tant de manteniment i 
vigilància com de temps de resposta davant incidències), no essent admissible 
pretendre l’omnipresència de l’administració davant actuacions de tercers o de plans 
d’emergència activats i sense tenir gens en compte la responsabilitat personal dels 
propis usuaris de la via i, per tant, no és possible establir una relació causa-efecte directa 
i eficaç entre el titular de la via i els danys al·legats. 
 
En els termes exposats, i en relació amb el sistema de responsabilitat patrimonial 
objectiva, la jurisprudència més recent (sentència número 412/2015 de la Secció quarta 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de data 27 de maig de 2015) en supòsits 
similars estableix que: “La prestació per l'administració d'un determinat servei públic i la 
titularitat per part d'aquella de la infraestructura material per a la seva prestació, no 
implica que el vigent sistema de  responsabilitat patrimonial objectiva de les 
administracions públiques, converteixi a aquella en asseguradora universal de tots els 
riscos amb la finalitat de prevenir qualsevol eventualitat desfavorable o danyosa per als 
administrats que pugui produir-se amb independència de l'actuar administratiu, perquè 
del contrari es transformaria aquell en un sistema providencialista no previst en el nostre 
ordenament jurídic. 
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També cal afegir que la intervenció culpable o negligent del mateix perjudicat, o d'un 
tercer, aliè a l'organització administrativa, trenca la relació de causalitat i, en 
conseqüència, no es pot exigir responsabilitat ni menys imputar-la al funcionament 
normal o anormal dels serveis públics. Per això cal que la intervenció del tercer sigui la 
causa eficient del dany o perjudici produït.” 
 
III. CONCLUSIÓ 

 
Per tot això, considero que en aquest supòsit no concorren els requisits necessaris 
perquè neixi responsabilitat patrimonial de l'administració ni es pot establir cap nexe de 
causalitat entre els danys reclamats i l'actuació de l'administració que gestiona la 
carretera i, per aquest motiu, es pot eximir a la Diputació de Girona del deure 
d’indemnitzar els reclamants. 
 
D’acord amb els antecedents i fonaments de dret anteriors, proposo que l’òrgan 
competent dicti una resolució que desestimi les peticions de la reclamació efectuada.” 
 
D’acord amb el que disposa l’article 91 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques; i de conformitat amb tot l’anterior, 
el diputat delegat de Xarxa Viària proposa  a la Junta de Govern l’adopció de l’acord 
següent: 
 
Primer. Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial instada per Lluís Sant 
Canal, en representació de J.P.C. relativa a danys soferts en accident de circulació a la 
carretera GIV-6701, circulant amb el vehicle amb matrícula 2945-XXX, en data 22 d’abril 
de 2020. 
 
Segon. Notificar aquesta resolució als interessats. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres. 
 
 
 
38. Proposicions urgents 
 
No n’hi ha. 
 
 
 
39.  Precs i preguntes 
 
No hi ha cap intervenció.  
 
 
No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 10.33 h, de 
la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
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