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Número:  1037  

Òrgan:  Junta de Govern  

Sessió:  Ordinària  

Data: 2 de març de 2021  

Hora:  10:00  

Lloc:  Saló de Sessions  

Document: Acta  

 
Expedient: 2021/2188 

 
 
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 

 

 

 

Amb el següent 
ORDRE DEL DIA  

 

 

 Punt d'ordre del dia Expedient 
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1 Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de 
l’acta de la sessió ordinària del dia 16 de febrer 
de 2021 

 

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 
 

 

 Unitat de Gestió de la Informació   

3 Aprovació de la convocatòria de subvencions 
per fomentar projectes de promoció 
agroalimentària 2021 
 

2021/X020100/759 

 Assistència i Cooperació als Municipis   

4 Revocació final subvencions Fons de 
Cooperació Econòmica i Cultural, any 2019 per 
a obres d’inversió. (Exp. 2019/263) 
 

2019/X020100/263 

 Habitatge   

5 Acceptació de renúncia de subvenció per a la 
compra de material per contribuir a la lluita 
contra la pobresa energètica Consell Comarcal 
de la Garrotxa, any 2020 

2020/X020200/7714 

6 Acceptació de renúncia de subvenció per a 
estudis, plans, programes i projectes locals 
Ajuntament de Ripoll, any 2020 
 

2020/X020200/2206 

 Cooperació Cultural   

7 Aprovació subvenció nominativa per al 
finançament de la Sala La Planeta 

2021/X020200/7 

8 Aprovació subvenció nominativa al cercle de 
Cultura Tradicional i Popular Marboleny 

2021/X020200/61 

9 Redistribució i resolució imports Indika, curs 
2020/2021_primer trimestre 
 

2019/X020100/7492 

 Servei d’Esports   

10 Aprovar Subvenció nominativa a Volta Ciclista 
a Catalunya AE per a la 100a Edició de la Volta 
Ciclista a Catalunya-Província Girona 
 

2021/X020200/1805 

 Medi Ambient   

11 Subvenció potencial del fong Verticillium sp. en 2021/X020200/1468 
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el control biològic de l'ailant (Ailanthus 
altissima) - 2021. Exp. 2021/1468 
 

 Xarxa Viària Local   

12 Aprovació el document d'actualització del 
catàleg de carreteres de la xarxa que gestiona 
la Diputació de Girona, any 2020 
 

2021/K010400/647 

13 Proposicions urgents  

14 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 16 de febrer de 2021  

 
S’aprova per unanimitat I sense esmenes l’acta de la sessió del dia 16 de febrer, 
lliurada prèviament als assistents.  
 

 

 

2. Assistència a la Presidència en l'exercici de les s eves atribucions, tal com 
disposa l'art. 35.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local  

 

 

 

a) Unitat de Gestió de la Informació  

 

3. Aprovació de la convocatòria de subvencions per fom entar projectes de 
promoció agroalimentària 2021. 2021/X020100/759  

 
Antecedents 

 
El Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Girona per al període 2020-2023, 
aprovat pel Ple de la Diputació en la sessió de dia 17 de desembre de 2019, té com a 
base normativa l’article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. Aquest Pla té un contingut programàtic i la seva efectivitat queda 
condicionada a la posada en pràctica de les diferents línies de subvencions que el 
mateix Pla relaciona, i atenent fonamentalment a les disponibilitats pressupostàries de 
què disposi la Diputació de Girona per a cada exercici.  
 
L’article 36.1b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
atorga competència a les diputacions en matèria d’assistència i cooperació jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis, especialment als de menor capacitat econòmica i de 
gestió. Igualment l'article 36.1d) reconeix com a competència la cooperació en el 
foment del desenvolupament econòmic i social i en la planificació en el territori 
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provincial, d’acord amb les competències de les altres administracions públiques en 
aquest àmbit. 
 
L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen en les bases 
específiques reguladores de subvencions al programa de suport a projectes de 
promoció agroalimentària, aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 19 de 
maig de 2020 i publicades de forma definitiva al BOPG número 116/0, de 17 de juny 
de 2020. 
La tramitació de la convocatòria que es proposa aprovar 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 president de la Diputació de Girona 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 al programa de suport a projectes de promoció 
agroalimentària, el text de la qual es transcriu literalment a continuació: 
 
“CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS AL PROGRAMA DE 
SUPORT A PROJECTES DE PROMOCIÓ AGROALIMENTÀRIA ANY 2021 

 
1. Objecte i finalitat 
Subvencions en règim de concurrència competitiva a les entitats sense ànim de lucre 
vinculades al sector agroalimentari gironí i als ens locals de la demarcació de Girona 
que gestionin projectes i/o espais públics vinculats a la promoció agroalimentària 
destinades al finançament de projectes agroalimentaris de les temàtiques següents: 
 
a) Campanyes de promoció i sensibilització 

b) Concursos sectorials 

c) Estudis de millora o innovació de producte agroalimentari  
d) Formacions 

e) Jornades de networking i de reconeixement empresarial 
D’acord amb les bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en 
la sessió de 19 de maig de 2020 i publicades al BOP núm. 116/0, de 17 de juny de 
2020.  
Els criteris de valoració seran els que estableixen el punt 6 de les bases reguladores. 
 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 

L’import total destinat a la convocatòria és de 52.000 euros. El crèdit pressupostari per 
a cadascuna de les resolucions va amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 
següents: 
 

Aplicació pressupostària 

 

Pressupos
t 

Aplicació 
pressupostària 

Descripció 
Import  
(en €) 

Anualitat 
2021 

104/4300/48100 
Ajuts a entitats no lucratives campanya 
projectes de promoció agroalimentària (Girona 
Excel·lent) 

28.000,00 
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Anualitat 
2021 

104/4300/46200 
Ajuts a ajuntaments campanya projectes de 
promoció agroalimentària (Girona Excel·lent) 16.000,00 

Anualitat 
2021 

104/4300/46500 
Ajuts a Consells Comarcals projectes de 
promoció agroalimentària (Girona Excel·lent) 8.000,00 

Total € 52.000,00 

 
Els crèdits consignats a les aplicacions pressupostàries tenen caràcter estimatiu i en 
cap cas són limitatius. La lliure concurrència de la convocatòria garanteix la vinculació 
entre els crèdits pressupostaris, que es podran redistribuir en funció de la naturalesa 
jurídica dels beneficiaris, sempre que no s’ultrapassi la dotació total de la convocatòria. 
Aquesta redistribució s’aprovarà en el mateix acord de concessió. 
 
La concessió de les subvencions queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i 
suficient en el moment de la resolució de l’atorgament. 
 
3. Termini de presentació de sol·licituds 

El termini de presentació de sol·licituds començarà l’endemà de la publicació de la 
convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà 20 dies hàbils 
després. 
 
La presentació de les sol·licituds s’ha de fer mitjançant el model normalitzat disponible 
al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), i han de complementar-se amb la 
documentació que preveu l’article 7 de les bases reguladores. 
 
Les sol·licituds s’han de presentar per via telemàtica a través de l’aplicació de 
subvencions de la Diputació de Girona “Tràmit de subvencions per a entitats, empresa 
i ciutadania”, seguint els passos que hi figuren. Es podran utilitzar els sistemes de 
signatura electrònica acceptats per la Diputació de Girona que s’especifiquen a la seu 
electrònica.  
 
4. Import de les subvencions 

Es subvencionaran les actuacions amb millor puntuació, amb un màxim de 4.000 € per 
sol·licitud, fins a exhaurir les partides pressupostàries assignades a aquesta 
convocatòria. El percentatge màxim a atorgar serà un 75 % del pressupost elegible. 
 
5. Àmbit temporal de les accions subvencionables 

Es podran imputar a aquesta subvenció les despeses realitzades entre l’1 de 
novembre de 2020 i el 31 d’octubre de 2021. 
 
6. Termini per justificar les subvencions 

La justificació de la realització de l’actuació es podrà formalitzar des de l’acabament de 
l’activitat fins al 16 de novembre de 2021. 
 
7. Termini de resolució i notificació 

7.1 Termini de resolució 

El termini màxim per adoptar la resolució de la convocatòria i notificar-la és de sis 
mesos a comptar des de la data d’acabament del termini de presentació de les 
sol·licituds. 
En cas que hagi transcorregut el termini màxim sense que s’hagi notificat la resolució 
als interessats, la sol·licitud de concessió de la subvenció es considera desestimada 
per silenci administratiu. 
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7.2 Termini de notificació 

La resolució es notifica 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 
hagi estat desestimada, en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des de la 
data d’adopció de l’acord. 
La subvenció s’entén acceptada si en un termini màxim de 10 dies naturals després de 
la notificació de la subvenció el beneficiari no n’ha fet renúncia expressa. 
 
8. Règim de recursos 

La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta resolució 
és procedent interposar un recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós 
administratiu de Girona, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent de 
la notificació. Alternativament, i de manera potestativa, es pot interposar un recurs de 
reposició davant del president de la Diputació de Girona, en el termini d’un mes, a 
comptar des del dia següent de la notificació.  
 
9. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà a l’e-Tauler de la Diputació i al lloc web de la 
Diputació, i l’extracte d’aquesta, d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la Llei 
38/2003, general de subvencions, es publicarà al BOPG.” 
 
Segon. Autoritzar la despesa de la convocatòria per un import màxim de 52.000,00 €, 
distribuïts amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents: 
 
Aplicació pressupostària 

 

Pressupos
t 

Aplicació 
pressupostària 

Descripció 
Import  
(en €) 

Anualitat 
2021 

104/4300/48100 
Ajuts a entitats no lucratives campanya 
projectes de promoció agroalimentària (Girona 
Excel·lent) 

28.000,00 

Anualitat 
2021 

104/4300/46200 
Ajuts a ajuntaments campanya projectes de 
promoció agroalimentària (Girona Excel·lent) 16.000,00 

Anualitat 
2021 

104/4300/46500 
Ajuts a Consells Comarcals projectes de 
promoció agroalimentària (Girona Excel·lent) 8.000,00 

Total € 52.000,00 

 
Els crèdits consignats a les aplicacions pressupostàries tenen caràcter estimatiu i en 
cap cas són limitatius. La lliure concurrència de la convocatòria garanteix la vinculació 
entre els crèdits pressupostaris, que es podran redistribuir en funció de la naturalesa 
jurídica dels beneficiaris, sempre que no s’ultrapassi la dotació total de la convocatòria. 
Aquesta redistribució s’aprovarà en el mateix acord de concessió. 
 
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. 
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Quart. Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot 
interposar, amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició davant el president de la 
Diputació de Girona en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació, o 
directament un 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. 
 
 
 
b) Assistència i Cooperació als Municipis  
 
4. Revocació final subvencions Fons de Cooperació Econ òmica i Cultural, 

any 2019 per a obres d’inversió. (Exp. 2019/263). 2 019/X020100/263 

 

Per Resolució del President de la Diputació de Girona de data 19/01/2021 es va iniciar 
l’expedient de revocació de les subvencions concedides a diversos ajuntaments dins el 
Fons de Cooperació Econòmica i cultural any 2019, per a despeses en inversions, per 
no haver justificat total o parcial l’import de les despeses de l’actuació establert a la 
resolució en el termini que finalitzava el 30 de setembre de 2020 i amb una pròrroga 
de fins el 15 de novembre de 2020. 
 

Ajuntament Exp. 

2019/

Concepte Subvenció€ Import 

justificat 

Subvenció 

reconeguda

Import a 

revocar

Motiu 

revocació

Brunyola 294  1. Panell  informatiu amb 

radar control de velocitat. 

2. Mil lora paviment Ctra. 

St. Dalmai a Brunyola. 3. 

Reparació Pont de la 

Riera de Sant Martí 

Sapresa

30.661,39 € 28.811,44 € 28.811,44 € 1.849,95 € Justificació 

insuficient

Cadaqués 316  1.Millores ctra. Cap de 

Creus. 2.Reparacions 

diverses pg. Marítim. 

3.Arranjaments camins 

municipals

73.939,80 € 73.544,82 € 73.544,82 € 394,98 € Justificació 

insuficient

Llagostera 396  1. Mil lores enllumenat 

carrer S. Rusiñol. 2. 

Substitució focus camp de 

futbol. 3. Mil lores 

paviment carrer Maiena

148.591,90 € 139.614,96 € 139.614,96 € 8.976,94 € Justificació 

insuficient

Sant Andreu 

Salou

663  Pavimentació camí de la 

Torre, 2 part 3

27.941,70 € 27.693,23 € 27.693,23 € 248,47 € Justificació 

insuficient

Sant Pere 

Pescador

694  1. Pavimentació trams 

nucli urbà i Avda. Onze 

Setembre. 2. Arranjament 

rampa església i  

escosells. 3. Tancament 

contenidors

58.973,85 € 0,00 € 0,00 € 58.973,85 €  No han 

presentat el  

compte 

justificatiu

 
 
En data 20/01/2021 es va notificar als ajuntaments afectats aquesta resolució i es va 
donar un termini de quinze dies perquè presentessin les al·legacions que 
consideressin oportunes.  
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Transcorregut aquest termini cap ajuntament ha presentat al·legacions. 
 
Vist el que determina la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en 
relació amb l’obligació de justificació de les subvencions i el reglament que la 
desenvolupa. 
 
Vist l’article 33 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona, que 
estableix: “El centre gestor notificarà al beneficiari la proposta de revocació de la 
subvenció, i li concedirà un termini de quinze dies per tal que hi pugui presentar les 
al·legacions que consideri oportunes. Un cop transcorregut el termini i resoltes les 
al·legacions, si escau, l’òrgan competent revocarà la subvenció, tot arxivant-ne 
l’expedient sense cap tràmit ulterior”. 
 
Per tot l’anterior, el Diputat delegat de Suport a les Entitats Locals, proposa a la Junta 
de Govern que adopti l’acord següent: 
 
PRIMER. Revocar l’import de la subvencions concedides dins Fons de Cooperació 
Econòmica i cultural any 2019, per a despeses en inversions, dels ajuntaments 
relacionats, per no haver justificat total o parcial l’import de les despeses de l’actuació 
dins del termini establert i anul.lar l’autorització i disposició de la despesa. 

 

Ajuntament Exp. 

2019/ 
Concepte Import a 

revocar 
Fase Núm. operació  

aplicació 

pressupostària 

220/9420/76201 

Brunyola 294  1. Panell informatiu amb radar 

control de velocitat. 2. Millora 

paviment Ctra. St. Dalmai a 

Brunyola. 3. Reparació Pont de 

la Riera de Sant Martí Sapresa 

1.849,95 € AD 220190029134 

Cadaqués 316  1.Millores ctra. Cap de Creus. 

2.Reparacions diverses pg. 

Marítim. 3.Arranjaments 

camins municipals 

394,98 € AD 220190029138 

Llagostera 396  1. Millores enllumenat carrer 

S. Rusiñol. 2. Substitució focus 

camp de futbol. 3. Millores 

paviment carrer Maiena 

8.976,94 € AD 220190029160 

Sant Andreu 

Salou 
663  Pavimentació camí de la 

Torre, 2 part 3 
248,47 € AD 220190029195 

Sant Pere 

Pescador 
694  1. Pavimentació trams nucli 

urbà i Avda. Onze Setembre. 2. 

Arranjament rampa església i 

escosells. 3. Tancament 

contenidors 

58.973,85 € AD 220190029224 

 

SEGON. Notificar el present acord als ajuntaments interessats. 
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Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres. 
 

 

 

c) Habitatge  

 

5. Acceptació de renúncia de subvenció per a la compra  de material per 
contribuir a la lluita contra la pobresa energètica  Consell Comarcal de la 
Garrotxa, any 2020. 2020/X020200/7714  

 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona de data 6 d’octubre de 2020 va concedir 
al Consell Comarcal de la Garrotxa una subvenció de 9.900,00 € per a la compra de 
material per contribuir a la lluita contra la pobresa energètica (expedient número 
2020/7714), amb càrrec a l’aplicació 210/1521/76500 del pressupost general de 2020 i 
amb un termini per a justificar fins el 30 de novembre de 2020.  
 
En data 21 de desembre de 2020, el Consell Comarcal de la Garrotxa comunica que, 
atès que no han finalitzat les auditories i detecció de les llars vulnerables 
corresponents, renuncia a la subvenció concedida per la Diputació de Girona per a la 
compra de material per contribuir a la lluita contra la pobresa energètica per a l’any 
2020.  
 
D'acord amb aquests antecedents, el diputat delegat d’Habitatge, assistència als 
municipis i serveis generals,proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent: 
 
PRIMER. Acceptar formalment la renúncia de la subvenció atorgada al Consell 
Comarcal de la Garrotxa, per import de 9.900,00 €, concedida per a la compra de 
material per contribuir a la lluita contra la pobresa energètica (expedient número 
2020/7714), atorgada per la Junta de Govern del dia 6 d’octubre de 2020, i procedir a 
l’arxiu i tancament de l’expedient corresponent.  
 
SEGON. Notificar al Consell Comarcal de la Garrotxa el present acord. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres. 
 
 
 
6. Acceptació de renúncia de subvenció per a estudis, plans, programes i 

projectes locals Ajuntament de Ripoll, any 2020. 20 20/X020200/2206 

 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona de data 21 de juliol de 2020 va concedir 
a l’Ajuntament de Ripoll una subvenció de 3.388,00 € per al pla de mobilització 
d’habitatges buits (expedient número 2020/2206), amb càrrec a l’aplicació 
210/1521/46200 del pressupost general de 2020 i amb un termini per a justificar fins el 
30 de novembre de 2020. 
 
En data 8 de febrer de 2021, l’Ajuntament de Ripoll comunica que, atès que degut a la 
pandèmia ha estat impossible dur a terme l’acció subvencionada, renuncia a la 
subvenció per a estudis, plans, programes i projectes locals en l’àmbit de les polítiques 
d’habitatge atorgada per la Diputació de Girona, per l’any 2020. 
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D'acord amb aquests antecedents, el diputat delegat d’Habitatge, assistència als 
municipis i serveis generals, proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent: 
 
PRIMER. Acceptar formalment la renúncia de la subvenció atorgada a l’Ajuntament de 
Ripoll, per import de 3.388,00 €, concedida per al pla de mobilització d’habitatges buits 
(expedient número 2020/2206), atorgada per la Junta de Govern del dia 21 de juliol de 
2020, i procedir a l’arxiu i tancament de l’expedient corresponent. 
 
SEGON. Notificar a l’Ajuntament de Ripoll el present acord. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres. 
 
 
 
d) Cooperació Cultural  

 
7. Aprovació subvenció nominativa per al finançament d e la Sala La Planeta. 

2021/X020200/7 

 

Mithistòrima Produccions SL ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament 
de la programació estable i produccions d’arts escèniques de la Sala La Planeta , l’any 
2021, i s’ha instruït l'expedient corresponent (2021/7).  
 
La sala La Planeta va ser membre fundador de la Coordinadora de Sales Alternatives 
de Catalunya (COSACA), juntament amb les sales barcelonines Tantarantana, 
Muntaner, Espai Brossa, Versus Teatre, Beckett, el Teatre L’Aurora d’Igualada, el 
Teatre de Ponent de Granollers i la sala Trono de Tarragona, i posteriorment, 
juntament amb aquestes tres últimes sales va fundar la Coordinadora de Teatres 
Independents de Catalunya (CTIC). També forma part de la Red de Teatros 
Alternativos de l’Estat Espanyol, integrada actualment per més d'una trentena 
d’espais escènics de petit format, i, des de l'any 2010, s'ha incorporat a l'associació 
d'empreses de teatre de Catalunya ADETCA. L’any 2020 han rebut el premi al Millor 
Teatre de Catalunya dins la Gala Catalunya Aixeca el Teló. 
 
Amb una activitat escènica de més de trenta anys -a la tardor del 2020 han celebrat la 
30ena edició de la Proposta de Teatre Independent- i amb una programació 
professional regular des del 1997, la sala La Planeta és gestionada actualment per 
l’empresa Mithistòrima Produccions S.L. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada 
nominativament a favor de Mithistòrima Produccions SL, de conformitat amb allò que 
preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i 
l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, la 
concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb 
el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 
qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 
 
D’acord al decret  de la Presidència de 18 de juliol de 2019, es delega a la Junta de 
Govern les atribucions per a l’atorgament de subvencions a l’empara de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, amb càrrec als crèdits 4 i 7 del 
vigent pressupost corporatiu, d’import a partir de 18.001,00 euros, inclòs. 
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Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural es proposa a la Junta 
de Govern que adopti l'acord següent:  
 
PRIMER. Concedir la subvenció a Mithistòrima Produccions SL, per al finançament de 
la programació estable i produccions d’arts escèniques de la Sala La Planeta , l’any 
2021, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del (nom del 
beneficiari) 

NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució de 
l’activitat  

2021/7 Mithistòrima 
Produccions SL 

B17777863 Programació 
estable i 
produccions 
d’arts escèniques 
de la Sala La 
Planeta 2021 

des del 16 de 
novembre de 
2020 fins al 31 
d’octubre de 
2021. 
 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a justificar 
 

219.000,00€ 58.000,00E 31.000,00€ 53,44%  58.000,00 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de  TRENTA-UN MIL EUROS, 
(31.000,00€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/47001 del pressupost 
de la Diputació de Girona de 2021. 
 
TERCER. Objecte. 
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada 
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la 
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.  
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada és des del 16 de novembre de 2020 
fins al 31 d’octubre de 2021. 
 
QUART. Compatibilitat.  
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic 
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les 
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar 
el cost total de l'activitat subvencionada. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.  
D’acord a l’art. 21.4 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, 
es requerirà per part de l’ens beneficiari l’acceptació expressa de la subvenció.  

 
SISÈ. Quantia, finançament i pagament.  
De conformitat amb allò que disposa l’article 34.4 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, tan bon punt s’hagi produït l’acceptació expressa d’aquest acord, de 
conformitat amb el punt cinquè, es procedirà al pagament de  VINT-I-UN MIL SET-
CENTS EUROS (21.700,00€), en concepte de bestreta, que correspon al 70 % de 
l’import de la subvenció, com a finançament necessari per poder dur a terme les 
actuacions inherents a la subvenció. El pagament es farà sense necessitat de 
constitució de fiança o garantia. 
 
Quan Mithistòrima Produccions SL, hagi presentat telemàticament al Registre General 
de la Diputació la justificació econòmica de l’anualitat en curs, de conformitat amb el 
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que s’estableix en el punt setè d’aquest acord, es farà efectiva la quantitat de  NOU 
MIL TRES-CENTS EUROS, (9.300,00€), corresponents al 30% restant. 
 
El beneficiari resta obligat a presentar en el termini atorgat a l’efecte en el Registre 
General de la Diputació la justificació econòmica, de conformitat amb el que s’estableix 
en el punt setè d’aquest acord. 
 
SETÈ. Règim de justificació.  
Mithistòrima Produccions SL ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 
58.000,00€ corresponents a l’import de les despeses  despeses de caixets a les 
companyies i publicitat,  que consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, 
mitjançant la presentació telemàtica al Registre General de la Diputació de la 
documentació següent: 
 
a) El compte justificatiu normalitzat de la Diputació. 
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 
factura;  
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de 
les activitats. 
f)Declaració responsable  sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o 
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en compliment 
de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència (document 
normalitzat de la Diputació). 
g) Un informe de revisió del compte justificatiu  subscrit per un auditor de comptes 
inscrit com exercent en el “Registre Oficial de Auditores de Cuentas” dependent del 
“Instituto de Auditoria de Cuentas”, que ha de garantir, mitjançant un examen 
independent, que el beneficiari de l’ajut ha realitzat l’acció subvencionada i ha complert 
els requisits perquè se’n pugui fer el pagament. L’informe exposarà de forma clara, 
objectiva i ponderada els fets comprovats i les conclusions obtingudes.  
 
En el supòsit que el beneficiari no estigui obligat a auditar els comptes anuals, la 
designació de l’auditor la farà aquest beneficiari. 
 
En cas que el beneficiari estigui obligat a auditar els comptes anuals per un auditor 
sotmès a la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’auditoria de comptes, la revisió de la 
memòria d’actuació, així com la revisió del compte justificatiu la portarà a terme el 
mateix auditor.  
 
L’actuació dels auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de 
comptes justificatius de subvencions es farà de conformitat amb el que s’estableix a 
l’Ordre  EHA/1434/2007, de 17 de maig, per la qual s’aprova la norma d’actuació dels 
auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de comptes justificatius de 
subvencions en l’àmbit del sector públic estatal, que preveu l’article 74 del Reglament 
de la LLei 38/2008, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat per RD 
887/2006 de 21 de juliol. 
 
Les despeses d’elaboració de l’informe d’auditor es consideraran despeses 
subvencionables fins a un import màxim de 1.000,00 euros. 
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h) Per a poder analitzar els indicadors del Pla estratègic del servei de Coopera ció 
Cultural , en el moment de justificar s’ha d’aportar la informació següent:  
 

- Nombre d’usuaris. 
- Teniu patrocinadors i/o mecenes? Constestar Si/No. 

 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment 
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el 
percentatge de desviació. 
 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat 
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva. 
 
És inadmissible cap canvi de destinació.  
 
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 22 de novembre de 
2021. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, 
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
 
Degut a la situació excepcional derivada de la pandèmia de la Covid-19, s’acceptaran 
els canvis següents, sempre i quan estiguin degudament motivats a la justificació i 
directament relacionats amb la situació de crisi sanitària: 
 

� Les despeses relacionades amb el canvi de l’activitat al format virtual, on s’hi 
podran incloure també les despeses de suport a les plataformes de venda 
d’entrades o personal de suport, i les despeses per adaptacions a les activitats 
culturals virtuals. 

� En el cas de les activitats presencials, seran subvencionables les despeses 
relacionades amb la seguretat sanitària de la mateixa (compra de mascaretes, 
gel hidroalcohòlic, termòmetres, etc.) 

� En el cas d’activitats que s’hagin hagut de cancel·lar per motius de la 
pandèmia, sempre i quan estigui degudament motivat a la justificació es 
consideraran com a subvencionables els aspectes següents: 

 
� Els caixets, percentatge de taquilla o honoraris que hagin estat 

acceptats pels equipaments municipals o les entitats o empreses 
organitzadores dels concerts, actuacions o espectacles. 

� La facturació d’activitats programades que s’hagin cancel·lat: 
monitoratge, guiatge, despeses de tècnics d’il·luminació, llum, so, 
etc. 

 
No es concedirà pròrroga del termini de justificaci ó. La manca de justificació 
implicarà l’inici del procediment de revocació de l a subvenció concedida.  

 
Tan bon punt Mithistòrima Produccions, S.L. presenti la documentació justificativa es 
procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en 
aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes 
que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la 
indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, 
amb les conseqüències que es determinen al punt següent. 
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VUITÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat.  
La Junta de Govern de la Diputació de Girona té la facultat de revisar la subvenció 
concedida i de modificar la resolució de concessió en el cas d’alteració de les 
condicions que s’han tingut en compte per a la concessió de la subvenció. En relació 
amb la possibilitat de modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que 
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa 
concordant. Es procedirà a exigir el reintegrament de la subvenció concedida en els 
supòsits previstos a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i a l’article 34 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona. 
 
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat. 
El Mithistòrima Produccions, S.L.  haurà de fer constar expressament el suport 
econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les 
actuacions que siguin objecte de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada. 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 
 

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

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

 
DESÈ. Obligacions del beneficiari.  
Mithistòrima Produccions, S.L. té les obligacions següents: 
 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb la 
col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Col·laborar en la programació del Pati Cultural de la Diputació de Girona, si s’escau. 
h) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
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ONZÈ. Verificació i control.  
La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients 
l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El 
control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions.  
 
Mithistòrima Produccions, S.L., i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o 
la seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que 
realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 
46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al 
compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o 
negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin 
correspondre. 
 
DOTZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades .  
Els beneficiaris no podran concertar l'execució total o parcial de les activitats 
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la 
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització 
de la Diputació de Girona.    
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
TRETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta.  
Els beneficiaris d’aquestes subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als 
principis ètics i les regles de conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les 
següents:  
 

El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 
El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets 

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

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

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

 El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels òrgans 
que dirigeixen. 

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

 La bona fe. 
 El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan 

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

l’exercici de llurs càrrecs. 
Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin 

aplicables, d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern. (Les entitats no públiques a les quals 
s’atorgui una subvenció superior a 10.000,00 €, en el moment de presentar el 
compte justificatiu, estan obligades a adjuntar-hi la informació relativa a les 
retribucions dels seus òrgans de direcció o d’administració, a l’efecte que la 
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Diputació de Girona les faci públiques en compliment de les obligacions 
establertes en la legislació sobre transparència). 

 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció del 
caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
CATORZÈ. Clàusula de dades personals.  
Les dades personals que els sol·licitants de la subvenció comuniquin durant el 
procediment, actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, seran 
tractades per la Diputació de Girona com a Responsable del Tractament en el sentit de 
l’article 4.7 del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 
del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016), amb la finalitat de 
gestionar la subvenció i portar a terme les actuacions que se’n deriven establertes per 
Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment de missió d’interès 
públic (art. 6.1.e del Reglament) i d’obligacions legals (art. 6.1.c). En cas que la 
tramitació de la sol·licitud impliqui comunicació de dades d’altres persones a la 
Diputació de Girona, les persones sol·licitants hauran d'informar a les persones 
afectades d'aquesta comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament 
General de Protecció de Dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació, supressió, 
sol·licitar la limitació del tractament i oposició) l’interessat es podrà adreçar en 
qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació detallada del tractament, 
incloent les vies d'exercici dels drets de les persones interessades, es pot consultar a 
la seu electrònica de la Diputació de Girona.  
 
QUINZÈ. Normes supletòries.  
En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions; l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, i la resta de normativa que hi sigui aplicable. 
 
SETZÈ. Amb vista a la situació d’excepcionalitat provocada pel COVID-19 que pot 
afectar el funcionament, organització i realització de les activitats i projectes objecte 
d’aquesta resolució es preveu que per Decret del president de la Diputació de Girona 
es puguin modificar el percentatge de finançament sobre el pressupost global de 
l’activitat, els terminis d’execució i justificació, així com acceptar despeses de 
preparació de l’activitat, tot i que finalment no s’hagi pogut dur a terme, sempre i quan 
estigui degudament motivat. 
 
DISSETÈ. Notificar aquest acord a Mithistòrima Produccions, S.L. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres. 
 
 
 
8. Aprovació subvenció nominativa al cercle de Cultura  Tradicional i Popular 

Marboleny. 2021/X020200/61  

 

El Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny, ha sol·licitat una subvenció 
nominativa per al finançament del  Festival Ésdansa, l’any 2021, i s’ha instruït 
l'expedient corresponent (2021/61).  
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El Festival Internacional Ésdansa, té com a objectiu principal afavorir l’intercanvi 
d’experiències culturals entre grups de diferents cultures, treballar per la cohesió social 
i conèixer la cultura tradicional d’arreu del món. Ésdansa desenvolupa la seva 
programació des d’una vesant artística, treballa la formació i la participació, promou el 
treball dels voluntaris i la cooperació entre els joves...., és a dir Ésdansa és un motor 
per a la creació a partir de la tradició i un festival dinàmic en renovació permanent. 
 
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 subvencions específiques per la promoció de les arts 
escèniques, dins les quals s’hi engloben els festivals de dansa. L’objectiu d’aquesta 
línia és garantir l’equilibri territorial i temàtic de l’oferta cultural relacionada amb les arts 
escèniques; així com fomentar la implicació dels municipis en els projectes d’arts 
escèniques. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada 
nominativament a favor del Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny, de 
conformitat amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona, la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un 
acord, de conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions. 
 
D’acord al decret  de la Presidència de 18 de juliol de 2019, es delega a la Junta de 
Govern les atribucions per a l’atorgament de subvencions a l’empara de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, amb càrrec als crèdits 4 i 7 del 
vigent pressupost corporatiu, d’import a partir de 18.001,00 euros, inclòs. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural es proposa a la Junta 
de Govern que adopti l'acord següent:  
 
PRIMER. Concedir la subvenció a Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny, 
per al finançament del  Festival Ésdansa, l’any 2021, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució de 
l’activitat  

2021/61 Cercle de Cultura 
Tradicional i Popular 
Marboleny  

G17201377 Festival 
Ésdansa, 2021  

Des de l’ 1 de 
gener fins al 30 
de setembre de 
2021 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a justificar 
 

117.190,00€ 117.190,00 € 26.000,00 € 22,18 %  117.190,00 € 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de  VINT-I-SIS MIL EUROS, 
(26.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/48120 del pressupost 
de la Diputació de Girona de 2021. 
 
TERCER. Objecte. 
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada 
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la 
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.  
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El període d’execució de l’actuació subvencionada és des de l’1 de gener fins al 30 de 
setembre de 2021. 
 
QUART. Compatibilitat.  
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic 
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les 
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar 
el cost total de l'activitat subvencionada. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.  
Es considera que el Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny , accepta la 
subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per a la seva 
aplicació estipulades en aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des de la 
notificació d’aquest acord, no manifesta el contrari.  
 
SISÈ. Quantia, finançament i pagament.  
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 26.000,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 22,18 %, quan s’hagi presentat el compte 
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.  
 
SETÈ. Règim de justificació.  
El Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny ha de justificar la subvenció 
concedida, per l’import de 117.190,00 € corresponents a l’import de les despeses de 
que consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació 
telemàtica al Registre General de la Diputació de la documentació següent: 
 
a) El compte justificatiu normalitzat de la Diputació. 
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 
factura;  
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de 
les activitats. 
f)Declaració responsable  sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o 
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en compliment 
de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència (document 
normalitzat de la Diputació- a l’apartat de documentació). 
h) Per a poder analitzar els indicadors del Pla estratègic del servei de Coopera ció 
Cultural , en el moment de justificar s’ha d’aportar la informació següent:  
 

� Nombre d’assistents 

� La vostra activitat inclou polítiques de gènere? en cas afirmatiu, quines. 
� La vostra activitat promou una cultura inclusiva? en cas afirmatiu, com. 

 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment 
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el 
percentatge de desviació. 
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Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat 
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva. 
 
És inadmissible cap canvi de destinació.  
 
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 15 d’octubre de 2021 . 
Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, encara 
que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
 
Degut a la situació excepcional derivada de la pandèmia de la Covid-19, s’acceptaran 
els canvis següents, sempre i quan estiguin degudament motivats a la justificació i 
directament relacionats amb la situació de crisi sanitària: 
 

a) Les despeses relacionades amb el canvi de l’activitat al format virtual, on s’hi 
podran incloure també les despeses de suport a les plataformes de venda 
d’entrades o personal de suport, i les despeses per adaptacions a les activitats 
culturals virtuals. 

b) En el cas de les activitats presencials, seran subvencionables les despeses 
relacionades amb la seguretat sanitària de la mateixa (compra de mascaretes, 
gel hidroalcohòlic, termòmetres, etc.) 

c) En el cas d’activitats que s’hagin hagut de cancel·lar per motius de la 
pandèmia, sempre i quan estigui degudament motivat a la justificació es 
consideraran com a subvencionables els aspectes següents: 

 
� Els caixets, percentatge de taquilla o honoraris que hagin estat 

acceptats pels equipaments municipals o les entitats o empreses 
organitzadores dels concerts, actuacions o espectacles. 

� La facturació d’activitats programades que s’hagin cancel·lat: 
monitoratge, guiatge, despeses de tècnics d’il·luminació, llum, so, 
etc. 

 
No es concedirà pròrroga del termini de justificaci ó. La manca de justificació 
implicarà l’inici del procediment de revocació de l a subvenció concedida.  

 
Tan bon punt el Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny, presenti la 
documentació justificativa es procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar 
conforme amb allò establert en aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el 
termini de 10 dies, els defectes que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions 
que s’estimi oportunes, amb la indicació de que, si no ho fes, es considerarà 
incomplerta l’obligació de justificació, amb les conseqüències que es determinen al 
punt següent. 
 
VUITÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat. La Junta de Govern de la Diputació de 
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de 
concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la 
concessió de la subvenció. En relació amb la possibilitat de modificació o anul·lació de 
les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de subvencions de 
la Diputació de Girona i la normativa concordant. Es procedirà a exigir el reintegrament 
de la subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona. 
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NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat. 
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de 
Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de 
subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada. 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 
 

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

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

 
DESÈ. Obligacions del beneficiari. El Cercle de Cultura Tradicional i Popular 
Marboleny, té les obligacions següents: 
 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb la 
col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Col·laborar en la programació del Pati Cultural de la Diputació de Girona, si s’escau. 
i) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
ONZÈ. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
El Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny, i els tercers relacionats amb 
l’objecte de la subvenció o la seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les 
actuacions de control financer que realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, 
d’acord amb el que estableix l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. La negativa al compliment d’aquesta obligació es considera 
resistència, excusa, obstrucció o negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 
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38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, sense perjudici de les sancions 
que, si escau, hi puguin correspondre. 
 
DOTZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades . Els beneficiaris no 
podran concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb 
persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la contractació es realitzi amb 
les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització de la Diputació de Girona.    
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
TRETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes 
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de 
conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:  
 

a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 
b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels 

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

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

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

e)  El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels 
òrgans que dirigeixen. 

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

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

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

de l’exercici de llurs càrrecs. 
j) Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin 

aplicables, d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern. (Les entitats no públiques a les quals 
s’atorgui una subvenció superior a 10.000,00 €, en el moment de presentar el 
compte justificatiu, estan obligades a adjuntar-hi la informació relativa a les 
retribucions dels seus òrgans de direcció o d’administració, a l’efecte que la 
Diputació de Girona les faci públiques en compliment de les obligacions 
establertes en la legislació sobre transparència). 

 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció del 
caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
CATORZÈ. Clàusula de dades personals: Les dades personals que els sol·licitants de 
la subvenció comuniquin durant el procediment, actuant en nom propi o en 
representació d’una persona jurídica, seran tractades per la Diputació de Girona com a 
Responsable del Tractament en el sentit de l’article 4.7 del Reglament General de 
Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, 
de 27 d’abril de 2016), amb la finalitat de gestionar la subvenció i portar a terme les 
actuacions que se’n deriven establertes per Llei. La legitimació del tractament es 
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fonamentarà en el compliment de missió d’interès públic (art. 6.1.e del Reglament) i 
d’obligacions legals (art. 6.1.c). En cas que la tramitació de la sol·licitud impliqui 
comunicació de dades d’altres persones a la Diputació de Girona, les persones 
sol·licitants hauran d'informar a les persones afectades d'aquesta comunicació. Per a 
l’exercici dels drets reconeguts al Reglament General de Protecció de Dades (accés a 
les dades, portabilitat, rectificació, supressió, sol·licitar la limitació del tractament i 
oposició) l’interessat es podrà adreçar en qualsevol moment a la Diputació de Girona. 
La informació detallada del tractament, incloent les vies d'exercici dels drets de les 
persones interessades, es pot consultar a la seu electrònica de la Diputació de Girona.  
 
QUINZÈ. Normes supletòries. En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normativa que hi sigui aplicable. 
 
SETZÈ. Amb vista a la situació d’excepcionalitat provocada pel COVID-19 que pot 
afectar el funcionament, organització i realització de les activitats i projectes objecte 
d’aquesta resolució es preveu que per Decret del president de la Diputació de Girona 
es puguin modificar el percentatge de finançament sobre el pressupost global de 
l’activitat, els terminis d’execució i justificació, així com acceptar despeses de 
preparació de l’activitat, tot i que finalment no s’hagi pogut dur a terme, sempre i quan 
estigui degudament motivat. 
 
DISSETÈ. Notificar aquest acord al Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres. 
 
 
 
9. Redistribució i resolució imports Indika, curs 2020 /2021_primer trimestre. 

2019/X020100/7492 

 

Vistes les Bases específiques reguladores de subvencions als centres de conservació, 
difusió i interpretació del patrimoni cultural i la memòria històrica en el marc del 
programa “Indika” de patrimoni cultural i educació de la Diputació de Girona, 
aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió de 17 de setembre de 2019, 
publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG núm. 188, de l’1 
d’octubre de 2019). 
 
Vista la Convocatòria anticipada pública de subvencions en règim de concurrència 
competitiva, als centres de conservació, difusió i interpretació del patrimoni cultural i la 
memòria històrica, en el marc del programa “Indika” de recursos educatius de la 
Diputació de Girona (curs 2020-2021), aprovada per la Junta de Govern en la sessió 
de 5 de novembre de 2019 (BOPG núm. 219, de 15 de novembre de 2019).  
 
Atès que la competència per a resoldre correspon a la Junta de Govern de la Diputació 
de Girona, segons allò establert a l'article 9 de les bases. 
 
L’art. 11 de les bases específiques estableix que els centres d’educació han de 
sol·licitar la subvenció de l’activitat relacionada al programa “Indika” a la Diputació de 
Girona mitjançant el formulari específic del web dels programes pedagògics. 
Prèviament, els centres d’educació s’hauran d’haver posat en contacte amb els 
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centres patrimonials per a reservar l’activitat. La Diputació de Girona emetrà un 
informe i/o avís en què doni conformitat de la subvenció, per al centre d’ensenyament  
i per al centre patrimonial. La reserva quedarà condicionada a l’ordre d’entrada de la 
sol·licitud i a l’existència de crèdit suficient. Cada centre escolar podrà sol·licitar fins a 
8 activitats subvencionades; a partir de la novena reserva, les sol·licituds quedaran 
directament en llista d’espera. 
 
Atès que en aquests moments ja es disposa de les reserves que corresponen al primer 
trimestre del curs escolar 2020-2021. 
 
Vist l’informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, i atesos els 
antecedents esmentats, el president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves 
Tecnologies, Esports i Educació proposa a la Junta de Govern que adopti l'acord 
següent:  
 
Primer.  Vincular dues aplicacions pressupostàries del pressupost 2021, degut a la 
condició jurídica d’algun dels tercers: 
 

Aplicació pressupostària  

300/3260/47001 – Ajuts a indústries culturals per a accions pedagògiques 

300/3260/45100 – Ajuts a agències dependents de la Generalitat de Catalunya 

 
Segon. Redistribuir l’import de la 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 
2020/2021, d’import total inicial de 140.000,00 €, d’acord amb el detall següent i 
d’acord amb les aplicacions pressupostàries del pressupost de la Diputació de Girona 
de 2021: 
 

Aplicació 
pressupostària  

Crèdits inicials (en €)  Crèdits finals (en  
€) 

Diferència (en  €)  

300/3260/46200  140.000,00 €    135.609,35 € 
 

- 4.390,65 € 

300/3260/48109 0 € 2.014,35 € + 2.014,35 € 
300/3260/47001 0 € 1.183,05 € + 1.183,05 € 
300/3260/45100 0 € 1.193,25 € + 1.193,25 € 
Total  140.000,00 € 140.000,00 € 0,00 € 

 
Tercer. Reajustar la despesa autoritzada d’acord amb el resultat de l’import final de la 
convocatòria: 
 

Aplicació pressupostària  Reajustament (en €)  
300/3260/46200 -4.390,65 € 
300/3260/48109 + 2.014,35 € 
300/3260/47001 + 1.183,05 € 
300/3260/45100 + 1.193,25 € 
Total  0,00 € 

 
Quart. Publicar la distribució definitiva dels crèdits d’aquesta convocatòria a la Base de 
Dades Nacional de Subvencions i fer-ne una menció expressa al BOPG.  
 
Cinquè. Concedir als beneficiaris que s’esmenten a continuació les subvencions que 
es detallen, corresponents al programa “Indika”, per al primer trimestre del curs escolar 
2020-2021: 
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300.3260.48109 

 
Expedient  Beneficiari  NIF Import  

2020/546 
 

Consorci del Museu Memorial de l’Exili 
 

G55024038 346,50 € 

2020/556 
 

Fundació Privada Pascual i Prats 
 

G17729286 1.332,60 € 

2019/8904 
 

Fundació Rafael Masó 
 

G17978339 150,75 € 

2020/562 
 

Sastres Paperers, SC 
 

J55197347 184,50 € 

 

TOTAL  
 

  2.014,35 € 

 
300.3260.47001 

 
Expedient  Beneficiari  NIF Import  

2020/458 
 

Casa de Colònies Ca n’Oliver, Cestuca, SL 
 

B17255050 148,05 € 

2020/465 
 

EducArt, Serveis Educatius i Culturals, SL 
 

B17525841 945,00 € 

2020/551 
 

Empordà Caterva 
 

B55298814 90,00 € 

 

TOTAL  
 

  1.183,05 € 

 
300.3260.45100 

 
Expedient  Beneficiari  NIF Import  

2020/470 
 

Conjunt Monumental de Sant Pere de Rodes 
 

Q0801970E 279,00 € 

2020/463 
 

Museu d’Arqueologia de Catalunya - Girona 
 

Q0801970E 545,25 € 

2020/445 
 

Museu d’Art de Girona 
 

Q0801970E 369,00 € 

 

TOTAL  
 

  1.193,25 € 

 
Sisè.  Disposar la despesa total, de 4.390,65 €, amb càrrec a  les aplicacions 
pressupostàries següents del pressupost 2021 de la Diputació de Girona:  
 

Aplicació pressupostària Import concedit (en €) 
300.3260.48109 2.014,35 € 

 
300.3260.47001 1.183,05 € 
300.3260.45100 1.193,25 € 
Total  4.390,65 € 

 
Setè. Determinar que el lliurament de la subvenció resta condicionada al compliment 
de les bases específiques reguladores i de l'Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona i informar els beneficiaris que, una vegada comunicada la 
concessió de la subvenció, si en el termini d’un mes no manifesten el contrari, 
s’entendrà que accepten la subvenció, així com les condicions general i específiques 
fixades que hi siguin d’aplicació. 
 
Vuitè. Facultar àmpliament el president de la Diputació per a l'execució del present 
acord i la resolució dels compromisos que se'n derivin i perquè, si cal, d'acord amb la 
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finalitat que es persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment 
s'hagin pogut advertir. 
 
Novè. Amb vista a la situació d’excepcionalitat provocada pel COVID-19 que pot 
afectar el funcionament, organització i realització de les activitats i projectes objecte 
d’aquesta resolució es preveu que per Decret del president de la Diputació de Girona 
es puguin modificar el percentatge de finançament sobre el pressupost global de 
l’activitat, els terminis d’execució i justificació, així com acceptar despeses de 
preparació de l’activitat, tot i que finalment no s’hagi pogut dur a terme, sempre i quan 
estigui degudament motivat. 
 
Desè. Notificar aquesta resolució als beneficiaris de les subvencions detallades en el 
punt cinquè. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres. 
 
 
 
e) Servei d’Esports  
 
10. Aprovar Subvenció nominativa a Volta Ciclista a Cat alunya AE per a la 

100a Edició de la Volta Ciclista a Catalunya-Provín cia Girona. 
2021/X020200/1805 

 

Subvenció nominativa a la Volta Ciclista a Catalunya Associació Esportiva per la 100a 
edició de la Volta Ciclista a Catalunya-Província Girona. Expedient 2021/1805  

 
L'entitat Volta Ciclista a Catalunya Associació Esportiva, de Barcelona, ha sol·licitat 
una subvenció nominativa per al finançament de la 100a edició de la Volta Ciclista a 
Catalunya-Província Girona i s’ha instruït l'expedient 2021/1805. 
 
L'entitat Volta Ciclista a Catalunya Associació Esportiva té com a objectiu principal 
l'organització de la 100a edició de la Volta Ciclista a Catalunya-Província Girona. 
  
El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de data 24 de gener de 2017, va aprovar 
el Pla Estratègic de Subvencions, el qual preveu que el Servei d’Esports  atorgui una 
subvenció nominativa als clubs esportius de les comarques gironines que per les 
seves característiques, desenvolupin unes importants funcions esportives i socials.  
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2021 hi figura una subvenció consignada 
nominativament a favor de la Volta Ciclista a Catalunya Associació Esportiva, de 
Barcelona, de conformitat amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona; i vist que la concessió de la subvenció es pot 
formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb el procediment regulat en l'article 
65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
Vist l'informe favorable del cap del centre gestor d'Esports, el diputat delegat d'Esports 
proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent:   
 
Primer . Concedir una subvenció d’acord amb les dades següents: 
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Exp. núm.  Nom beneficiari  CIF/NIF 

2021/1805 Volta Ciclista a Catalunya 
Associació Esportiva 

G64231855 

Objecte de la subvenció  Naturalesa  

100a edició de la Volta Ciclista a Catalunya-Província 
Girona 

Corrent 

Cost de l’objecte 
de la subvenció €  

Import de la 
subvenció €  

 
Import a justificar 
€ 

 
% de finançament  

80.000,00 35.000,00 80.000,00 43,75 % 

 
Segon.  Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 35.000,00 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 320/3410/48116 del pressupost de la Diputació de Girona de 
2021. 
 
Tercer.  Despeses subvencionables i període d’execució. La subvenció que es 
concedeix té caràcter singular. Es consideren despeses subvencionables les que es 
detallen en el pressupost de la sol·licitud i que formen part de l’objecte de la 
subvenció; per tant, l’import que s’autoritza no podrà ser utilitzat per sufragar despeses 
d’una altra naturalesa.  
  
Es consideren despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el termini 
d’execució, encara que no hagin estat pagades efectivament abans d'acabar el 
període de la justificació. 
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada comença l’1 de gener de 2021 i 
finalitza el 30 d’abril de 2021. 
 
Quart.  Compatibilitat. La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres 
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de 
qualsevol administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o 
d’organismes internacionals. La suma de les subvencions compatibles amb la de la 
Diputació de Girona en cap cas no pot superar el cost total de l'activitat 
subvencionada. 
 
Cinquè.  Acceptació de la subvenció. L'entitat Volta Ciclista a Catalunya Associació 
Esportiva disposarà del termini d’un mes, a comptar de la notificació d’aquest acord, 
per acceptar la subvenció, així com les condicions generals específiques fixades per 
aplicar-la que s’estipulen en aquest acord.  
 
Sisè.  Termini i règim de justificació. El beneficiari ha de justificar en el termini que 
finalitza el 30 de maig de 2021, la realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per 
l’import de 80.000,00 euros corresponent a l’import de les despeses que consten en el 
pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació al Registre General 
de la Diputació del compte justificatiu normalitzat, disponible a l’apartat 
«Documentació» del web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), acompanyat de la 
documentació següent: 
 

a) Memòria justificativa del compliment de l’activitat. 
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b) Relació classificada de les despeses de l’activitat, amb la identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 
factura.  
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats, amb 
la identificació de l’import i la procedència. 
d) Documentació acreditativa que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb la 
col·laboració de la Diputació de Girona tal i com estableix el punt tercer 
d’aquest acord. 
e) Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o 
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en 
compliment de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència 
(model disponible a l’apartat «Documentació» del web www.ddgi.cat). 
f) Les factures que es detallen a la relació classificada del compte justificatiu. 
 

Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la 
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.  
 
En cas que el cost justificat sigui inferior al 90%  de l’import a justificar, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant so bre la quantitat justificada 
el percentatge de finançament.  

 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a 
la base quarta (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos), superin la despesa efectiva. 
 
El centre gestor revisarà la documentació justificativa i, si hi detecta errors o 
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils els 
esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que, 
si no ho fes, es consideraria incomplerta l’obligació de justificació, amb les 
conseqüències que s’estableixen als articles 22 i 33 de l’Ordenança general de 
subvencions. 
 
Setè. Afectació dels béns. El beneficiari ha de destinar els béns al fi concret per al 
qual es concedeix la subvenció durant un període mínim de 5 anys en cas de béns 
inscriptibles en un registre públic, i mínim de 2 anys per la resta de béns. Si el 
beneficiari es proposa modificar el fi concret per al qual es va concedir la subvenció, 
prèviament ha de retornar les quantitats percebudes en concepte de subvenció, més 
l'interès legal que correspongui. Aquesta circumstància ha de quedar inscrita en el 
registre públic corresponent. 
 
En el cas de béns inscriptibles en un registre públic, les circumstàncies expressades 
en el paràgraf anterior s'han de fer constar en l'escriptura en el cas d'adquisició, i en 
qualsevol cas en el registre públic corresponent, i cal indicar-hi l'import de la subvenció 
concedida. 
 
Vuitè.  Pagament. El pagament de la subvenció es farà en concepte de bestreta en el 
termini d’1 mes a partir de la notificació d’aquesta resolució i prèvia acceptació 
expressa de la subvenció. 
 
L’import de la bestreta serà del 70% de l’import de la subvenció i el pagament es farà 
sense la constitució prèvia d’una fiança o garantia. 
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Quan el beneficiari hagi presentat al Registre General de la Diputació la justificació 
econòmica es farà efectiva la quantitat restant, de conformitat amb el que s’estableix 
en el punt sisè d’aquest acord. 
 
Es tramitarà el pagament de la subvenció o la bestreta previ informe favorable del cap 
del centre gestor, i el pagament es farà efectiu mitjançant transferència bancària. 
 
El beneficiari resta obligat a presentar la justificació econòmica al Registre General de 
la Diputació en el termini atorgat a l’efecte, de conformitat amb el que s’estableix en el 
punt sisè d’aquest acord. 
 
Novè. Obligació de difusió i publicitat. El beneficiari haurà de fer constar 
expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, 
publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció, tot i que 
l’activitat ja hagi estat realitzada. 
 
Així mateix, el dia que es realitzi l’activitat objecte de la subvenció el beneficiari haurà 
d’instal·lar l’arc inflable de la Diputació de Girona, que prèviament haurà de sol·licitar a 
través del següent enllaç: www.ddgi.cat/materialesports. 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions puguin 
correspondre, s’aplicaran les regles següents: 
 

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

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

 
Desè. Altres obligacions del beneficiari. El beneficiari té les obligacions següents: 
 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció. 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i la informació que li sigui requerida 
en relació amb l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable. 
c) Notificar a la Diputació de Girona la informació relativa als ajuts obtinguts o 
demanats a altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o 
internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud. 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control.  
e) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. 
f) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
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Onzè. Subcontractació. Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les 
actuacions objecte de subvenció però les obligacions econòmiques que se’n derivin 
hauran d’anar a càrrec de l’entitat respectiva. 
 
Dotzè.  Modificació de les subvencions. La Junta de Govern de la Diputació de 
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de 
concessió en el cas que s’hagin alterat les condicions que s’han tingut en compte per 
concedir la subvenció.  
 
Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, el beneficiari no podrà sol·licitar 
un canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, ni demanar la modificació del 
pressupost o del percentatge de finançament. 
 
Amb vista a la situació d’excepcionalitat provocada pel COVID-19 que pot afectar el 
funcionament, organització i realització de les activitats i projectes objecte d’aquesta 
resolució es preveu que per Decret del president de la Diputació de Girona es puguin 
modificar el percentatge de finançament sobre el pressupost global de l’activitat, els 
terminis d’execució i justificació, així com acceptar despeses de preparació de 
l’activitat, tot i que finalment no s’hagi pogut dur a terme, sempre i quan estigui 
degudament motivat. 
 
En relació amb la modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que 
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa 
concordant.  
 
Tretzè.  Invalidesa, revocació i reintegrament. La Diputació de Girona podrà revocar 
totalment o parcial les subvencions. Si es dona aquest cas, el beneficiari tindrà 
l’obligació de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent en els 
supòsits següents: 
 

a) Els que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions.  

b) En cas d’incompliment d'altres obligacions que preveuen aquestes bases. 
c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions. 

 
El centre gestor d’Esports tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, revocació i 
reintegrament de les subvencions concedides, i l’òrgan competent per adoptar els 
acords corresponents serà la Junta de Govern de la Diputació. 
 
Catorzè.  Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients, l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al títol III de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
El beneficiari i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva 
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi 
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment 
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als efectes 
que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
sens perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre. 
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Quinzè.  Prohibició de contractació amb persones vinculades . El beneficiari no 
podrà concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb 
persones o entitats amb qui estigui vinculat, llevat que la contractació es realitzi amb 
les condicions normals de mercat i hagi obtingut l’autorització de la Diputació de 
Girona. 
 
Tampoc no podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l’article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
Setzè. Principis ètics i regles de conducta. El beneficiari d’aquesta subvenció està 
obligat a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de conducta establerts 
a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern, com són, entre d’altres, els següents:  
 

� El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 
� El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels 

drets estatutaris.  
� La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions 

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

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

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

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

� La bona fe. 
� El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de la seva competència 

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

de l’exercici del seus càrrecs. 
� Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que hi siguin 

aplicables, d’acord amb el que preveu la Llei 19/2014, de transparència, accés 
a la informació pública i bon govern. 

 
L’incompliment dels principis i regles anteriors comportarà l’aplicació del règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció del 
caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
Dissetè.  Normes supletòries. En tot el que no s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normes que hi siguin aplicables. 
 
Divuitè . Notificar aquest acord a l'entitat Volta Ciclista a Catalunya Associació 
Esportiva. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres. 
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f) Medi Ambient  
 
11. Subvenció potencial del fong Verticillium sp. en el  control biològic de 

l'ailant (Ailanthus altissima) - 2021. Exp. 2021/14 68. 2021/X020200/1468 

 

Vista la sol·licitud de la Universitat de Girona (UdG), de data 1 de febrer de 2021, en 
què sol·licita una subvenció nominativa per a l’estudi del potencial de fong Verticillium 
sp en el control biològic de l’ailant (Ailanthus altíssima)-2021, amb un import de 
30.000,00 euros. Exp. 2021/1468. 
 
Vist l'informe favorable del cap del Servei de Medi Ambient, que es transcriu 
íntegrament, d’acord amb el tenor literal següent: 
 
“Exp. 2021/1468. Informe sobre la proposta de resolució d’atorgament de subvenció 
directa nominativa a la Universitat de Girona- Institut de Tecnologia Agroalimentària de 
la Universitat de Girona (INTEA-UdG) per l’estudi del potencial del fong Verticillium sp. 
en el control biològic de l'ailant (Ailanthus altissima)-ANY 2021 

 
DISPOSICIONS LEGALS I ANTECEDENTS: 

a) Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
b) Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
c) Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
d) Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 

activitats i serveis dels ens locals  
e) Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel què s’aprova el text refós de la 

Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
f) Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
g) Real Decret 630/2013, de 2 d’agost, pel que es regula el Catàleg espanyol 

d’espècies exòtiques invasores. 
h) Reglament (UE) n ° 1143/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 22 

d'octubre de 2014, sobre la prevenció i la gestió de la introducció i propagació 
d'espècies exòtiques invasores. 

 
Les invasions biològiques representen la segona causa més important de pèrdua de 
biodiversitat després dels canvis d’usos del sòl i de la destrucció d’hàbitats. Unes 
12.000 espècies presents en el medi ambient de la Unió Europea són exòtiques, de les 
que es calcula que aproximadament entre el 10 i el 15% són invasores. El cost anual a 
Europa de la gestió d’aquesta problemàtica arriba als 12 bilions d’euros. Per això, la 
UE va elaborar un reglament (Regulation (EU) 1143/2014) que té com a objectius 
elaborar un llistat d’espècies exòtiques invasores a Europa sotmeses a restriccions i 
marcar les pautes per a la seva prevenció, ràpida detecció i eradicació, i maneig. 
L’ailant és una de les espècies que apareixen llistades com a preocupants per a la 
Unió Europea, i per a la qual s’ha de fer una determinada gestió d’obligat compliment 
per part de les administracions públiques dels estats membres. 
 
Les comarques gironines concentren la major riquesa d'espècies exòtique s de tot 
Catalunya, segons el projecte EXOCAT 2013 (CREAF 2013); entre elles, l’ailant és de 
les més problemàtiques, motiu pel qual està inclosa en el catàleg d’espècies exòtiques 
invasores de l’estat espanyol (El Reial Decret 630/2013, de 2 d’agost, per el que es 
regula el Catàleg Espanyol d’Espècies Exòtiques Invasores), el qual també trasllada 
tota una sèrie d’obligacions de gestió d’aquesta problemàtica a les diverses 
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administracions públiques (administració general de l’estat, administracions 
autonòmiques i administracions locals, entre d’altres).  
 
La Diputació de Girona ha liderat diversos projectes d’eliminació i control de flora 
exòtica invasora (FEI a partir d’ara) des del 2006 fins a l’actualitat. Entre ells, 
destaquen els protocols de gestió de FEI, entre ells el de l’ailant. Molts d’aquests 
protocols es basen en l’ús d’herbicides per al control d’aquestes, on el glifosat és la 
matèria activa més emprada degut a la seva eficàcia, baixa persistència en el medi 
natural i baix cost econòmic. No obstant, els herbicides tenen repercussions negatives 
sobre la salut ambiental i humana. Concretament, l’any 2015 l’Agència Internacional de 
Recerca sobre el Càncer (IARC), vinculada a l’Organització Mundial de la Salut, va 
determinar que el glifosat és «probablement carcinogen per als humans». Per aquest 
motiu, l’INTEA-UdG i la Diputació de Girona duen a terme des de fa tres anys un 
estudi experimental que té com a finalitat última el d’aconseguir un protocol per al 
control biològic d’aquesta espècie basat en l’ús del fong Verticillium, com a mètode 
alternatiu i amb gran potencial d’ús principalment en ecosistemes naturals. 

 
Vista la sol·licitud de l’Institut de Tecnologia Agroalimentària de la Universitat de 
Girona (INTEA-UdG) de subvenció de 30.000€ per a l’estudi del potencial del fong 
Verticillium sp. en el control biològic de l'ailant (Ailanthus altissima)-any 2021. 
 
Vista la proposta de resolució d’atorgament de la subvenció.  
 
INFORME  
 
Les diputacions tenen competències de cooperació en el foment del desenvolupament 
econòmic i social i en la planificació en el territori provincial, d’acord amb l’article 36 de 
la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
El Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Girona 2020-2023 té com un dels 
seus objectius la Conservació del patrimoni natural i la biodiversitat, el qual fa 
referència específica a aturar la pèrdua de biodiversitat i la degradació dels hàbitats 
naturals de les comarques gironines. 
 
El Pressupost General de la Diputació de Girona per al 2021 conté l’aplicació 
pressupostària 500/1700/45398 “Universitat de Girona. Control biològic espècies 
invasores”, amb un crèdit de 30.000€, la qual cosa és el supòsit previst en l’article 
15.a) de l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona per a la 
concessió directa de subvencions. 
 
El crèdit pressupostari és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa 
contreure, i s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o 
document equivalent. 
 
S'acredita, en la forma establerta en la normativa reguladora de la subvenció, que el 
beneficiari està al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, i que el 
sol·licitant declara responsablement que no està sotmès a les prohibicions per obtenir 
aquesta condició, previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la LGS. 
 
La subvenció no té caràcter plurianual. 
 
L’Acord conté el contingut mínim que es requereix a l’article 17 de l’Ordenança 
General de Subvencions de la Diputació. 
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L'aprovació de la subvenció i de l’autorització i disposició de la despesa correspon a la 
Junta de Govern de la Diputació de Girona, atès que es tracta d’una despesa superior 
a 18.001,00 €, d’acord amb la Resolució de Presidència de 18 de juliol de 2019, 
modificada el 20 d’agost de 2019. 
 
CONCLUSIÓ 

 
Per tot el que s’ha exposat, s’informa FAVORABLEMENT la proposta d’acord per a 
l’atorgament de la subvenció de 30.000€ a la Universitat de Girona- Institut de 
Tecnologia Agroalimentària.” 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2021 hi figura aquesta subvenció 
consignada nominativament i de conformitat amb allò que preveu l’article 22.2a de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 15.a de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona; i vist que la concessió 
de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb el 
procediment regulat en l’article 65 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 
 
Vist que correspon a la Junta de Govern la concessió de subvencions excloses de 
concurrència competitiva a l’empara de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, d’import superior a 18.000 €, segons delegació efectuada a aquesta per 
resolució de presidència de data 18 de juliol de 2019, modificada el 20 d’agost de 
2019. 
 
Per l’exposat, la diputada delegada proposa a la Junta de Govern que adopti el 
següent 
 
ACORD 

 
PRIMER. Concedir una subvenció nominativa d’acord amb les dades següents: 
 
Núm. expedient  Nom del beneficiari  CIF/NIF 

2021/1468 Universitat de Girona (UdG) Q6750002E 

Objecte de la subvenció  Naturalesa  

Potencial de fong Verticillium sp en el control biològic de l’ailant 
(Ailanthus altíssima)-2021 

Corrent 

Cost de l’objecte de la subvenció 
(en €) 

Import de la subvenció (en €)  % de finançament  

30.000,00 30.000,00 Quantia fixa 

 
SEGON. Autoritzar i Disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
següent: 
 

Aplicació pressupostària Nom aplicació pressupostària Import 

500/170045398 
Universitat de Girona – Control 
biològic espècies invasores 

30.000,00 
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TERCER. Despeses subvencionables i període d’execució. La subvenció que es 
concedeix té caràcter singular. Es consideren despeses subvencionables les que es 
detallen en el pressupost de la sol·licitud i que formen part de l’objecte de la 
subvenció; per tant, l’import que s’autoritza no podrà ser utilitzat per sufragar despeses 
d’una altra naturalesa. 
 
Es consideren despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el període 
d’execució, encara que no hagin estat pagades efectivament abans d'acabar el 
període de la justificació. 
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada comença el dia 1 de gener de 2021 
i finalitza l’1 de novembre de 2021. 
 
QUART. Compatibilitat . La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres 
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de 
qualsevol administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o 
d’organismes internacionals. La suma de les subvencions i altres ingressos 
compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar el cost total 
de l’activitat subvencionada. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció . El beneficiari ha d’acceptar expressament la 
subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per aplicar-la, 
estipulades en aquest acord, en el termini d’1 mes a comptar de la notificació d’aquest 
acord. La presentació de sol·licitud de pagament de la bestreta s’haurà d’acompanyar 
de l’acceptació expressa de la subvenció per part del beneficiari. 
 
SISÈ. Termini i règim de justificació . El beneficiari ha de justificar, en el termini que 
finalitza l’1 de novembre de 2021, la realització efectiva de l’objecte de la subvenció, 
mitjançant la presentació al Registre General de la Diputació del compte justificatiu 
normalitzat, disponible la seu electrònica del web de la Diputació de Girona 
(www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació següent: 

 
� Memòria justificativa del compliment de l’activitat. 

 
� Relació classificada de les despeses de l’activitat, amb la identificació del 

proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió 
de la factura o nòmina, segons sigui és el cas. 
 

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

� Documentació acreditativa que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb 
la col·laboració de la Diputació de Girona, tal com estableix el punt novè 
d’aquest acord. 
 

� Per a les despeses de personal propi, declaració responsable signada per 
cada persona i pel seu cap que acrediti la dedicació de forma argumentada 
i els justificants de despesa corresponents. 
 

� Certificat del secretari o la secretària que acrediti que la contractació s’ha 
realitzat d’acord amb el que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, i la resta de normativa vigent en matèria de 
contractació administrativa.  

 



 

 

 

 

35 

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

 

Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la 
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.  
 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat al 
punt quart, superin la despesa efectiva. 
 
El centre gestor revisarà la documentació justificativa i, si hi detecta errors o 
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils els 
esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que, 
si no ho fes, es consideraria incomplerta l’obligació de justificació, amb les 
conseqüències que s’estableixen als articles 22 i 33 de l’Ordenança general de 
subvencions. 
 
La presentació del compte justificatiu per un import inferior al que s’ha de justificar 
comportarà la renúncia del beneficiari a percebre l’import corresponent a la despesa 
no justificada. En aquest cas es modificarà l’import de la subvenció per ajustar-lo al 
que efectivament hagi estat justificat correctament. 
 
SETÈ. Afectació dels béns . Quan sigui el cas, el beneficiari ha de destinar els béns al 
fi concret per al qual es concedeix la subvenció durant un període mínim de 2 anys un 
cop acabat el projecte. Si el beneficiari es proposa modificar el fi concret per al qual es 
va concedir la subvenció, prèviament ha de retornar les quantitats percebudes en 
concepte de subvenció, més l’interès legal que correspongui. 
 
En el cas de béns inscriptibles en un registre públic, les circumstàncies expressades 
en el paràgraf anterior s’han de fer constar en l’escriptura en el cas d’adquisició, i, en 
qualsevol cas, en el registre públic corresponent, i cal indicar-hi l’import de la 
subvenció concedida. 
 
VUITÈ. Pagament . S’efectuarà un pagament a compte del 50% de la subvenció prèvia 
sol·licitud del beneficiari, en què caldrà fer constar l’acceptació de la subvenció amb 
les condicions en què ha estat concedida. A la presentació del compte justificatiu 
corresponent, es tramitarà el pagament final de la subvenció, previ informe favorable 
del cap del centre gestor. El pagament de la subvenció es farà mitjançant una 
transferència bancària. 
 
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat . El beneficiari haurà de fer constar 
expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, 
publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció, encara que 
l’activitat ja hagi estat realitzada. Com a mínim, el beneficiari haurà de fer constar el 
suport de la diputació de Girona en els materials que editi o elabori amb aquesta 
subvenció i en la seva web/ comunicació en xarxes socials. 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions puguin 
correspondre, s’aplicaran les regles següents: 
 

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

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

 
DESÈ. Altres obligacions del beneficiari.  El beneficiari té les obligacions següents: 
 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció. 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i la informació que li sigui requerida 
en relació amb l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable. 
c) Notificar a la Diputació de Girona la informació relativa als ajuts obtinguts o 
demanats a altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o 
internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud. 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control.  
 
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. 
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
ONZÈ. Subcontractació. Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les 
actuacions objecte de subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin 
hauran d’anar a càrrec de l’entitat respectiva. 
 
DOTZÈ. Modificació de les subvencions. L’òrgan conc edent de la Diputació de 
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de 
concessió en el cas que s’hagin alterat les condicions que s’han tingut en compte per 
concedir la subvenció. 
 
Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, el beneficiari no podrà sol·licitar 
un canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, ni demanar la modificació del 
pressupost o del percentatge de finançament. 
 
En relació amb la modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que 
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa 
concordant.  
 
TRETZÈ. Invalidesa, revocació i reintegrament. La Diputació de Girona podrà 
revocar totalment o parcial les subvencions en els supòsits següents: 

a) Els que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions.  

b) En cas d’incompliment d'altres obligacions que preveu aquesta resolució. 
c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions. 

 
Si es dona aquest cas, el beneficiari tindrà l’obligació de retornar l'import rebut i de 
pagar l’interès de demora corresponent. 
 
El centre gestor de Medi Ambient tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, 
revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i l’òrgan competent per 
adoptar els acords corresponents serà la Junta de Govern de la Diputació. 
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CATORZÈ. Verificació i control.  La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients, l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al títol III de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
El beneficiari i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva 
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi 
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment 
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als efectes 
que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
sens perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre. 
 
QUINZÈ. Prohibició de contractació amb persones vin culades. El beneficiari no 
podrà concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb 
persones o entitats amb qui estigui vinculat, llevat que la contractació es realitzi amb 
les condicions normals de mercat i hagi obtingut l’autorització de la Diputació de 
Girona. 
 
Tampoc no podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l’article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
SETZÈ. Principis ètics i regles de conducta. El beneficiari d’aquesta subvenció està 
obligat a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de conducta establerts 
a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern, com són, entre d’altres, els següents:  
 

a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 
b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels 

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

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

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

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

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

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

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

de l’exercici del seus càrrecs. 
j) Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que hi siguin 

aplicables, d’acord amb el que preveu la Llei 19/2014, de transparència, accés 
a la informació pública i bon govern. 

 
L’incompliment dels principis i regles anteriors comportarà l’aplicació del règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció del 
caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
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DISSETÈ. Protecció de dades. En el cas que l’objecte de la subvenció inclogui el 
tractament de dades de caràcter personal, els beneficiaris i les entitats col·laboradores 
han de complir la normativa i han d’adoptar i implementar els principis i les mesures 
que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament de Europeu i del Consell de 
27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació de aquestes dades. 
 

La Diputació de Girona tractarà les dades personals dels interlocutors de la entitat en 
el marc de la gestió de subvencions. Aquestes dades personals, d'utilització 
exclusivament professional, seran tractades en el marc de la legislació vigent en 
protecció de dades de caràcter personal i seran conservades com a part del 
procediment administratiu. Podran accedir, rectificar, suprimir i exercir la resta dels 
seus drets adreçant-se al Delegat de Protecció de Dades de la Diputació de Girona, 
amb domicili a la pujada de Sant Martí, 4-5, 17004, de Girona o bé per correu 
electrònic a dpd@ddgi.cat 
 
DIVUITÈ. Normes supletòries. En tot el que no s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la resta 
de normes que hi siguin aplicables. 
 
DINOVÈ. Notificar aquest acord a la Universitat de Girona. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres. 
 
 
 
g) Xarxa Viària Local  

 
12. Aprovació el document d'actualització del catàleg d e carreteres de la 

xarxa que gestiona la Diputació de Girona, any 2020 . 2021/K010400/647 

 

Dins les tasques de gestió de la xarxa local de carreteres hi ha la de mantenir 
permanentment actualitzat el catàleg de carreteres, d'acord amb el que indiquen 
l'article 7 del Text refós de la Llei de carreteres i el Decret 293/2003, de 18 de 
novembre, pel qual s’aprovà el Reglament general de carreteres. 
 
El Servei de Xarxa Viària actualitza anualment el catàleg amb la finalitat de garantir 
una adequada explotació de la xarxa i oferir informació als usuaris. 
 
El catàleg de 2019 constava de 187 carreteres sobre el qual s’hi van incorporar o 
retirar diversos trams de carretera o carreteres complertes. La variabilitat anual del 
catàleg respon a la cessió de trams de carretera urbans mitjançant convenis entre la 
Diputació de Girona i els ajuntaments afectats, variacions de traçat per a l’execució 
d’obres o correccions d’erros en algunes carreteres. 
 
L’actualització del catàleg a data 31 de desembre de 2020 indica que la xarxa de 
carreteres ha disminuït en 3,884 quilòmetres i consta de 187 carreteres amb una 
longitud total de 783,541 quilòmetres. 
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La cap del Servei de Xarxa Viària en funcions parcials, en data 4 de febrer de 2021, ha 
informat favorablement sobre el document d'actualització del catàleg de carreteres de 
la xarxa que gestiona la Diputació de Girona, any 2020. 
 
Per tot això, el diputat delegat de Xarxa Viària, proposa a la Junta de Govern l'adopció 
de l’acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar el document d'actualització del catàleg de carreteres de la xarxa que 
gestiona la Diputació de Girona, any 2020. 
 
SEGON. Notificar aquesta resolució i trametre un exemplar del document aprovat a la 
Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat Terrestre de la Generalitat de 
Catalunya per tal que pugui actualitzar el Catàleg de carreteres de Catalunya 

 
TERCER. Trametre un exemplar del document aprovat pel seu coneixement a la 
Subdirecció General d'Explotació Viària, a la Direcció General d’Administració de 
Seguretat, a l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, al Servei de Territorial de 
Territori i Sostenibilitat, al Servei Territorial de Trànsit, Servei Territorial de Transports, 
a la Unitat de Carreteres de l'Estat, a la Prefectura Provincial de Trànsit, a la Gerència 
Territorial del Cadastre, a la Regió d'Emergències de Girona, a la Regió Policial de 
Girona, a la Regió Policial Pirineu Occidental i al Servei de Patrimoni i Expropiacions 
d’aquesta Diputació. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres. 
 

 

 

13. Proposicions urgents  

 
FORA DE L’ORDRE DEL DIA i prèvia declaració d’urgència proposada per la Presidència i 

adoptada per unanimitat i amb quòrum de la majoria absoluta dels assistents, i d’acord amb el 

que disposa l’article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text 

refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, es passen a tractar els assumptes 

següents: 

 

 

13.1. Aprovar la convocatòria de subvencions per al finan çament de l'acció de 
promoció i foment de l'activitat física i l'esport a les comarques gironines 
2021 

 

Antecedents 

 
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 d’Esports atorgarà 
subvencions mitjançant convocatòria de concurrència competitiva. 
 
El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya i la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local preveuen l’atorgament de subvencions i ajuts econòmics per part 
de les Diputacions. 
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L'objecte d'aquesta convocatòria són les actuacions de promoció i foment de l’activitat 
física i l’esport a les comarques gironines que es determinen en les bases específiques 
reguladores de subvencions per al finançament de l’acció de promoció i foment de 
l’activitat física i l’esport a les comarques gironines aprovades pel Ple de la Diputació el 
dia 26 de gener de 2021, i publicades al BOPG núm. 20 d’1 de febrer de 2021. 
 
La tramitació de la convocatòria que es proposa que s’aprovi s'ajusta a l'establert 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 a la seva aprovació és la Junta de 
Govern, d’acord amb el que estableixen les bases específiques reguladores 

 
Atesos els antecedents anteriors, l’informe del/la cap del centre gestor/servei de 10 de 
febrer de 2021, i la fiscalització realitzada segons el RD. 424/2017, de 28 d’abril, pel 
que es regula el règim jurídic del Control Intern en les entitats del Sector Públic Local, 
el diputat delegat d'Esports, proposa a la Junta de Govern que adopti l'acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar la convocatòria única i en règim de concurrència competitiva per a la 
concessió de subvencions per al finançament de l’acció de promoció i foment de 
l’activitat física i l’esport a les comarques gironines, el text de la qual es transcriu com 
segueix: 
 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER AL FINANÇAMENT DE L’ACCIÓ DE 
PROMOCIÓ I FOMENT DE L’ACTIVITAT FÍSICA I L’ESPORT A LES COMARQUES 
GIRONINES. ANUALITAT 2021 

 
1. Objecte i finalitat 
Subvencions en règim de concurrència competitiva per als ajuntaments, les entitats 
esportives, els consells esportius i els centres educatius, en el marc dels diferents 
programes de suport i destinades al finançament de l’acció de promoció i foment de 
l’activitat física i l’esport a les comarques gironines, d’acord amb les bases 
específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 26 de 
gener de 2021 i publicades al BOPG núm. 20 d’1 de febrer de 2021. 
L’òrgan competent per a l’aprovació de la convocatòria és la Junta de Govern de la 
Diputació de Girona d’acord amb el que s’estableix en el punt 3 de les bases 
reguladores. 
Els criteris de valoració de les sol·licituds estan recollits al punt 7 de les bases 
publicades al BOPG número 20 d’1 de febrer de 2021. 
Els programes de suport són: 
 
Programa A. Suport als municipis per a la gestió dels equipaments esportius. 
 
1. A1. Suport a les despeses derivades de la gestió dels equipaments esportiu. 
2. A2. Suport a les actuacions de condicionament i millora en equipaments esportius 

municipals. 
3. A3. Suport a la renovació del paviment esportiu dels equipaments esportius. 
 
Programa B. Suport a l’esport federat. 
 
h) B1. Suport a l’activitat esportiva federada. 
i) B2. Suport a l’organització d’esdeveniments esportius federats. 
j) B3. Suport a la participació en esdeveniments esportius federats puntuals de nivell 

estatal o superior que es portin a terme fora de Catalunya. 
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Programa C. Suport als consells esportius per a la promoció i el foment de l’activitat 
fisicoesportiva i l’esport. 
 
Programa D. Suport a l’esport escolar. 
 
� D1. Suport al Programa «Neda a l’escola».  
� D2. Suport a l’activitat esportiva escolar. 
 
Programa E. Suport a l’esport d’alta competició. 
 
Programa F. Suport a l’esport adaptat. 
 
� F1. Suport als municipis per a la promoció i foment de l’esport adaptat. 
� F2. Suport a les entitats per a la promoció i foment de l’esport adaptat. 
 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 

L’import total destinat a la convocatòria és de 2.110.000,00 €. El crèdit pressupostari 
va amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i imports següents: 
 

  Programa 
Aplicació 

Pressupostària 
 Import  

A
1 

Suport a les despeses derivades de la gestió 
dels equipaments esportiu 

320.3410.46200 280.000,00 €  

A
2 

Suport a les actuacions de condicionament i 
millora d’equipaments esportius municipals 

320.3410.76200 500.000,00 €  

A
3 

Suport a la renovació del paviment esportiu 
dels equipaments municipals 

320.3410.76202 200.000,00 €  

  Total Programa A 980.00,00 €  
    

  Programa 
Aplicació 

Pressupostària 
 Import  

B
1 

Suport a l’activitat esportiva federada 320.3410.48103 200.000,00 €  
B
2 

Suport a l’organització d’esdeveniments 
esportius federats 

320.3410.48106 50.000,00 €  

B
3 

Suport a la participació en esdeveniments 
esportius federats puntuals de nivell estatal o 
superior que es portin a terme fora de 
Catalunya 

320.3410.48106 25.000,00 €  

  Total Programa B 275.000,00 €  
    

  Programa 
Aplicació 

Pressupostària 
 Import  

C 
Suport als consells esportius per a la promoció i 
el foment de l’activitat fisicoesportiva i l’esport 320.3410.48107 220.000,00 €  

  Total Programa C 220.000,00 €  
    

  Programa 
Aplicació 

Pressupostària 
 Import  

D
1 

Suport al Programa «Neda a l’escola» 320.3410.48102 100.000,00 €  

D Suport a l’activitat esportiva escolar 320.3410.48102 40.000,00 € 
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2 

  Total Programa D 140.000,00 €  

    

  Programa 
Aplicació 

Pressupostària 
 Import  

E Suport a l’esport d’alta competició 320.3410.48105 440.000,00 €  

  Total Programa D 440.000,00 €  

    

  Programa 
Aplicació 

Pressupostària 
 Import  

F1 
Suport als municipis per a la promoció i foment 
de l’esport adaptat 320.3410.46200 20.000,00 €  

F2 
Suport a les entitats per a la promoció i foment 
de l’esport adaptat 320.3410.48106 35.000,00 € 

  Total Programa D 55.000,00 €  

    

  TOTAL PREVIST 2.110.000,00 €  

 
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 la que es preveu per a cada subprograma, derivada de 
crèdits sobrants d’altres convocatòries o d’alguna modificació de crèdit. 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. 
Els imports parcials de cada aplicació pressupostària són xifres estimatives i es podran 
redistribuir en funció de les sol·licituds presentades. 
 
3. Termini de presentació de sol·licituds 

El termini de presentació de sol·licituds serà el següent: 
 Programa Període de presentació de sol·licituds 

A1 
Suport a les despeses derivades de la gestió 
dels equipaments esportiu 

30 dies naturals a partir de l’endemà 
de la publicació de l’extracte de la 
convocatòria al BOPG. 

A2 
Suport a les actuacions de condicionament i 
millora d’equipaments esportius municipals 

A3 
Suport a la renovació del paviment esportiu 
dels equipaments esportius 

B1 Suport a l’activitat esportiva federada 30 dies naturals a partir de l’endemà 
de la publicació de l’extracte de la 
convocatòria al BOPG. B2 

Suport a l’organització d’esdeveniments 
esportius federats 

B3 

Suport a la participació en esdeveniments 
esportius federats puntuals de nivell estatal o 
superior que es portin a terme fora de 
Catalunya 

30 dies naturals a partir de l’endemà 
de la publicació de l’extracte de la 
convocatòria al BOPG. 

C Suport als consells esportius 
30 dies naturals a partir de l’endemà 
de la publicació de l’extracte de la 
convocatòria al BOPG. 

D1 Suport al Programa «Neda a l’escola» 

D2 Suport a l’activitat esportiva escolar 

E Suport a l’esport d’alta competició 
30 dies naturals a partir de l’endemà 
de la publicació de l’extracte de la 
convocatòria al BOPG. 
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F1 
Suport als municipis per a la promoció i el 
foment de l’esport adaptat 30 dies naturals a partir de l’endemà 

de la publicació de l’extracte de la 
convocatòria al BOPG. F2 

Suport a les entitats per a la promoció i foment 
de l’esport adaptat 

 
Les sol·licituds s’hauran de presentar amb el model normalitzat per a cada 
subprograma que hi ha disponible al web de la Diputació de Girona i hauran d’anar 
signades electrònicament de la següent forma: 
 

a) Les entitats públiques hauran de signar la sol·licitud mitjançant signatura 
electrònica de qualsevol dels certificats admesos per la plataforma PSIS del 
Consorci AOC. Les sol·licituds s’hauran de presentar telemàticament per la 
plataforma EACAT. 

b) Les entitats privades hauran de signar la sol·licitud mitjançant signatura 
electrònica de l’entitat amb el certificat emès per la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre. Les sol·licituds s’hauran de presentar telemàticament per la 
plataforma específica de la Diputació de Girona per la tramesa de subvencions. 

 
4. Termini de resolució i notificació  
4.1. Termini de resolució 

El termini per resoldre la convocatòria és el que determinen les bases. Una vegada 
transcorregut el termini sense que s’hagi adoptat una resolució, els sol·licitants podran 
entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu. 
4.2. Termini de notificació 

Es notificarà la resolució a tots els beneficiaris de manera individualitzada, tal com 
preveu l’article 41.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals 
hagi estat desestimada, en el termini màxim de 10 dies hàbils, a comptar de la data en 
què s’adopti l’acord.  
 
5. Règim de recursos 

La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta 
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós 
Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 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’un 
mes, a comptar des del dia següent de la notificació.  
 
6. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Diputació i al lloc web de la 
Diputació, i l’extracte d’aquesta, d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la Llei 
38/2003, general de subvencions, es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona. 
 
SEGON. Autoritzar la despesa de la convocatòria per un import de 2.110.000,00 € 
distribuïts amb càrrec a les aplicacions pressupostàries del pressupost de 2021: 
 

  Programa 
Aplicació 

Pressupostària 
 Import  

A
1 

Suport a les despeses derivades de la gestió 
dels equipaments esportiu 

320.3410.46200 280.000,00 €  

A
2 

Suport a les actuacions de condicionament i 
millora d’equipaments esportius municipals 

320.3410.76200 500.000,00 €  
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A
3 

Suport a la renovació del paviment esportiu 
dels equipaments municipals 

320.3410.76202 200.000,00 €  

  Total Programa A 980.00,00 €  
    

  Programa 
Aplicació 

Pressupostària 
 Import  

B
1 

Suport a l’activitat esportiva federada 320.3410.48103 200.000,00 €  
B
2 

Suport a l’organització d’esdeveniments 
esportius federats 

320.3410.48106 50.000,00 €  

B
3 

Suport a la participació en esdeveniments 
esportius federats puntuals de nivell estatal o 
superior que es portin a terme fora de 
Catalunya 

320.3410.48106 25.000,00 €  

  Total Programa B 275.000,00 €  
    

  Programa 
Aplicació 

Pressupostària 
 Import  

C 
Suport als consells esportius per a la promoció i 
el foment de l’activitat fisicoesportiva i l’esport 320.3410.48107 220.000,00 €  

  Total Programa C 220.000,00 €  
    

  Programa 
Aplicació 

Pressupostària 
 Import  

D
1 

Suport al Programa «Neda a l’escola» 320.3410.48102 100.000,00 €  

D
2 

Suport a l’activitat esportiva escolar 320.3410.48102 40.000,00 € 

  Total Programa D 140.000,00 €  

    

  Programa 
Aplicació 

Pressupostària 
 Import  

E Suport a l’esport d’alta competició 320.3410.48105 440.000,00 €  

  Total Programa D 440.000,00 €  

    

  Programa 
Aplicació 

Pressupostària 
 Import  

F1 
Suport als municipis per a la promoció i foment 
de l’esport adaptat 320.3410.46200 20.000,00 €  

F2 
Suport a les entitats per a la promoció i foment 
de l’esport adaptat 320.3410.48106 35.000,00 € 

  Total Programa D 55.000,00 €  

    

  TOTAL PREVIST 2.110.000,00 €  

 
TERCER. Facultar àmpliament el president de la corporació als efectes de procedir a 
l'execució del present acord, en especial per ordenar la publicació de la convocatòria 
en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, per resoldre 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’hagin pogut advertir. 
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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.” 
 

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres. 
 

 

 

13.2. Aprovació subvenció nominativa a la Fundació casa d e Cultura de Girona  

 

La Fundació Casa de Cultura ha sol·licitat una subvenció nominativa per al 
finançament  d’activitats i funcionament de la Fundació Casa de Cultura, l’any 2021, i 
s’ha instruït l'expedient corresponent (2021/31).  
 
La Fundació Casa de Cultura té per objecte fomentar la cultura a través de qualsevol 
de les seves manifestacions i donar suport a creadors culturals, especialment en 
l’àmbit de les comarques gironines; ajudar a la vertebració del teixit cultural a través de 
polítiques d’estímul concretes, a l’impuls de projectes plurals i multidisciplinars, etc. 
 
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 subvenció específica per la cooperació amb equipaments 
culturals estratègics. L’objectiu d’aquesta línia és garantir el manteniment de l’oferta 
cultural a la demarcació. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada 
nominativament a favor de la Fundació Casa de Cultura, de conformitat amb allò que 
preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i 
l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, la 
concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb 
el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 
qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 
 
D’acord al decret  de la Presidència de 18 de juliol de 2019, es delega a la Junta de 
Govern les atribucions per a l’atorgament de subvencions a l’empara de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, amb càrrec als crèdits 4 i 7 del 
vigent pressupost corporatiu, d’import a partir de 18.001,00 euros, inclòs. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern, 
per unanimitat, acorda:  
 
PRIMER. Concedir la subvenció a la Fundació Casa de Cultura de Girona, per al 
finançament d’activitats i funcionament de la Fundació Casa de Cultura de Girona, 
l’any 2021, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució de 
l’activitat  

2021/31 Fundació Casa de G17759887 Finançament Des de l’1 de 
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Cultura de Girona  d’activitats i 
funcionament 
de la Fundació 
Casa de 
Cultura de 
Girona  

gener al 31 de 
desembre de 
2021. 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a justificar 
 

984.800,00 € 984.800,00 € 868.300,00 € 88,17 %  984.800,00 € 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de VUIT-CENTS SEIXANTA-
VUIT MIL TRES-CENTS EUROS, (868.300,00 €), amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 300/3340/48002 del pressupost de la Diputació de Girona de 2021. 
 
TERCER. Objecte. 
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada 
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la 
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.  
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada és des de l’1 de gener al 31 de 
desembre de 2021. 
 
QUART. Compatibilitat.  
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic 
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les 
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar 
el cost total de l'activitat subvencionada. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.  
Aprovar la bestreta per l’import total que consta en el punt primer d’aquest acord, amb 
caràcter previ a la justificació, com a finançament necessari per poder dur a terme les 
actuacions inherents a aquesta aportació. El pagament es farà sense necessitat de 
constitució de fiança o garantia. Per a poder realitzar la bestreta, es requerirà per part 
de l’ens beneficiari l’acceptació expressa de la subvenció. 
 
SISÈ. Quantia, finançament i pagament.  
De conformitat amb allò que disposa l’article 34.4 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, tan bon punt s’hagi produït l’acceptació expressa d’aquest acord, de 
conformitat amb el punt cinquè, es procedirà al pagament de  VUIT-CENTS 
SEIXANTA-VUIT MIL TRES-CENTS EUROS, (868.300,00 €), en concepte de bestreta, 
que correspon al 100 % de l’import de la subvenció, com a finançament necessari per 
poder dur a terme les actuacions inherents a la subvenció. El pagament es farà sense 
necessitat de constitució de fiança o garantia. 
 
El beneficiari resta obligat a presentar en el termini atorgat a l’efecte en el Registre 
General de la Diputació la justificació econòmica, de conformitat amb el que s’estableix 
en el punt setè d’aquest acord. 
 
SETÈ. Règim de justificació.  
La Fundació Casa de Cultura de Girona, ha de justificar la subvenció concedida, per 
l’import de 984.800,00 € corresponents a l’import de les despeses d’activitats i 
funcionament de la Fundació Casa de Cultura de Girona que consten en el pressupost 
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de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al Registre General 
de la Diputació de la documentació següent: 
 
a) El compte justificatiu normalitzat de la Diputació. 
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 
factura;  
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de 
les activitats. 
f)Declaració responsable  sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o 
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en compliment 
de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència (document 
normalitzat de la Diputació- a l’apartat de documentació). 
g) L’informe d’auditoria  dels comptes del 2021. 
h) Per a poder analitzar els indicadors del Pla estratègic del servei de Coopera ció 
Cultural , en el moment de justificar s’ha d’aportar la informació següent:  

- La vostra activitat inclou polítiques de gènere? En cas afirmatiu, quines. 
- La vostra activitat promou una cultura inclusiva? En cas afirmatiu, com. 

 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment 
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el 
percentatge de desviació. 
 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat 
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva. 
 
És inadmissible cap canvi de destinació.  
 
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 15 de juliol de 2022 . 
Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, encara 
que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
 
No es concedirà pròrroga del termini de justificació. La manca de justificació implicarà 
l’inici del procediment de revocació de la subvenció concedida. 
 
Tan bon punt la Fundació Casa de Cultura de Girona, presenti la documentació 
justificativa es procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb 
allò establert en aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, 
els defectes que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi 
oportunes, amb la indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació 
de justificació, amb les conseqüències que es determinen al punt següent. 
 
VUITÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat. La Junta de Govern de la Diputació de 
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de 
concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la 
concessió de la subvenció. En relació amb la possibilitat de modificació o anul·lació de 
les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de subvencions de 
la Diputació de Girona i la normativa concordant. Es procedirà a exigir el reintegrament 
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de la subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona. 
 
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat. 
La Fundació Casa de Cultura de Girona haurà de fer constar expressament el suport 
econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les 
actuacions que siguin objecte de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada. 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 
 

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

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

 
DESÈ. Obligacions del beneficiari.  
La Fundació Casa de Cultura de Girona té les obligacions següents: 
 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb la 
col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Col·laborar en la programació del Pati Cultural de la Diputació de Girona, si s’escau. 
h) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
ONZÈ. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
La Fundació Casa de Cultura de Girona, i els tercers relacionats amb l’objecte de la 
subvenció o la seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control 
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financer que realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que 
estableix l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
La negativa al compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, 
obstrucció o negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi 
puguin correspondre. 
 
DOTZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades . Els beneficiaris no 
podran concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb 
persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la contractació es realitzi amb 
les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització de la Diputació de Girona.    
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
TRETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes 
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de 
conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:  
 

k) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 
l) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels 

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

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

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

o)  El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels 
òrgans que dirigeixen. 

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

q)  La bona fe. 
r)  El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan 

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

de l’exercici de llurs càrrecs. 
t) Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin 

aplicables, d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern. (Les entitats no públiques a les quals 
s’atorgui una subvenció superior a 10.000,00 €, en el moment de presentar el 
compte justificatiu, estan obligades a adjuntar-hi la informació relativa a les 
retribucions dels seus òrgans de direcció o d’administració, a l’efecte que la 
Diputació de Girona les faci públiques en compliment de les obligacions 
establertes en la legislació sobre transparència). 

 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció del 
caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
CATORZÈ. Clàusula de dades personals: Les dades personals que els sol·licitants de 
la subvenció comuniquin durant el procediment, actuant en nom propi o en 
representació d’una persona jurídica, seran tractades per la Diputació de Girona com a 
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Responsable del Tractament en el sentit de l’article 4.7 del Reglament General de 
Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, 
de 27 d’abril de 2016), amb la finalitat de gestionar l’acord i portar a terme les 
actuacions que se’n deriven establertes per Llei. La legitimació del tractament es 
fonamentarà en el compliment de missió d’interès públic (art. 6.1.e del Reglament) i 
d’obligacions legals (art. 6.1.c). En cas que la tramitació de la sol·licitud impliqui 
comunicació de dades d’altres persones a la Diputació de Girona, les persones 
sol·licitants hauran d'informar a les persones afectades d'aquesta comunicació. Per a 
l’exercici dels drets reconeguts al Reglament General de Protecció de Dades (accés a 
les dades, portabilitat, rectificació, supressió, sol·licitar la limitació del tractament i 
oposició) l’interessat es podrà adreçar en qualsevol moment a la Diputació de Girona. 
La informació detallada del tractament, incloent les vies d'exercici dels drets de les 
persones interessades, es pot consultar a la seu electrònica de la Diputació de Girona.  
 
QUINZÈ. Normes supletòries. En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normativa que hi sigui aplicable. 
 
SETZÈ. Amb vista a la situació d’excepcionalitat provocada pel COVID-19 que pot 
afectar el funcionament, organització i realització de les activitats i projectes objecte 
d’aquesta resolució es preveu que per Decret del president de la Diputació de Girona 
es puguin modificar el percentatge de finançament sobre el pressupost global de 
l’activitat, els terminis d’execució i justificació, així com acceptar despeses de 
preparació de l’activitat, tot i que finalment no s’hagi pogut dur a terme, sempre i quan 
estigui degudament motivat. 
 
DISSETÈ. Notificar aquest acord a la Fundació Casa de Cultura de Girona.” 
 

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 

 

 

14. Precs i preguntes  

 

No hi ha cap Intervenció. 

 

 

 

 

 
 
No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 10:42 h, de 
la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 


		2021-03-18T14:28:38+0100
	firmadoc
	Jordi Batllori Nouvilas - DNI 40283807C (AUT)


		2021-03-19T09:43:54+0100
	firmadoc
	Miquel Noguer Planas - DNI 77906524G (TCAT)




