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Número: 1043 
Òrgan: Junta de Govern
Sessió: Ordinària i telemàtica
Data: 18 de maig de 2021
Hora: 10.15
Lloc: Saló de Sessions
Document: Acta

Expedient: 2021/5467

Hi assisteixen

Sr. Miquel Noguer i Planas President
Sr. Pau Presas i Bertran Vicepresident primer
Sr. Albert Piñeira i Brosel Vicepresident segon
Sra. Maria Puig i Ferrer Vicepresidenta tercera
Sra. M. Àngels Planas i Crous Vicepresidenta quarta
Sr. Jordi Camps i Vicente Diputat
Sr. Jaume Dulsat i Rodríguez Diputat
Sra. Montserrat Mindan i Cortada Diputada
Sra. Maria Teresa Brunsó i Puigvert Diputada
Sra. Eva Viñolas i Marín Diputada
Sr. Jordi Batllori i Nouvilas Secretari general
Sra. Núria Josa i Arbonès Interventora

Hi assisteixen, convidats per la Presidència

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

ORDRE DEL DIA
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Punt d'ordre del dia Expedient

1 Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta
de la sessió ordinària del dia 4 de maig 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

Assistència i Cooperació als Municipis

3 Acceptar renúncies diverses subvencions i anul·lar
saldo autoritzat i no disposat de la convocatòria de
subvencions per nevades any 2020

2020/X020100/2779

Habitatge

4 Aprovar revocació de subvencions per a inversions
en habitatges destinats a polítiques socials, any 2019

2019/X020200/3690

5 Aprovar reintegrament parcial de la subvenció del
conveni XHIS, any 2020

2020/X020200/8623

Organització i Recursos Humans Corporatius

6 Autoritzar Àfrica Masó Sumsi l'exercici d'una
activitat privada compatible amb el càrrec
d'Assessora de Ple

2021/G030104/4777

7 Autoritzar Irene Fabrellas Espinal l'exercici d'una
activitat privada compatible amb el càrrec d'auxiliar
administrativa

2021/G030104/5027

Secretaria General

8 Ratificació del decret de Presidència 2021/1458 2021/B050100/5380

Cooperació Cultural

9 Proposta redistribució i resolució imports segon
trimestre Programa Indika, curs 2020-2021

2019/X020100/7492

10 Proposta de resolució de la convocatòria de
subvencions per a la creació de públics per a la
cultura, 2021

2021/X020200/307

11 Subvenció nominativa Ajuntament La Bisbal
d'Empordà-Festival de Circ

2021/X020200/219

12 Aprovació subvenció nominativa a Gio Productions
SL- Concerts Giorquestra 2021

2021/X020200/20

13 Subvenció nominativa a l'Ajuntament d'Olot per al
finançament del Festival MOT 2021

2021/X020200/251

14 Aprovació de la convocatòria de subvencions
extraordinàries per a les despeses de funcionament i
personal de les petites i mitjanes empreses i

2021/X020100/5077
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autònoms del sector cultural

15 Proposta resolució imports segon trimestre_Programa
Identitat, arrels i tradicions, curs 2020/2021

2019/X020100/7969

16 Aprovació subvenció nominativa a la Fundació
Circus Arts Foundation- Museització Museu Circ

2021/X020200/38

17 Aprovació subvenció nominativa per al finançament
del Festival Porta Ferrada 2021

2021/X020200/27

Servei d’Esports

18 Subvenció nominativa a l'UNI Girona CB per a
l'Euroleague Women 2021

2021/X020203/4991

19 Subvenció nominativa a UNI Girona CB per les
despeses produïdes pel Còvid-19

2021/X020203/4992

20 Subvenció nominativa a Bikeshow Sport Events per
la Sea Otter Europe Costa Brava Bike

2021/X020203/5036

Noves Tecnologies

21 Concessió Subvencions COVID-19 Noves
Tecnologies

2020/X020200/7995

Medi Ambient

22 Concessió d'una subvenció a l'Associació Sèlvans per
a l'aplicació en el territori de les eines de valorització
dels serveis ecosistèmics vinculats als boscos madurs

2021/X020203/4050

23 Resolució de la campanya d'ajuts per instal·lacions
de sistemes de producció de calor amb biomassa i
bioenergia i xarxes de calor municipals (any 2021).
Exp. 2020/9152

2020/X020100/9152

Xarxa Viària

24 Aprovació conveni col·laboració amb l'Ajuntament
de Vilamalla per a l'execució obres drenatge zona
cementiri a la ctra. GIV-6229

2020/K010400/8767

25 Proposicions urgents

26 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 4 de
maig de 2021.
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S’aprova per unanimitat i sense esmenes l’acta de la sessió del dia 4 de maig de 2021,
prèviament lliurada als assistents.

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

— Assistència i Cooperació als Municipis

3. Acceptar renúncies diverses subvencions i anul·lar saldo autoritzat i no disposat de la
convocatòria de subvencions per nevades any 2020. 2020/X020100/2779

La Junta de Govern local de la Diputació de Girona en la sessió ordinària del dia 24 de març de
2020 va aprovar la convocatòria de subvencions per a actuacions municipals per nevades, any
2020, i va autoritzar la despesa corresponent amb un import màxim de 400.000 €, distribuïts
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i anualitats següents:

Pressupost Aplicació
pressupostària

Descripció Import
(en €)

Anualitat 2020 220 9420 46203 Ajuts a ajuntaments despeses corrents per nevades i
glaçades 200.000,00

220 9420 76203 Ajuts a ajuntaments per inversions nevades i
glaçades 150.000,00

Anualitat 2021 220 9420 76203 Ajuts a ajuntaments per inversions nevades i
glaçades

50.000,00

Total 400.000,00

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió del dia 4 d’agost de 2020, va
resoldre la convocatòria de subvencions per a actuacions municipals per nevades, anualitat
2020, disposant la despesa corresponent i reajustant la despesa autoritzada segons el següent
detall:

Pressupost Aplicació
pressupostària

Descripció Import
(en €)

Anualitat 2020 220 9420 46203 Ajuts a ajuntaments despeses corrents per
nevades i glaçades

200.000,00

220 9420 76203 Ajuts a ajuntaments per inversions nevades i
glaçades

150.000,00

Anualitat 2021 220 9420 76203 Ajuts a ajuntaments per inversions nevades i
glaçades

49.075,54

Total 399.075,54

Al pressupost de l’exercici 2021 existeix un saldo autoritzat i no disposat de 924,46 €
(50.000,00 € - 49.075,54 €) amb número d’operació comptable 220209000024 a l’aplicació
pressupostària 220.9420.76203.

El termini previst a les Bases reguladores per a justificar les subvencions va finalitzar el 30 de
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setembre de 2020 per a les despeses corrents i l’1 de març de 2021 (l’endemà del dia
d’acabament del termini per presentar la justificació que coincidia amb festiu) per a les
despeses d’inversió. 

Abans de la finalització del termini de justificació, l’Ajuntament de Ripoll va sol·licitar una
pròrroga per a la justificació de la subvenció, que se li va concedir, per resolució del president
de data 9 de març de 2021, fins al 28 de maig de 2021.

Finalitzat el termini concedit per a justificar les actuacions es van enviar els requeriments
d’esmena o de manca de justificació en els termes i dins dels terminis que preveuen les bases
reguladores, amb l’advertiment de modificació o revocació de la subvenció, respectivament. En
resposta als requeriments enviats, tots els ens locals interessats han presentat la renuncia parcial
o total a la subvenció concedida, d’acord amb el següent detall:

Ajunta-m
ent

Exp.
/2020

L í n i a
subvenció

Concepte Import
a justificar

Subvenció
concedida

Despeses
justifica
-des

Subvenc ió
n o
justificada

D a t a
renúncia

Olot 6492 Despeses
corrents

Reparacions i
manteniment de
vehicles, serveis
externs de
retirada de neu i
a d q u i s i c i ó
potassa i clorur
càlcic

5.296,17 € 1.991,68 € 2.059,75 € 1.217,09 € 13/10/2020

Ribes de
Freser

5411 Despeses
corrents

G r a t i f i c a c i o n s
personal, Treballs
retirada de neu,
r e p a r a c i o n s ,
compra potassa,
a d q u i s i c i ó
contenidors i
d e s s a l a d o r e s
manuals

9.078,24 € 5.120,96 € 8.520,11 € 314,84 € 06/11/2020

Setcases 4636 Despeses
corrents

G r a t i f i c a c i o n s
extraordinàries,
despeses de
retirada de neu,
manteniment de
m a q u i n à r i a ,
adquisició de sal i
de carburant

2.359,36 € 1.404,83 € 2.224,57 € 80,26 € 09/10/2020

Das 4084 Inversions Subministrament
d'una sitja de sal i
instal·lació

28.522,84 € 27.096,71
€ 0 27.096,71 € 26/02/2021

Isòvol 6103 Inversions
Compra d'una
sitja per
emmagatzemar
potassa

12.000,00 € 11.400,00
€ 0 11.400,00 € 05/03/2021

D’acord amb aquests antecedents, el diputat delegat de Suport a les Entitats Locals proposa a la
Junta de Govern que adopti l’acord següent:

ACORD

PRIMER. Acceptar la renúncia parcial a la subvenció concedida a l’Ajuntament d’Olot, per la
línia de despeses corrents pel concepte “Reparacions i manteniment de vehicles, serveis externs
de retirada de neu i adquisició potassa i clorur càlcic”, per un import de 1.217,09 €, dins la
convocatòria de subvencions per a actuacions municipals per nevades, any 2020 (Exp.
2020/6492).
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SEGON. Acceptar la renúncia parcial a la subvenció concedida a l’Ajuntament de Ribes de
Freser, per la línia de despeses corrents pel concepte “Gratificacions personal, Treballs retirada
de neu, reparacions, compra potassa, adquisició contenidors i dessaladores manuals”, per un
import de 314,84 €, dins la convocatòria de subvencions per a actuacions municipals per
nevades, any 2020 (Exp. 2020/5411).

TERCER. Acceptar la renúncia parcial a la subvenció concedida a l’Ajuntament de Setcases,
per la línia de despeses corrents pel concepte “Gratificacions extraordinàries, despeses de
retirada de neu, manteniment de maquinària, adquisició de sal i de carburant”, per un import de
80,26 €, dins la convocatòria de subvencions per a actuacions municipals per nevades, any 2020
(Exp. 2020/4636).

QUART. Acceptar la renúncia total a la subvenció concedida a l’Ajuntament de Das, per la
línia d’inversions pel concepte “Subministrament d'una sitja de sal i instal·lació”, per un import
de 27.096,71 €, dins la convocatòria de subvencions per a actuacions municipals per nevades,
any 2020 (Exp. 2020/4084).

CINQUÈ. Acceptar la renúncia total a la subvenció concedida a l’Ajuntament d’Isòvol, per la
línia d’inversions pel concepte “Compra d'una sitja per emmagatzemar potassa”, per un import
de 11.400,00 €, dins la convocatòria de subvencions per a actuacions municipals per nevades,
any 2020 (Exp. 2020/6103).

SISÈ. Anul·lar els romanents de la disposició de despesa de les subvencions per a actuacions
municipals per nevades, any 2020, dels ajuntaments següents:

Ajuntament Exp.
/ 2020

Número d’Operació Import subvenció a
anul·lar

Olot 6492 220200013986 1.217,09 €
Ribes de Freser 5411 220200013972 314,84 €
Setcases 4636 220200013975 80,26 €
Das 4084 220200014056 14.596,71 €
Isòvol 6103 220200013968 11.400,00 €

SETÈ. Anul·lar l’autorització i disposició de la despesa amb càrrec al pressupost de l’any 2021
a favor de l’Ajuntament de Das, número d’operació comptable 220209000314 per import de
12.500 €.

VUITÈ. Anul·lar l’autorització de la despesa, saldo de l’import autoritzat no disposat de la
convocatòria de subvencions per a actuacions municipals per nevades any 2020, a l’aplicació
pressupostària 2021.220.9420.76203, amb número d’operació comptable 220209000024 per
import de 924,46 €.

NOVÈ. Notificar el present acord als ens locals interessats.

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

— Habitatge
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4. Aprovar revocació de subvencions per a inversions en habitatges destinats a polítiques
socials, any 2019. 2019/X020200/3690

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària que va tenir lloc el dia 17
de setembre de 2019, va adoptar l'acord de resolució de la convocatòria de subvencions als
ajuntaments per a inversions en habitatges destinats a polítiques socials, anualitat 2019 (Exp.
2019/3690).

Per resolució del President de la Diputació de data 22 de març de 2021, es va iniciar l’expedient
de revocació de les subvencions als ajuntaments per a inversions en habitatges destinats a
polítiques socials, any 2019, per incompliment de l’obligació de justificació de les despeses de
l’actuació, amb les condicions i terminis que preveien les bases reguladores, als següents
ajuntaments:

Beneficia
ri Exp/2019 Concepte Pressupost a

justificar
Subvenció
concedida

Despeses
justificades

Subvenció
pagada

Import
subvenció a

revocar

Girona 5906
Reforma 5
habitatges

socials
67.597,30€ 50.000,00€ 13.045,76€ 11.150,21€ 38.849,79€

Olot 5913

Reforma
habitatge
destinat a

emergències
residencials

7.281,94€ 7.281,94€ 5.989,50€ 5.989,50€ 1.292,44€

Roses 5890

Reforma
destinada a

habilitar
habitatge

social

22.683,41€ 10.000,00€ 22.506,00€ 9.921,79€ 78,21€

Sils 5973

Adequació
habitatge

lloguer social
per persones

amb risc
d'exclusió

4.500,00€ 4.500,00€ 2.756,38€ 2.756,38€ 1.743,62€

TOTAL 41.964,06€

En data 23 de març de 2021 es va notificar als ajuntaments interessats aquesta resolució i se’ls
va concedir un termini de quinze dies per a què presentessin les al·legacions que consideressin
oportunes. El tràmit d’audiència va finalitzar el 15 d’abril de 2021 i no s’ha presentat cap
al·legació.

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
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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.”

D’acord amb la base específica reguladora 17ena de les subvencions als ajuntaments per a
inversions en habitatges destinats a polítiques socials, la Junta de Govern de la Diputació és
l’òrgan competent per adoptar l’acord de revocació.

D’acord amb aquests antecedents, el Diputat delegat d’Habitatge i Serveis Generals proposa a
la Junta de Govern que adopti l’acord següent:

PRIMER. Revocar les subvencions als ajuntaments per a inversions en habitatges destinats a
polítiques socials, any 2019, per incompliment de l’obligació de justificació de les despeses de
l’actuació, amb les condicions i terminis que preveien les bases reguladores, als següents
ajuntaments:

Beneficia
ri Exp/2019 Concepte Pressupost a

justificar
Subvenció
concedida

Despeses
justificades

Subvenció
pagada

Import
subvenció a

revocar

Girona 5906
Reforma 5
habitatges

socials
67.597,30€ 50.000,00€ 13.045,76€ 11.150,21€ 38.849,79€

Olot 5913

Reforma
habitatge
destinat a

emergències
residencials

7.281,94€ 7.281,94€
5.989,50€

5.989,50€ 1.292,44€

Roses 5890

Reforma
destinada a

habilitar
habitatge

social

22.683,41€ 10.000,00€ 22.506,00€ 9.921,79€ 78,21€

Sils 5973

Adequació
habitatge

lloguer social
per persones

amb risc
d'exclusió

4.500,00€ 4.500,00€ 2.756,38€ 2.756,38€ 1.743,62€

TOTAL 41.964,06€

SEGON. Notificar el present acord als ajuntaments afectats.

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

5. Aprovar reintegrament parcial de la subvenció del conveni XHIS, any 2020.
2020/X020200/8623
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En data 9 de desembre de 2020 el President de la Diputació de Girona va dictar la resolució
núm. 2020/3528, que ser ratificada per acord de la Junta de Govern de 22 de desembre de 2020,
i que de forma literal declarava:

“(…)PRIMER. Aprovar el text del conveni de col·laboració a subscriure amb l'Agència de
l'Habitatge de Catalunya, el qual es transcriu literalment tot seguit:

(…) Tercer. Aportació de la Diputació de Girona
La Diputació de Girona, com a contribució al funcionament de la Xarxa d’Habitatges d’Inserció
Social, farà una aportació econòmica, mitjançant transferència a l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya, per un import total de 75.000,00 euros, per tal de col·laborar en la realització de les
activitats descrites als punts anteriors.

La relació d’entitats beneficiàries i habitatges per entitat es detallen a l’Annex I del present
conveni. La distribució dels ajuts es durà a terme en els termes que estableix l’acord de
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya amb les entitats gestores adherides, tal com s’estableix
en l’article 25 de del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al  Dret a l’Habitatge.

La Diputació de Girona aportarà 401,07 € per habitatge i any.

S’entendrà acceptada la subvenció amb la signatura d’aquest conveni per part de l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya.

(…)Cinquè.- Justificació de les despeses 
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya haurà de justificar una despesa de com a mínim
1.200,00€ per habitatge/any, com s’ha pressupostat des del primer Decret del Pla pel
Dret a l’Habitatge, que va iniciar la Xarxa d’Habitatges d’Inserció Social, i aportarà la
documentació següent:

a) Compte justificatiu de la Diputació de Girona.
b) Memòria de l’actuació justificativa de les activitats realitzades i els resultats
obtinguts.
c) Relació dels imports satisfets per part de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a
cadascuna de les entitats gestores d’habitatge en aplicació d’aquest conveni.

La data límit per a la justificació és el 31 de març de 2021.

El pagament de l’aportació de la Diputació de Girona a l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya es realitzarà mitjançant una transferència corrent amb un pagament de
l’import total mitjançant una bestreta, un cop signat el conveni.

(...)SEGON. Concedir la subvenció següent:
Expedient: 2020/8623 Beneficiari: Agència de l'Habitatge de Catalunya
NIF: Q0801820B Anualitat 2020: 75.000,00€
Projecte: Suport a les entitats de la Xarxa d'Habitatges d'Inserció social de la
demarcació de Girona

(...)’’

En data 3 de març de 2021, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya va presentar el compte
justificatiu, amb un cost total de despesa de 693.976,58 € corresponents a 180 habitatges.
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Tenint en compte la reducció de 7 habitatges dels 187 establerts inicialment, la reducció de
l’import d’ajut en funció de les justificacions i el punt tercer del conveni que estableix que la
Diputació de Girona aportarà 401,07 € per habitatge i any, s’ha de reduir la subvenció atorgada
fins a un import de 71.847,07 €.

L’article 34.1.b) de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona
preveu que el preceptor d’una subvenció estarà obligat a reintegrar-ne l’excés en el
cas que incompleixi totalment o parcialment l’objectiu de l’actuació o projecte.

Vist que ja s’havia reconegut l’obligació de pagament per import de 75.000,00 € euros
i, per tant, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha rebut 3.152,93 € de més, és
convenient aprovar la minoració de la subvenció i iniciar el procediment de
reintegrament de l’excés reconegut.

L’article 37 de la Llei general de subvencions estableix que és procedent el
reintegrament de les quantitats percebudes i l’exigència de l’interès de demora, què
s’ha de calcular des del moment del pagament de la subvencions fins a la data d’acord
del reintegrament de la subvenció. El tipus d’interès aplicable, segons l’article 38.2
d’aquesta Llei assenyala que és l’interès legal del diner incrementat en un 25%, a no
ser que la Llei de pressupostos generals de l’Estat n’estableixi un de diferent.

Atès que els interessos de demora pel període comprés entre el 15 de gener de 2021 i
el 18 de maig de 2021 fan un total de 39,84 € d’acord amb el detall següent:

Import subvenció Import a
reintegrar

Data inici
c à l c u l
interessos

Data final càlcul
interessos

Dies Interessos de
demora

75.000,00 € 3.152,93 € 15/01/2021 18/05/2021 123 39,84 €

Interessos de
demora 39,84 € 39,84 €
T o t a l
reintegrament 3.192,77 €

Vist l'informe del cap del centre gestor d’Assistència i Cooperació als Municipis, el Diputat
delegat d’Habitatge i Serveis Generals, proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord
següent:

PRIMER. Aprovar la minoració de la subvenció atorgada inicialment a l’Agència de
l'Habitatge de Catalunya, exp. 2020/8623, per un import de 75.000,00 € i fixar-la en
71.847,07 €, amb una disminució de 3.152,93 €, d’acord amb l’article 22.1.b) i 30 de
l’Ordenança General de la Diputació de Girona.

SEGON. Requerir a l’Agència de l'Habitatge de Catalunya (CIF Q0801820B) el reintegrament
parcial de  la subvenció pagada en data 15 de gener de 2021, per un import de 3.152,93 €  més
els interessos de demora que ascendeixen a 39,84 € i que fan un total de 3.192,77 €.

TERCER. L’import del reintegrament, més els interessos de demora, s’haurà de fer efectiu
mitjançant ingrés o transferència bancària a l’entitat CAIXABANK SA, en el compte corrent
amb número IBAN ES11 2100 0002 5602 0166 8489 de Caixabank “la Caixa”.
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El pagament s’ha d’efectuar dins els terminis previstos a la Llei general i que són els següents:

a) Si la notificació d'aquest acord es realitza entre els dies 1 i 15 del mes, el pagament s'haurà
de realitzar des de la data de recepció de la notificació, fins al dia 20 del mes posterior o, si
aquest no fos hàbil, fins a l’immediat hàbil següent.

b) Si la notificació d'aquest acord es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, el pagament
s'haurà de realitzar des de la data de recepció de la notificació, fins al dia 5 del segon mes
posterior o, si aquest no fos hàbil, fins a l’immediat hàbil següent.

El venciment del termini d’ingrés en període voluntari, sense haver-se fet efectiu el deute,
determinarà l’inici del procediment de constrenyiment, la meritació dels interessos de demora i
dels recàrrecs del període executiu, en els termes previstos a l’article 161 de la Llei general
tributària en relació amb l’article 10 de la Llei general pressupostària.

QUART. Notificar aquest acord a l’Agència de l'Habitatge de Catalunya amb indicació dels
recursos procedents.

CINQUÈ. Traslladar aquest acord a la Intervenció General i a la Tresoreria de la Diputació de
Girona.

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

— Organització i Recursos Humans Corporatius

6. Autoritzar Àfrica Masó Sumsi l'exercici d'una activitat privada compatible amb el
càrrec d'Assessora de Ple. 2021/G030104/4777

Amb data 14 d’abril de 2021 ha tingut entrada al Registre General de la Diputació la sol·licitud
per compatibilitzar l’exercici d’una activitat privada per part de la Sra. Àfrica Masó Sumsi, que
ocupa el càrrec eventual de confiança o assessorament especial anomenat “Assessora de Ple”
(núm. Reg. E-2021-12080). En aquesta sol·licitud es demana poder exercir una activitat privada
per compte propi com a autònoma. 

La Direcció Corporativa d’Organització i Recursos Humans ha emès informe favorable relatiu
a la sol·licitud de la Sra. Àfrica Masó Sumsi per a l’exercici d’una activitat privada compatible
amb el càrrec eventual de confiança o assessorament especial a la Diputació de Girona.

La normativa legal aplicable al règim de compatibilitats del personal de les entitats locals és la
Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les
Administracions Públiques, la qual té caràcter bàsic per a tot el sector públic, que està definit
en el seu article segon. També és d’aplicació el capítol 2 del títol VI del Reglament del personal
al servei de les entitats locals, aprovat per Decret 214/1990, de 30 de juliol. Cal tenir present
que aquest Reglament resulta d’aplicació amb l’excepció de dos preceptes concrets (els articles
326.2.a i 327.1) que van ser declarats nuls per la sentència del TSJ de Catalunya d’11 de juny
de 2002. Finalment, també és aplicable amb caràcter supletori la Llei catalana 21/1987, de 26
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de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya.

En aplicació d’aquest règim legal, i a la vista de la sol·licitud presentada, cal fer les
consideracions legals següents:
a) En relació amb l’exercici d’una activitat privada compatible amb el càrrec exercit
a la Diputació de Girona, cal tenir en compte que la regla general que fixa la normativa és que
l’exercici d’activitats privades és compatible amb un càrrec públic, sempre i quan es respectin
les limitacions que s’exposen a continuació:

En primer lloc, no es poden exercir activitats privades que es relacionin directament amb les
activitats que es duen a terme en el seu departament, organisme o entitat pública on s’està
destinat. Aquesta prohibició general exigeix una tasca d’interpretació i aplicació al cas concret
de quines són les funcions privades que tinguin relació directa amb les que s’exerceixin en el
lloc de treball ocupat a la Diputació de Girona.
En segon lloc, la normativa estableix algunes prohibicions més específiques, que van dirigides
a garantir la neutralitat i objectivitat que inspira el codi ètic de l’empleat públic, com és la
prohibició de l’exercici d’una activitat privada que impliqui la intervenció en assumptes en els
quals hagi intervingut en els dos últims anys, estigui intervenint o hagi d’intervenir en un futur
per raó del càrrec ocupat a la Diputació de Girona. Això implica una prohibició expressa de
prestar una activitat professional privada als ajuntaments de la demarcació de Girona als quals
s’estigui obligat a atendre en el desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball a la
Diputació de Girona. També es prohibeix pertànyer a consells d’administració o altres òrgans
rectors d’entitats privades que tinguin una activitat relacionada directament amb les gestionades
des del càrrec públic que s’ostenta a la corporació. També es prohibeix l’exercici de qualsevol
càrrec o la participació superior al 10% del capital en empreses privades que siguin
concessionàries, contractistes d’obres, serveis o subministraments, o que siguin arrendatàries o
administradores de monopolis o que siguin participades o avalades per la Diputació de Girona.
Igualment es prohibeix exercir activitats professionals que estiguin sotmeses a autorització,
llicència, permís, ajuda financera o control per part de la Diputació de Girona. Finalment,
tampoc es poden autoritzar les activitats privades de gestoria, mediació, representació i defensa
d’interessos de particulars davant la Diputació de Girona i els seus organismes dependents. 
En tercer lloc, es fixa una prioritat absoluta pel compliment de l’horari de treball en el sector
públic, de forma que no es podran autoritzar les activitats privades que requereixin una
presència efectiva de l’empleat públic durant un horari igual o superior a la meitat de la jornada
setmanal ordinària de treball a les Administracions Públiques (és a dir, una jornada superior a
18 hores i 45 minuts a la setmana), excepte en el supòsit que l’empleat públic ostenti un lloc de
treball a temps parcial. Així mateix, els reconeixements de compatibilitat no podran modificar
la jornada de treball ni l’horari de la persona interessada. De la mateixa manera, quan l’empleat
públic treballi a jornada ordinària, la suma de jornades entre l’activitat pública i l’activitat
privada no pot superar la jornada ordinària de l’Administració Pública incrementada en un 50%
(és a dir, que el topall màxim de jornada entre l’activitat pública i privada és de 56 hores i 15
minuts a la setmana). També es prohibeix l’autorització de compatibilitat amb una activitat
privada quan aquesta requereixi o pugui requerir la coincidència d’horari o la presència física
de l’empleat durant el seu horari a la Diputació de Girona. 
Finalment, existeix una darrera prohibició, que és la d’autoritzar l’exercici d’altres activitats
privades als empleats públics que tinguin incorporat de forma expressa el factor
d’incompatibilitat en el seu complement específic, i que en la Relació de Llocs de Treball de la
Diputació de Girona s’identifica amb les sigles “IDE”, i s’anomena “factor de dedicació
exclusiva”, d’acord amb el conveni-acord de condicions de treball del personal funcionari i
laboral de la Corporació, i això sense perjudici de la facultat del Ple de la Corporació per
determinar els llocs de treball que són incompatibles amb les professions i activitats privades
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que puguin comprometre la seva imparcialitat, independència o menyscabar el compliment dels
seus deures o perjudicar l’interès general. 
En el cas de la Sra. Àfrica Masó Sumsi, que ocupa el lloc de treball d’assessora de Ple, es
constata que no incorre, a priori, en les limitacions anteriors per exercir una activitat privada
per compte propi com a coordinadora de zona de la gestió d’assistència domiciliària, durant 15
hores setmanals, sempre que es respectin les limitacions que s’indiquen en la resolució.  
a) L’acord del Ple de la Diputació de Girona de 23 de juliol de 2019, pel qual es
regulen les condicions de treball del personal eventual de la Diputació de Girona, estableix en
el seu punt 4rt, que “Atès les circumstàncies inherents a la seva condició, el personal eventual
quedarà eximit del sistema de control horari mecanitzat, no obstant la dedicació i horari efectiu
que correspongui segons l’apartat segon d’aquest acord _que és de 37,5 hores setmanals_ serà
de compliment obligatori. Correspondrà als diputats delegats pel president el seguiment
d’aquesta obligatorietat.”

b) Segons l’article 9.2.h) del Reglament Orgànic de la Diputació de Girona, l’òrgan
competent per resoldre les autoritzacions de compatibilitat és la Junta de Govern de la
Diputació de Girona.

c) L’article 26.1.a) del Decret 8/2021 de 9 de febrer, sobre transparència i dret
d’accés a la informació pública, estableix que les administracions públiques han de publicar un
extracte de les resolucions vigents d'autorització o reconeixement de compatibilitat amb
activitats públiques o privades que afectin el personal al servei de les administracions
públiques, en el qual es faci constar, entre d’altres dades, el nom i cognoms de l'empleada o
empleat. Per tot això, caldrà publicar la informació relativa a la compatibilitat sense dissociar
les seves dades de caràcter personal.

En base a aquests antecedents i amb l’informe esmentat, i el dictamen favorable de la Comissió
Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local, es proposa a
la Junta de Govern la proposta d’acord següent:

PRIMER. Autoritzar la Sra. ÀFRICA MASÓ SUMSI, assessora de Ple de la Corporació, a
exercir una activitat privada per compte propi com autònoma com a coordinadora de zona en
gestió d’assistència domiciliària, amb les condicions que s’esmenten a continuació.  

SEGON. En compliment de l’article 15 de la llei 53/1984, no podrà invocar o fer ús de la seva
condició pública per a l’exercici de qualsevol activitat mercantil, industrial o professional. 

TERCER. Es recorda així mateix la prohibició d’intervenir en assumptes en els quals hagin
intervingut en els dos últims anys, estiguin intervenint o hagin d’intervenir en un futur per raó
del càrrec ocupat a la Diputació de Girona. Això implica una prohibició expressa de prestar una
activitat professional privada als organismes dependents de la Diputació de Girona o als
ajuntaments de la demarcació de Girona als quals s’estigui obligat a atendre en el
desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball a la Diputació de Girona.

QUART. Aquesta compatibilitat quedarà automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc
de treball a la Diputació de Girona, o de modificació de les condicions del lloc de treball.

CINQUÈ. Ordenar la publicació al Portal de Transparència de la Diputació de Girona d’aquesta
resolució de reconeixement de compatibilitat, sense la prèvia dissociació de les dades de
caràcter personal.
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Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres.

7. Autoritzar Irene Fabrellas Espinal l'exercici d'una activitat privada compatible amb el
càrrec d'auxiliar administrativa. 2021/G030104/5027

Amb data 23 d’abril de 2021 (núm. Registre E-2021-13160) la Sra. Irene Fabrellas Espinal,
treballadora de la Diputació de Girona, amb un contracte de treball temporal com auxiliar
administrativa, que té per objecte realitzat una substitució interina del personal administratiu
que gestiona el servei de suport al Padró municipal, ha sol·licitat la compatibilitat per exercir
una activitat privada per compte aliè, com administrativa en el despatx d’advocats Ribas
Álvarez Gestió Laboral SL, d’acord amb el model de declaració responsable que ha facilitat la
Corporació als seus empleats.
La Direcció corporativa d’Organització i Recursos Humans ha emès informe favorable
sobre la petició d’autorització de la compatibilitat per exercir una activitat privada com
administrativa per part de la treballadora Irene Fabrellas Espinal.

La normativa legal aplicable al règim de compatibilitats del personal de les entitats locals és la
Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les
Administracions Públiques, la qual té caràcter bàsic per a tot el sector públic, que està definit
en el seu article segon. També és d’aplicació el capítol 2 del títol VI del Reglament del personal
al servei de les entitats locals, aprovat per Decret 214/1990, de 30 de juliol. Cal tenir present
que aquest Reglament resulta d’aplicació amb l’excepció de dos preceptes concrets (els articles
326.2.a i 327.1) que van ser declarats nuls per la sentència del TSJ de Catalunya d’11 de juny
de 2002.
En aplicació d’aquest règim legal, i a la vista de la sol·licitud presentada, cal fer les
consideracions legals següents:
En relació amb l’exercici d’una activitat privada compatible amb el càrrec exercit a la
Diputació de Girona, cal tenir en compte que la regla general que fixa la normativa és que
l’exercici d’activitats privades és compatible amb un càrrec públic, sempre i quan es respectin
les limitacions que s’exposen a continuació:

En primer lloc, no es poden exercir activitats privades que es relacionin directament amb les
activitats que es duen a terme en el seu departament, organisme o entitat pública on s’està
destinat. Aquesta prohibició general exigeix una tasca d’interpretació i aplicació al cas concret
de quines són les funcions privades que tinguin relació directa amb les que s’exerceixin en el
lloc de treball ocupat a la Diputació de Girona.

En segon lloc, la normativa estableix algunes prohibicions més específiques, que van dirigides
a garantir la neutralitat i objectivitat que inspira el codi ètic de l’empleat públic, com és la
prohibició de l’exercici d’una activitat privada que impliqui la intervenció en assumptes en els
quals hagi intervingut en els dos últims anys, estigui intervenint o hagi d’intervenir en un futur
per raó del càrrec ocupat a la Diputació de Girona. Això implica una prohibició expressa de
prestar una activitat professional privada als ajuntaments de la demarcació de Girona als quals
s’estigui obligat a atendre en el desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball a la
Diputació de Girona. També es prohibeix pertànyer a consells d’administració o altres òrgans
rectors d’entitats privades que tinguin una activitat relacionada directament amb les gestionades
des del càrrec públic que s’ostenta a la corporació. També es prohibeix l’exercici de qualsevol
càrrec o la participació superior al 10% del capital en empreses privades que siguin
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concessionàries, contractistes d’obres, serveis o subministraments, o que siguin arrendatàries o
administradores de monopolis o que participades o avalades per la Diputació de Girona.
Igualment es prohibeix exercir activitats professionals que estiguin sotmeses a autorització,
llicència, permís, ajuda financera o control per part de la Diputació de Girona. Finalment,
tampoc es poden autoritzar les activitats privades de gestoria, mediació, representació i defensa
d’interessos de particulars davant la Diputació de Girona i els seus organismes dependents. 

En tercer lloc, es fixa una prioritat absoluta pel compliment de l’horari de treball en el sector
públic, de forma que no es podran autoritzar les activitats privades que requereixin una
presència efectiva de l’empleat públic durant un horari igual o superior a la meitat de la jornada
setmanal ordinària de treball a les Administracions Públiques (és a dir, una jornada superior a
18 hores i 45 minuts a la setmana), excepte en el supòsit que l’empleat públic ostenti un lloc de
treball a temps parcial. Així mateix, els reconeixements de compatibilitat no podran modificar
la jornada de treball ni l’horari de la persona interessada. De la mateixa manera, quan l’empleat
públic treballi a jornada ordinària, la suma de jornades entre l’activitat pública i l’activitat
privada no pot superar la jornada ordinària de l’Administració Pública incrementada en un 50%
(és a dir, que el topall màxim de jornada entre l’activitat pública i privada és de 56 hores i 15
minuts a la setmana). També es prohibeix l’autorització de compatibilitat amb una activitat
privada quan aquesta requereixi o pugui requerir la coincidència d’horari o la presència física
de l’empleat durant el seu horari a la Diputació de Girona. 

Finalment, existeix una darrera prohibició, que és la d’autoritzar l’exercici d’altres activitats
privades als empleats públics que tinguin incorporat de forma expressa el factor
d’incompatibilitat en el seu complement específic, i que en la Relació de Llocs de Treball de la
Diputació de Girona s’identifica amb les sigles “IDE”, i s’anomena “factor de dedicació
exclusiva”, d’acord amb el conveni-acord de condicions de treball del personal funcionari i
laboral de la Corporació, i això sense perjudici de la facultat del Ple de la Corporació per
determinar els llocs de treball que són incompatibles amb les professions i activitats privades
que puguin comprometre la seva imparcialitat, independència o menyscabar el compliment dels
seus deures o perjudicar l’interès general. 

En el cas de la Sra. Irene Fabrellas Espinal, que ocupa el lloc de treball d’auxiliar
administrativa per donar suport al programa de gestió de Padró, es constata que no incorre, a
priori, en les limitacions anteriors per exercir una activitat privada per compte aliè com
administrativa, en horari de tardes, durant 14 hores setmanals, al despatx d’advocats Ribas
Álvarez Gestió Laboral SL, sempre que es respectin les limitacions que s’indiquen més
endavant.

a) Segons l’article 9.2.h) del Reglament Orgànic de la Diputació de Girona, l’òrgan
competent per resoldre les autoritzacions de compatibilitat és la Junta de Govern de la
Diputació de Girona.

b) L’article 26.1.a) del Decret 8/2021 de 9 de febrer, sobre transparència i dret d’accés a
la informació pública, estableix que les administracions públiques han de publicar un
extracte de les resolucions vigents d'autorització o reconeixement de compatibilitat amb
activitats públiques o privades que afectin el personal al servei de les administracions
públiques, en el qual es faci constar, entre d’altres dades, el nom i cognoms de
l'empleada o empleat. Per tot això, caldrà publicar la informació relativa a la
compatibilitat sense dissociar les seves dades de caràcter personal.
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En base a aquests antecedents i amb l’informe esmentat, i el dictamen favorable de la Comissió
Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local, es proposa a
la Junta de Govern la proposta d’acord següent:

PRIMER. Autoritzar la Sra. Irene Fabrellas Espinal, auxiliar administrativa de la Corporació,
contractada temporalment per fer tasques de suport al programa de gestió del Padró, a exercir
una activitat privada per compte aliè com administrativa, en horari de tardes, durant 14 hores a
la setmana, al despatx d’advocats Ribas Álvarez Gestió Laboral SL, amb les condicions que
s’esmenten a continuació.  

SEGON. Es recorda a l’anterior empleada que, en compliment de l’article 15 de la llei 53/1984,
no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a l’exercici de qualsevol activitat
mercantil, industrial o professional.

TERCER. Es recorda així mateix la prohibició d’intervenir en assumptes en els quals hagi
intervingut en els dos últims anys, estigui intervenint o hagi d’intervenir en un futur per raó del
càrrec ocupat a la Diputació de Girona. Això implica una prohibició expressa de prestar una
activitat professional privada als organismes dependents de la Diputació de Girona o als
ajuntaments de la demarcació de Girona als quals s’estigui obligat a atendre en el
desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball a la Diputació de Girona.

QUART. Aquesta compatibilitat quedarà automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc
de treball a la Diputació de Girona, o de modificació de les condicions del lloc de treball.

CINQUÈ. Ordenar la publicació al Portal de Transparència de la Diputació de Girona d’aquesta
resolució de reconeixement de compatibilitat, sense la prèvia dissociació de les dades de
caràcter personal.

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

— Secretaria General

8. Ratificació del decret de Presidència 2021/1458. 2021/B050100/5380

Es proposa a la Junta de Govern la ratificació del decret de Presidència número 2021/1458, el
qual es transcriu literalment a continuació:

“La Diputació de Girona, l'Ajuntament de Girona i el Consell Comarcal del Gironès han assolit
el consens en relació amb el nomenament del representant dels ens locals al Consell Social de
la Universitat de Girona, a favor del candidat senyor Josep Arnau i Figuerola.
En ús de les atribucions que em confereix la vigent legislació de règim local (art. 34 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, de Bases del règim local),
RESOLC:
Primer. Proposar al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la
Generalitat de Catalunya la designació del senyor JOSEP ARNAU i FIGUEROLA com a
representant dels ens locals al Consell Social de la Universitat de Girona.
Segon. La present Resolució se sotmetrà a ratificació de la Junta de Govern.”
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Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres.

— Cooperació Cultural

9. Proposta redistribució i resolució imports segon trimestre Programa Indika, curs
2020-2021. 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 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.

Vista la Junta de Govern de 22 de desembre de 2020 i de 2 de març de 2021 en la que es va
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:

Expedient Beneficiari NIF Import

2020/469
Ajuntament d’Arbúcies – Museu Etnològic del
Montseny P1700900B 195,30 €

2019/9055 Ajuntament de Girona P1708500B 963,00 €

2019/8899 Ajuntament de Lloret de Mar P1710200E 139,50 €

2020/473 Ajuntament de Quart P1715100B 267,75 €

2020/458 Casa de Colònies Ca n’Oliver, Cestuca, SL B17255050 148,05 €
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2020/470 Conjunt Monumental de Sant Pere de Rodes Q0801970E 279,00 €

2020/546 Consorci del Museu Memorial de l’Exili G55024038 346,50 €

2020/539 Ecomuseu Farinera de Castelló d’Empúries P1700069F 222,75 €

2020/465 EducArt, Serveis Educatius i Culturals, SL B17525841 945,00 €

2020/551 Empordà Caterva B55298814 90,00 €

2020/556 Fundació Privada Pascual i Prats G17729286 1.332,60 €

2019/8904 Fundació Rafael Masó G17978339 150,75 €

2020/460
Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles
(Ajuntament de Banyoles) P1701600G 2.970,00 €

2020/463 Museu d’Arqueologia de Catalunya - Girona Q0801970E 545,25 €

2020/445 Museu d’Art de Girona Q0801970E 369,00 €

2020/549 Museu de la Mediterrània. Can Quintana Q1700569E 1.062,45 €

2019/9057 Museu del Suro de Palafrugell P6712404J 506,25 €

2020/562 Sastres Paperers, SC J55197347 184,50 €

TOTAL 10.717,65 €

Atès que en aquests moments ja es disposa de les reserves que corresponen al segon 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. 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    135.609,35 €    123.824,75 € - 11.784,60 €

300/3260/48109 2.014,35 € 5.562.60 € + 3.548,25 €
300/3260/47001 1.183,05 € 5.920,20 € + 4.737,15 €
300/3260/45100 1.193,25 € 4.692,45 € + 3.499,20 €
Total 140.000,00 € 140.000,00 € 0,00 €
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Segon. Reajustar la despesa autoritzada d’acord amb el resultat de l’import final de la
convocatòria:

Aplicació pressupostària Reajustament (en €)
300/3260/46200 - 11.784,60 €
300/3260/48109 + 3.548,25 €
300/3260/47001 + 4.737,15 €
300/3260/45100 + 3.499,20 €
Total 0,00 €

Tercer. 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.

Quart. Concedir als beneficiaris que s’esmenten a continuació les subvencions que es detallen,
corresponents al programa “Indika”, per al segon trimestre del curs escolar 2020-2021:

300.3260.46200

Expedient Beneficiari NIF Import

2020/469
Ajuntament d’Arbúcies – Museu Etnològic del
Montseny P1700900B 1.086,75 €

2019/9055 Ajuntament de Girona P1708500B 1.815,75 €
2020/461 Ajuntament d’Hostalric P1708900D 114,75 €
2020/539 Ecomuseu-Farinera de Castelló d’Empúries P1700069F 99,00 €

2020/460
Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles –
Ajuntament de Banyoles P1701600G 2.405,75 €

2020/549 Museu de la Mediterrània – Can Quintana Q1700569E 848,70 €
2019/9057 Museu del Suro de Palafrugell P6712404J 756,00 €

TOTAL 7.126,70 €

300.3260.48109

Expedient Beneficiari NIF Import
2020/540 Associació Centre d’Educació Ambiental Alt Ter G17645151 44,10 €
2020/546 Consorci del Museu Memorial de l’Exili G55024038 623,25 €
2020/471 Fundació Josep Pla G17337221 42,75 €
2019/8897 Fundació Privada Carl Faust G08232985 470,25 €
2020/556 Fundació Privada Pascual i Prats G17729286 1.490,40 €
2020/447 Museu del Joguet de Catalunya G17535717 220,50 €
2020/562 Sastres Paperers, SC J55197347 657,00 €

TOTAL 3.548,25 €

300.3260.47001

Expedient Beneficiari NIF Import
2020/458 Casa de Colònies Ca n’Oliver, Cestuca SL B17255050 428,40 €
2020/465 EducArt, Serveis Educatius i Culturals, SL B17525841 2.976,75 €
2020/551 Empordà Caterva B55298814 1.332,00 €
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TOTAL 4.737,15 €

300.3260.45100

Expedient Beneficiari NIF Import
2020/538 Canònica de Santa Maria de Vilabertran Q0801970E 112,50 €
2020/470 Conjunt Monumental de Sant Pere de Rodes Q0801970E 315,00 €
2020/463 Museu d’Arqueologia de Catalunya – Girona Q0801970E 1672,20 €
2020/443 Museu d’Arqueologia de Catalunya – Ullastret Q0801970E 1.028,25 €
2020/445 Museu d’Art de Girona Q0801970E 371,25 €

TOTAL 3.499,20 €

Cinquè. Disposar la despesa total, de 18.911,30 €, amb càrrec a  les aplicacions pressupostàries
següents del pressupost 2021 de la Diputació de Girona:

Aplicació pressupostària Import concedit (en €)
300.3260.46200 7.126,70 €
300.3260.48109 3.548,25 €
300.3260.47001 4.737,15 €
300.3260.45100 3.499,20 €
Total 18.911,30 €

Sisè. Determinar que el lliurament de la subvenció resta condicionada al compliment de les
bases específiques reguladores i de l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona i informar els beneficiaris que, una vegada comunicada la concessió de la subvenció, si
en el termini d’un mes no manifesten el contrari, s’entendrà que accepten la subvenció, així
com les condicions general i específiques fixades que hi siguin d’aplicació.

Setè. Facultar àmpliament el president de la Diputació per a l'execució del present acord i la
resolució dels compromisos que se'n derivin i perquè, si cal, d'acord amb la finalitat que es
persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s'hagin pogut advertir.

Vuitè. 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.

Novè. Notificar aquesta resolució als beneficiaris de les subvencions detallades en el punt quart.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres.
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10. Proposta de resolució de la convocatòria de subvencions per a la creació de públics per
a la cultura, 2021. 2021/X020200/307

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 a la creació de públics per a la cultura L’objectiu d’aquestes bases
és fomentar les activitats culturals a les comarques gironines especialment les que promoguin la
creació de públics per a la cultura, la creació cultural i la cultura inclusiva.

D’acord amb el punt 13 de l’article primer de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, que modifica l’article 36.1 d de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, és una competència de la
Diputació la cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i la planificació
en el territori provincial, d’acord amb les altres competències de la resta d’administracions
públiques.

Vistes les bases específiques per a la concessió de subvencions per a la creació de públics per
a la cultura, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió de 22 de desembre de
2020, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) Núm. 2, de 5 de gener
de 2021.

Vista la convocatòria de subvencions per a la creació de públics per a la cultura, anualitat
2021, aprovada per la Junta de Govern, de 26 de gener de 2021, publicada al BOPG núm. 20,
d’1 de febrer de 2021.

Havent finalitzat el període de presentació de sol·licituds, la Comissió Qualificadora ha
elaborat una proposta de resolució d’acord amb les sol·licituds presentades, les puntuacions
obtingudes i els crèdits pressupostaris previstos.

Vist el punt 2 de les bases específiques reguladores per a la concessió de subvencions per a la
creació de públics per a la cultura, la Junta de Govern de la Diputació de Girona és l’òrgan
competent per a l’aprovació de la concessió de les subvencions.

Vistos els informes de l’òrgan instructor i de la Comissió Avaluadora en què es concreta el
resultat de l’avaluació efectuada.

Atesos els antecedents exposats, el diputat president de la Comissió Informativa de Cultura,
Noves Tecnologies, Esports i Educació proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord
següent:

Primer. Crear dues aplicacions pressupostàries noves al pressupost de 2021 a causa de la
condició jurídica d’algun dels tercers.

Aplicació pressupostària
300/3340/45100 – Ajuts a Agències dependents de la Generalitat de Catalunya Cooperació Cultural
300/3340/46512 – Ajuts a Consells Comarcals Cooperació Cultural

Segon. Redistribuir l’import de la convocatòria de subvencions per a la creació de públics per
a la cultura, anualitat 2021 d’import total inicial de 325.000,00 €, d’acord amb el detall
següent i d’acord amb les aplicacions pressupostàries del pressupost de la Diputació de Girona
de 2021:
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Aplicació pressupostària Crèdits inicials (en €) Crèdits finals (en  €) Diferència (en  €)
300/3340/45100 0 € 1.401,43 € + 1.401,43 €
300/3340/46202  0 € 44.654,26 € + 44.654,26 €
300/3340/46280 0 € 0,00 € + 0,00 €
300/3340/46301 0 €  0,00 € + 0,00 €
300/3340/46512 0 € 3.840,97 €  + 3.840,97 €
300/3340/46764 0 €  2.205,96 € + 2.205,96 €
300/3340/46800 0 € 2.231,91 € + 2.231,91 €
300/3340/47029 0 € 88.426,68 € + 88.426,68 €
300/3340/48100 325.000,00 €  182.238,78 € - 142.761,21 €
Total 325.000,00 € 325.000,00 €

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

Aplicació pressupostària Reajustament (en €)
300/3340/45100 + 1.401,43 €
300/3340/46202 + 44.654,26 €
300/3340/46280 + 0,00 €
300/3340/46301 + 0,00 €
300/3340/46512 + 3.840,97 €
300/3340/46764 + 2.205,96 €
300/3340/46800 + 2.231,91 €
300/3340/47029 + 88.426,68 €
300/3340/48100 - 142.761,21 €
Total 0,00 €

Quart. Concedir la subvenció i disposar les despeses corresponents als beneficiaris que es
relacionen a l’annex I que s’adjunta a la proposta i s’integra en aquest acord a tots els efectes
legals, per un import total de 325.000,00 €, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries
següents del pressupost de 2021 de la Diputació de Girona:

Aplicació pressupostària Import concedit (en €)
300/3340/45100 - Ajuts a Agències dependents de la Generalitat de
Catalunya Cooperació Cultural 1.401,43 €

300/3340/46202 – Ajuts a ajuntaments Cooperació Cultural 44.654,26 €
300/3340/46280 – Ajuts a organismes autònoms d’ajuntaments
Cooperació Cultural 0,00 €

300/3340/46301 – Ajuts a mancomunitats Cooperació Cultural 0,00 €

300/3340/46512 – Ajuts a Consells Comarcals Cooperació Cultural 3.840,97 €

300/3340/46764 – Ajuts a Consorcis Cooperació Cultural 2.205,96 €

300/3340/46800 – Ajuts a entitats locals menors Cooperació Cultural 2.231,91 €

300/3340/47029 – Ajuts a Indústries culturals 88.426,68€

300/3340/48100 – Ajuts de cooperació cultural entitats culturals 182.238,78 €
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IMPORT TOTAL: 325.000,00 €

Cinquè. Desestimar, amb indicació de la motivació corresponent, les sol·licituds que es detallen
a l’annex II que s’adjunta a la proposta i s’integren en aquest acord a tots els efectes legals.

Sisè. Informar els beneficiaris que, una vegada comunicada la concessió de la subvenció, si en
el termini d’un mes no manifesten el contrari, s’entendrà que accepten la subvenció, així com
les condicions general i específiques fixades que hi siguin d’aplicació.

Setè. Les subvencions concedides s’hauran de justificar dins el termini que finalitzarà el 31
d’octubre de 2021 mitjançant la presentació del compte justificatiu i la memòria justificativa
d’acord amb els models normalitzats que estaran a l’abast al web de la Diputació de Girona.

Vuitè. Notificar l’acord als beneficiaris de les subvencions i als peticionaris la sol·licitud dels
quals ha estat desestimada.

Novè. 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.

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

11. Subvenció nominativa Ajuntament La Bisbal d'Empordà-Festival de Circ.
2021/X020200/219

L’Ajuntament de La Bisbal ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament de la
Fira del Circ – Festival de Circ, l’any 2021, i s’ha instruït l'expedient corresponent (2021/219). 

La Fira de circ al Carrer de La Bisbal, es realitza de forma conjunta entre l’Ajuntament
i l’Associació Cultural Fira de Circ al Carrer. La Fira de Circ al Carrer de la Bisbal
d’Empordà, única d’aquestes característiques a la província de Girona, és una mostra
del circ i arts de carrer que es produeix especialment a Catalunya, dirigida a públic
familiar i que ofereix majoritàriament els seus espectacles de manera gratuïta i en
espais exteriors amb l’objectiu de potenciar la implicació dels assistents i de
promocionar aquest àmbit de la cultura a tots els nivells. La Fira de Circ al Carrer de la
Bisbal s’ha consolidat com una plataforma de referència pel sector del circ català i és
una de les activitats culturals amb més repercussió en el territori.

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 d’arts escèniques i circ.

Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada nominativament a
favor de l’Ajuntament de La Bisbal, 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
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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 l’Ajuntament de La Bisbal, per al finançament de la 26a Fira
del Circ de Carrer, que tindrà lloc a La Bisbal, l’any 2021, que es detalla a continuació:

N ú m e r o
d ' e x p e d i e n t
electrònic

Nom del (nom del
beneficiari)

NIF del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

P e r í o d e
d’execució de
l’activitat

2021/219 Ajuntament de La
Bisbal d’Empordà

P1702500H 26a Fira del Circ
de Carrer

De setembre de
2020 a 31
d’agost de 2021

Cost total de
l ' o b j e c t e
subvencionat

Cost de les despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a justificar

75.500,00 € 75.500,00 € 25.000,00 € 33,11 % 75.500,00 €

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de  VINT-I-CINC MIL EUROS,
(25.000,00€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/46204 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 setembre de 2020 fins al 31
d’agost 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 l’Ajuntament de La Bisbal 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 25.000,00 € que representa un
percentatge de finançament del 33,11 %, quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com
s’estableix en el punt setè d’aquest acord. 
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SETÈ. Règim de justificació.
L’Ajuntament de La Bisbal ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 75.500,00 €
corresponents a l’import de les despeses 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.
h) Per a poder analitzar els indicadors del Pla estratègic del servei de Cooperació
Cultural, en el moment de justificar s’ha d’aportar la informació següent:
- Nombre d’assistents a l’activitat.
-La iniciativa incorpora polítiques de gènere? En cas afirmatiu explicar quines
incorpora.
- La iniciativa promou la cultura inclusiva? En cas afirmatiu com es promou.

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 30 de setembre 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:

a) 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.
b) 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 justificació. La manca de justificació implicarà l’inici
del procediment de revocació de la subvenció concedida.
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Tan bon punt l’Ajuntament de La Bisbal presenti la documentació justificativa es procedirà a la
revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en aquest acord, es podrà
requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes que se li indiquin o bé, que presenti
les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la indicació de que, si no ho fes, es considerarà
incomplerta l’obligació de justificació, amb les conseqüències que es determinen al punt
següent.

VUITÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat.
La Junta de Govern de la Diputació de Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i
de modificar la resolució de concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut
en compte per a la concessió de la subvenció. En relació amb la possibilitat de modificació o
anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de subvencions
de la Diputació de Girona i la normativa concordant. Es procedirà a exigir el reintegrament de
la subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona.

NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat.
L’Ajuntament de La Bisbal haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la
Diputació de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte
de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada.
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per aplicació
del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin correspondre,
s’apliquen les regles següents:
a) Si encara és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan concedent
ha de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió establertes en un termini no
superior a 15 dies, amb expressa advertència de que aquest incompliment pot comportar la
revocació de la subvenció.
b) Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures, no
és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan concedent pot establir mesures
alternatives, sempre que aquestes permetin donar la difusió del finançament públic rebut. En el
requeriment que es dirigeixi per l’òrgan concedent al beneficiari, s’ha de fixar un termini no
superior a 15 dies per a la seva adopció amb l’advertència de que aquest incompliment pot
comportar la revocació de la subvenció.

DESÈ. Obligacions del beneficiari.
L’Ajuntament de La Bisbal 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.
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h) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.
ONZÈ. Verificació i control.
La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients
l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El control
financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions.
L’Ajuntament de La Bisbal 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:
1El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.
2El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets
estatutaris.
3La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions necessàries per a una
actuació independent i no condicionada per conflictes d’interessos.
4 La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació i
arbitrarietat en la presa de decisions.
5 El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels òrgans que
dirigeixen.
6 El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur responsabilitat i el
compliment dels drets dels usuaris.
7 La bona fe.
8 El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan concorri algun
dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei. 
9 Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó de l’exercici de
llurs càrrecs.
10Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin aplicables, d’acord
amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim sancionador
previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció del caràcter molt greu, greu o lleu
de les infraccions comeses.
CATORZÈ. Clàusula de dades personals.
Les dades personals que els sol·licitants de la subvenció comuniquin durant el procediment,
actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, seran tractades per la Diputació
de Girona com a Responsable del Tractament en el sentit de l’article 4.7 del Reglament General
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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 l’Ajuntament de La Bisbal.

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

12. Aprovació subvenció nominativa a Gio Productions SL- Concerts Giorquestra 2021.
2021/X020200/20

Gio Productions, S.L., ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament de la
Temporada Concerts GIOrquestra , que tindrà lloc a diversos municipis de la província de
Girona, l’any 2021, i s’ha instruït l'expedient corresponent (2021/20). 

La GIOrquestra, simfònica de les comarques gironines, és un projecte sorgit de la iniciativa
privada dels germans Marcel i Jaume Sabater. En els seus primers anys ha consolidat el seu
projecte de residència a l’Auditori de Girona, amb una programació pròpia, al costat de solistes
de primer nivell nacional i internacional. Va néixer amb la missió d’acostar la música a cada
vegada més gent i de tenir un compromís ferm per ajudar a millorar la societat a través d’un
projecte pedagògic i social molt important.

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
les accions de promoció de la música.
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Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada nominativament a
favor de Gio Productions, S.L., 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 Gio Productions, S.L. per al finançament de la Temporada
Concerts GIOrquestra, que tindrà lloc a diversos municipis de la província 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

2021/20 Gio Productions, S.L. B55288351 P r o g r a m a c i ó
Temporada de
C o n c e r t s
GIOrquestra

Des del 16 de
setembre de 2020
fins al31 d’octubre
de 2021. 

Cost total de
l ' o b j e c t e
subvencionat

Cost de les despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a justificar

90.000,00€ 90.000,00€ 40.000,00 € 44,44 % 90.000,00€

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de  QUARANTA MIL EUROS,
(40.000,00€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/47018 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 setembre 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.
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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-VUIT MIL EUROS (28.000,00€), 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 Gio Productions, S.L., hagi presentat telemàticament al Registre General de la Diputació
la justificació econòmica de l’anualitat en curs, de conformitat amb el que s’estableix en el punt
setè d’aquest acord, es farà efectiva la quantitat de  DOTZE MIL EUROS, (12.000,00€),
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.
Gio Produtions, S.L. ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 90.000,00€
corresponents a l’import de les despeses 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
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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.

h) Per a poder analitzar els indicadors del Pla estratègic del servei de Cooperació Cultural, en el
moment de justificar s’ha d’aportar la informació següent:

a) La vostra activitat inclou polítiques de gènere? En cas afirmatiu, quines.
b) La vostra activitat promou una cultura inclusiva? En cas afirmatiu, com.
c) Nombre d’assistents.

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 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:

a) 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.
b) 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 justificació. La manca de justificació implicarà l’inici
del procediment de revocació de la subvenció concedida.

Tan bon punt Gio Productions, 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
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requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes que se li indiquin o bé, que presenti
les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la indicació de que, si no ho fes, es considerarà
incomplerta l’obligació de justificació, amb les conseqüències que es determinen al punt
següent.

VUITÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat.
La Junta de Govern de la Diputació de Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i
de modificar la resolució de concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut
en compte per a la concessió de la subvenció. En relació amb la possibilitat de modificació o
anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de subvencions
de la Diputació de Girona i la normativa concordant. Es procedirà a exigir el reintegrament de
la subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona.

NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat.
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona
en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció, tot i
que ja hagi estat realitzada.

Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per aplicació
del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin correspondre,
s’apliquen les regles següents:

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

DESÈ. Obligacions del beneficiari.
Gio Productions, 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;
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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.

Gio Productions, 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:

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).
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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 Gio Productions, S.L.

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

13. Subvenció nominativa a l'Ajuntament d'Olot per al finançament del Festival MOT
2021. 2021/X020200/251

L’Ajuntament d’Olot ha sol·licitat una subvenció nominativa per el Festival MOT, l’any 2021,
i s’ha instruït l'expedient corresponent (2021/251). 

El MOT és un festival literari organitzat conjuntament per l’Ajuntament de Girona i
l’Ajuntament d’Olot que té lloc anualment a la primavera i es caracteritza per la qualitat dels
seus actes i autors convidats, i per la proximitat que es genera entre escriptors i públic.
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Cada any el festival escull un àmbit temàtic que serveix de fil conductor de l’edició i inclou un
programa d’actes literaris de la mà d’escriptors i intel·lectuals de referència. Al costat
d’aquesta programació, a més, el festival suma les complicitats de diverses entitats sota el
paraigua del +MOT que fan que cada una de les dues ciutats visqui amb intensitat la literatura a
peu de carrer i des de mirades molt variades.

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 al patrimoni literari, l’objectiu de la qual és augmentar la
sensibilitat entorn el patrimoni literari i fomentar el coneixement dels autors de les comarques
de Girona o que han deixat obra relacionada amb el territori.

Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada nominativament a
favor de l’Ajuntament d’Olot, 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 l’Ajuntament d’Olot, per al finançament del Festival MOT,
que tindrà lloc a Olot l’any 2021, que es detalla a continuació:

N ú m e r o
d ' e x p e d i e n t
electrònic

Nom del (nom del
beneficiari)

NIF del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

P e r í o d e
d’execució de
l’activitat

2021/251 Ajuntament d’Olot P1712100E Festival MOT De l’1 de gener
al 27 de març

Cost total de
l ' o b j e c t e
subvencionat

Cost de les despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a justificar

50.000 euros 50.000 euros 20.0000 euros 40,00 % 50.000 euros

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de  VINT MIL EUROS, (20.000,00€),
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/46239 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 1 de gener fins al 27 de març de
2021.
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QUART. Compatibilitat.
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos
per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat,
nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les subvencions
compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar el cost total de
l'activitat subvencionada.

CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.
Es considera que l’Ajuntament d’Olot, 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 20.000,00 € que representa un
percentatge de finançament del 40,00 %, quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com
s’estableix en el punt setè d’aquest acord. 

SETÈ. Règim de justificació.
L’Ajuntament d’Olot ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 50.000,00 €
corresponents a l’import de les despeses 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) Per a poder analitzar els indicadors del Pla estratègic del servei de Cooperació
Cultural, en el moment de justificar s’ha d’aportar la informació següent:

 Nombre d’assistents a l’activitat.

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 juny 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.



37

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

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:

a) 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.
b) 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 justificació. La manca de justificació implicarà l’inici
del procediment de revocació de la subvenció concedida.
Tan bon punt l’Ajuntament d’Olot, presenti la documentació justificativa es procedirà a la
revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en aquest acord, es podrà
requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes que se li indiquin o bé, que presenti
les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la indicació de que, si no ho fes, es considerarà
incomplerta l’obligació de justificació, amb les conseqüències que es determinen al punt
següent.

VUITÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat.
La Junta de Govern de la Diputació de Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i
de modificar la resolució de concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut
en compte per a la concessió de la subvenció. En relació amb la possibilitat de modificació o
anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de subvencions
de la Diputació de Girona i la normativa concordant. Es procedirà a exigir el reintegrament de
la subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona.

NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat.
L’Ajuntament d’Olot haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de
Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció,
tot i que ja hagi estat realitzada.
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per aplicació
del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin correspondre,
s’apliquen les regles següents:
a) Si encara és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan concedent
ha de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió establertes en un termini no
superior a 15 dies, amb expressa advertència de que aquest incompliment pot comportar la
revocació de la subvenció.
b) Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures, no
és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan concedent pot establir mesures
alternatives, sempre que aquestes permetin donar la difusió del finançament públic rebut. En el
requeriment que es dirigeixi per l’òrgan concedent al beneficiari, s’ha de fixar un termini no
superior a 15 dies per a la seva adopció amb l’advertència de que aquest incompliment pot
comportar la revocació de la subvenció.

DESÈ. Obligacions del beneficiari.
L’Ajuntament d’Olot, té les obligacions següents:
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció;
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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.
L’Ajuntament d’Olot, i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi la
Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment d’aquesta
obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als efectes que preveu l’article
37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, sense perjudici de les
sancions que, si escau, hi puguin correspondre.

DOTZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades.
Els beneficiaris no podran concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades
amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la contractació es realitzi amb les
condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització de la Diputació de Girona.  
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

TRETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta.
Els beneficiaris d’aquestes subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis
ètics i les regles de conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:
a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.
b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels
drets estatutaris.
c) La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions
necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes d’interessos.
d)  La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació
i arbitrarietat en la presa de decisions.
e)  El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels òrgans
que dirigeixen.
f)  El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur responsabilitat
i el compliment dels drets dels usuaris.
g)  La bona fe.
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h)  El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan
concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei. 
i)  Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó de
l’exercici de llurs càrrecs.
j) Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin
aplicables, d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.

L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim sancionador
previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció del caràcter molt greu, greu o lleu
de les infraccions comeses.

CATORZÈ. Clàusula de dades personals.
Les dades personals que els sol·licitants de la subvenció comuniquin durant el procediment,
actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, seran tractades per la Diputació
de Girona com a Responsable del Tractament en el sentit de l’article 4.7 del Reglament General
de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27
d’abril de 2016), amb la finalitat de gestionar la subvenció i portar a terme les actuacions que
se’n deriven establertes per Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el
compliment de missió d’interès públic (art. 6.1.e del Reglament) i d’obligacions legals (art.
6.1.c). En cas que la tramitació de la sol·licitud impliqui comunicació de dades d’altres
persones a la Diputació de Girona, les persones sol·licitants hauran d'informar a les persones
afectades d'aquesta comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament General de
Protecció de Dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació, supressió, sol·licitar la limitació
del tractament i oposició) l’interessat es podrà adreçar en qualsevol moment a la Diputació de
Girona. La informació detallada del tractament, incloent les vies d'exercici dels drets de les
persones interessades, es pot consultar a la seu electrònica de la Diputació de Girona.

QUINZÈ. Normes supletòries.
En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova
el reglament de la Llei general de subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona, i la resta de normativa que hi sigui aplicable.

SETZÈ. 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 l’Ajuntament d’Olot .

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

14. Aprovació de la convocatòria de subvencions extraordinàries per a les despeses de
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funcionament i personal de les petites i mitjanes empreses i autònoms del sector cultural.
2021/X020100/5077

El Ple de la Diputació de Girona de 17 de desembre de 2019 va aprovar el Pla Estratègic de
Subvencions, dins del qual es preveu donar suport als ens locals, entitats, associacions i
empreses culturals que desenvolupen activitats culturals a les comarques de Girona.

La Diputació de Girona, en l’àmbit de la cooperació en la demarcació territorial de les
comarques gironines, presta un servei públic definit per la promoció de la cultura, les arts i el
coneixement al territori, tot potenciant els agents públics i privats en el foment d’iniciatives
culturals. En aquest sentit, atorga ajuts per al desenvolupament d’activitats culturals en els
municipis de la demarcació.

La crisi provocada per la pandèmia provoca que moltes de les empreses petites i mitjanes i dels
treballadors autònoms del sector cultural tinguin greus dificultats econòmiques per poder
continuar la seva activitat.

L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen a les bases de
subvencions extraordinàries de la Diputació de Girona per a les despeses de funcionament i
personal de les petites i mitjanes empreses i dels autònoms del sector cultural de les comarques
gironines durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, anualitat 2021,
aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 23 de març de 2021, i publicades al BOPG 62,
de 31 de març de 2021.

La tramitació de la convocatòria que es proposa que s’aprovi s’ajusta al que s’estableix a
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la Llei 38/2003, general de
subvencions, i l’òrgan competent per aprovar-la és la Junta de Govern, d’acord amb el que
estableixen les bases específiques reguladores.

Atesos els antecedents exposats, el diputat president de la Comissió Informativa de Cultura,
Esports, Noves Tecnologies i Educació proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord
següent:

Primer. Aprovar la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, per a la concessió de
subvencions extraordinàries de la Diputació de Girona per a les despeses de funcionament i
personal de les petites i mitjanes empreses i dels autònoms del sector cultural de les comarques
gironines durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, anualitat 2021, el
text de la qual es transcriu literalment a continuació:

“Convocatòria de subvencions extraordinàries de la Diputació de Girona per a les despeses de
funcionament i personal de les petites i mitjanes empreses i dels autònoms del sector cultural de
les comarques gironines durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

1. Objecte i finalitat
Subvencions en règim de concurrència competitiva per al finançament de les despeses de
funcionament de les petites i mitjanes empreses i dels autònoms del sector cultural de les
comarques gironines durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, d’acord
amb les bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 23 de
març de 2021, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) 62, de 31 de
març de 2021.

2. Criteris de valoració
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Per a la valoració de les sol·licituds presentades, es tindran en compte els criteris de valoració
detallats a l’art. 6 de les bases reguladores.

3. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària
L’import total destinat a la convocatòria és de 150.000,00 €. Les aplicacions pressupostàries a
què es carrega el crèdit pressupostari i els imports són els que es detallen a continuació.

Aplicació pressupostària Import (en €)
300/3340/47029 – Ajuts a indústries culturals 150.000,00 €
Total 150.000,00 €

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 500.000,00 €, derivada d’un suplement de crèdit. L’efectivitat de la quantia
addicional estarà condicionada a la corresponent declaració de disponibilitat de crèdit
prèviament a la resolució de les subvencions i l’aprovació de l’augment de la convocatòria.

4. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils a partir de l’endemà de la
publicació de l’extracte de la convocatòria al BOPG.

Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació
de Girona, acompanyat de la documentació que preveu l’article 7 de les bases reguladores.

Les sol·licituds, presentades telemàticament, han d’estar signades electrònicament mitjançant
un certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya, i
s’han de presentar de la forma següent:
- Empreses: la plataforma específica de la Diputació de Girona per a tramitar subvencions en
línia o l’e-TRAM .
-  En cas que els sol·licitants siguin persones físiques, les sol·licituds es podran presentar tant
pel canal telemàtic com presencialment, al Registre General (pujada de Sant Martí, 4, 17004
Girona), o bé per qualsevol dels mitjans que estableix la legislació de procediment
administratiu.

a) Import de les subvencions
La quantia de cada subvenció depèn de la valoració que es faci de les sol·licituds. Cada
sol·licitud s’avalua d’acord amb els criteris que estableix el punt 6, i, atesa la qualificació
aconseguida i la dotació pressupostària establerta en la convocatòria, es determina l’import de
la subvenció a atorgar.
L’import de la subvenció no pot ser inferior a 750 euros.
b) Àmbit temporal de les accions subvencionables
Se subvencionaran despeses realitzades a partir del dia 13 de març del 2020 fins al 31 de
desembre de 2020.
c) Termini per justificar les subvencions
La justificació es realitza en el mateix formulari de sol·licitud.

5. Termini de resolució i notificació

5.1. Termini de resolució
El termini per resoldre la convocatòria és el que determinen les bases. Una vegada
transcorregut el termini sense que s’hagi adoptat una resolució, els sol·licitants podran
entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.
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5.2. Termini de notificació
Es notificarà la resolució a tots els beneficiaris de manera individualitzada, tal com preveu
l’article 41.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals hagi estat
desestimada, en el termini màxim de 10 dies hàbils, a comptar de la data en què s’adopti
l’acord. 

6. Règim de recursos

La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta resolució escau
interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de
Girona, en el termini de 2 mesos a comptar del dia següent al de la notificació. Alternativament,
i de forma potestativa, s’hi pot interposar recurs de reposició davant de la Junta de Govern de la
Diputació de Girona, en el termini d’1 mes a comptar del dia següent al de la notificació. 

7. Publicitat
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Diputació i, d’acord amb el que
preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, se’n publicarà l’extracte al
BOPG.

La convocatòria resta condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra les bases
específiques, l’estimació de les quals hagi de comportar un canvi en les seves determinacions.”

Segon. Autoritzar la despesa de la convocatòria per un import màxim de 150.000,00 €,
distribuïts amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i anualitats següents:

Anualitat Aplicació pressupostària Import €
2021 300/3340/47029 – Ajuts a indústries culturals 150.000,00 €

Total 150.000,00 €

La concessió de les subvencions queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient
en el moment de la resolució de l’atorgament.

Tercer. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord, perquè
disposi publicar la convocatòria en el BOPG, i perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es
persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s’hi puguin advertir.

Quart. Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar, amb
caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el president de la Diputació de Girona en el
termini d’1 mes a comptar de l’endemà de la publicació, o directament recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini de 2 mesos.

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

15. Proposta resolució imports segon trimestre_Programa Identitat, arrels i tradicions,
curs 2020/2021. 2019/X020100/7969
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Vistes les Bases reguladores de subvencions a les entitats i associacions de cultura popular i
tradicional catalana de les comarques gironines, en el marc del programa educatiu «Identitat,
arrels i tradicions», de la Diputació de Girona, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en
la sessió de 17 d’octubre de 2019, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona
(BOPG núm. 207, de 28 d’octubre de 2019).

Vista la Convocatòria anticipada de subvencions a les entitats i associacions de cultura popular
i tradicional catalana de les comarques gironines, en el marc del programa educatiu «Identitat,
arrels i tradicions», de la Diputació de Girona – curs 2020-2021, aprovada per la Junta de
Govern en la sessió de 19 de novembre de 2019 (BOP núm. 235, de 10 de desembre 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 “Identitat, arrels i tradicions” 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 l’entitat o associació de cultura
popular per a reservar el taller. La Diputació de Girona comunicarà la conformitat de la
subvenció, per al centre d’ensenyament  i per a l’entitat o associació de cultura popular. 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 4 tallers subvencionats; a partir de la
cinquena reserva, les sol·licituds quedaran directament en llista d’espera.

Vista la Junta de Govern de 1 de desembre de 2020 en la que es van concedir als beneficiaris
que s’esmenten a continuació les subvencions que es detallen, corresponents al programa
“Identitat, arrels i tradicions”, per al primer trimestre del curs escolar 2020-2021:

Expedient Beneficiari NIF Import

2020/2918 Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny G17201377 896,00 €

2020/2915
Associació Empordanesa de música popular i
tradicional G55358881 101,25 €

TOTAL 997,25  €

Atès que en aquests moments ja es disposa de les reserves que corresponen al segon 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. Concedir als beneficiaris que s’esmenten a continuació les subvencions que es detallen,
corresponents al programa “Identitat, arrels i tradicions”, per al segon trimestre del curs escolar
2020-2021:

Expedient Beneficiari NIF Import

2020/2921 Associació Centre de Cultura Celta de Catalunya G55172860 210,00 €
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2020/2915
Associació Empordanesa de música popular i
tradicional G55358881 76,50 €

2020/2918 Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny G17201377 3.186,40 €

TOTAL 3.472,90  €

Segon. Disposar la despesa total, de 3.472,90 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
300/3260/48109 del pressupost de 2021 de la Diputació de Girona.

Tercer. 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.

Quart. Facultar àmpliament el president de la Diputació per a l'execució del present acord i la
resolució dels compromisos que se'n derivin i perquè, si cal, d'acord amb la finalitat que es
persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s'hagin pogut advertir.

Cinquè. 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.

Sisè. Notificar aquesta resolució als beneficiaris de les subvencions detallades en el punt
primer.

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

16. Aprovació subvenció nominativa a la Fundació Circus Arts Foundation- Museització
Museu Circ. 2021/X020200/38

La Fundació Circus Arts Foundation  ha sol·licitat una subvenció nominativa per al
finançament de la Museïtzació del Museu del Circ, l’any 2021, i s’ha instruït l'expedient
corresponent (2021/38).

La Circus Arts Foundation ha iniciat les obres per rehabilitar i adaptar l’espai de Cal Coro de
Besalú com a Circusland: Palau internacional de les Arts del Circ. Durant els mesos de juliol
de 2020 a setembre de 2021, durà a terme la museografia de les tres plantes del recinte.

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 destinarà ajudes a la
protecció, conservació i difondre el patrimoni cultural de les comarques de Girona, per a
poder-lo transmetre a les generacions futures en les millors condicions possibles. Se
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subvencionen equipaments museístics, patrimoni arqueològic, patrimoni artístic, patrimoni
literari, patrimoni immaterial.

Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada nominativament a
favor de la Fundació Circus Arts Foundation, 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 la Fundació Circus Arts Foundation, per al finançament de
la  Museïtzació del Museu del Circ,l’any 2021, que es detalla a continuació:

N ú m e r o
d ' e x p e d i e n t
electrònic

Nom del  beneficiari) NIF del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

Període d’execució de
l’activitat

2021/38 Fundació Circus Arts
Foundation 

G55117923 Museïtzació del
Museu del Circ

Des de l’1 de juliol de
2020 fins al 30 de
setembre de 2021

Cost total de
l ' o b j e c t e
subvencionat

Cost de les despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a justificar

162.403,89€ 162.403,89€  150.000,00€ 92,36% 162.403,89€

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de  CENT CINQUANTA MIL EUROS,
(150.000,00€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3330/48103 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. 

No es consideren despeses subvencionables, les taxes municipals, com les llicències d’obres,
despeses de lloguer, despeses dels membres de la fundació, o per l’adquisició de l’immoble.
Únicament, es poden imputar les detallades en el pressupost originals i directament
relacionades amb la realització de la museografia. 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 és des de l’1 de juliol de 2020 fins al 30 de
setembre de 2021.

QUART. Compatibilitat.
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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  CENT CINC MIL EUROS (105.000,00€), 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 la Fundació Circus Arts Foundation, hagi presentat telemàticament al Registre General de
la Diputació la justificació econòmica de l’anualitat en curs, de conformitat amb el que
s’estableix en el punt setè d’aquest acord, es farà efectiva la quantitat de  QUARANTA-CINC
MIL EUROS(45.000,00€), 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.
La Fundació Circus Arts Foundation  ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de
162.403,89 € corresponents a l’import de les despeses 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.
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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.

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 31 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.

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 Circus Arts Foundation, 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. Afectació dels béns.
El beneficiari ha de destinar els béns al fi concret per al qual es concedeix la subvenció, a
l’activitat de Museu del Circ, durant un període mínim de 10 anys. Si el beneficiari es proposa
modificar el fi concret per al qual es va concedir la subvenció, prèviament ha de retornar les
quantitats percebudes en concepte de subvenció, més l’interès legal que correspongui. Aquesta
circumstància ha de quedar inscrita en el registre públic corresponent.

En el cas de béns inscriptibles en un registre públic, les circumstàncies expressades en el
paràgraf anterior s’han de fer constar en l’escriptura en el cas d’adquisició, i, en qualsevol cas,
en el registre públic corresponent, i cal indicar-hi l’import de la subvenció concedida.

NOVÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat.
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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.

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.
d) Si en el termini de dos anys, a comptar des de l’atorgament d’aquesta subvenció, no s’ha
iniciat l’activitat de Museu del circ amb la seva obertura al públic. 

El Servei de Cooperació Cultural de la Diputació de Girona 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.

DESÈ. Obligació de difusió i publicitat.
La Fundació Circus  Arts Foundation  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.

ONZÈ. Obligacions del beneficiari.
La Fundació Circus Arts Foundation, 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;
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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.
i) Coordinar-se amb el Servei de Protocol i Comunicació de la Diputació de Girona per
qualsevol acte de presentació pública relacionat amb l’objecte de la subvenció. L’incompliment
d’aquest punt és causa de revocació directa de la subvenció atorgada.

DOTZÈ. 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 Circus  Arts Foundation, 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.

TRETZÈ. 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.

CATORZÈ. 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. 
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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.

QUINZÈ. 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.

SETZÈ. 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.

DISSETÈ. 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.

DIVUITÈ. Notificar aquest acord a la Fundació Circus Arts Foundation.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres.
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17. Aprovació subvenció nominativa per al finançament del Festival Porta Ferrada 2021.
2 0 2 1 / X 0 2 0 2 0 0 / 2 7

Living Live, AIE, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament del Festival Porta
Ferrada, l’any 2021, i s’ha instruït l'expedient corresponent (2021/27). 

El 59 Festival de la Portaferrada presenta enguany una programació extensa i diversificada que
omplirà de bona música els diversos espais del festival i de la ciutat de Sant Feliu de Guíxols.

Als mesos de juliol i d'agost, artistes nacionals i internacionals de primer nivell, donaran forma
a una programació farcida d'exclusives i presentacions de nous treballs, utilitzant la diversitat
única d'espais que la ciutat de Sant Feliu de Guíxols ofereix: Plaça Abadia a l'entorn del
Monestir, Espai Nàutic, Espai Las Vegas i el recinte principal i epicentre enguany del Festival
el renovat espai Guíxols Arena i el seu Village que englobarà en el seu escenari principal els
grans concerts d'aquesta 59 edició, espai que permet donades les seves dimensions, respectar
escrupolosament les mesures sanitàries pertinents per fer de l'experiència del Festival un lloc
segur per la cultura.

El festival de la Porta Ferrada, ubicat en una zona especialment prolífica en Festivals d’estiu, té
un tret ben diferencial respecta altres festivals de  mateixa magnitud, el fet d’estar arrelat a la
ciutat que l’acull, una població amb gran tradició cultural, que ha permès mantenir durant tants
anys una oferta cultural de primer nivell, fent del festival, el que compta en més edicions dels
festivals que es celebren al nostre país. Aquest arrelament es manifesta socialment amb el gran
nombre de voluntaris que any rere any col•laborant en tasques de suport i producció.

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 música. 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 de Living Live AIE, 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 Living Live AIE per al finançament del 59ena edició del
Festival de la Porta Ferrada, l’any 2021, que es detalla a continuació:
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Número d'expedient
electrònic

Nom del beneficiari NIF del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

Període d’execució
de l’activitat

2021/27 Living Live AIE V67469189 Programació del
Festival de la Porta
Ferrada –caixets-

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

Cost total de
l ' o b j e c t e
subvencionat

Cost de les despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a justificar

1.328.856,00€ 709.900,00 € 42.000,00 € 5,91 % 709.900,00 €

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de  QUARANTA-DOS MIL EUROS,
(42.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/47025 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 de “caixets”, 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 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 Living Live AIE 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 42.000,00 € que representa un
percentatge de finançament del 5,91 %, quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com
s’estableix en el punt setè d’aquest acord. 

SETÈ. Règim de justificació.
Living Live AIE ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 709.900,00€
corresponents a l’import de les despeses de caixets 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.
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f) Justificant de l’acord de col·laboració del beneficiari amb Apropa Cultura, pel foment de la
inclusió social i cultural.
g)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).
h) 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.

h) Per a poder analitzar els indicadors del Pla estratègic del servei de Cooperació 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.

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:
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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:
a) 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.
b) 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 justificació. La manca de justificació implicarà l’inici
del procediment de revocació de la subvenció concedida.

Tan bon punt Living Live AIE presenti la documentació justificativa es procedirà a la revisió
corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en aquest acord, es podrà requerir
que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes que se li indiquin o bé, que presenti les
al·legacions que s’estimi oportunes, amb la indicació de que, si no ho fes, es considerarà
incomplerta l’obligació de justificació, amb les conseqüències que es determinen al punt
següent.

VUITÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat.
La Junta de Govern de la Diputació de Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i
de modificar la resolució de concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut
en compte per a la concessió de la subvenció. En relació amb la possibilitat de modificació o
anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de subvencions
de la Diputació de Girona i la normativa concordant. Es procedirà a exigir el reintegrament de
la subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona.

NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat.
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona
en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció, tot i
que ja hagi estat realitzada.

Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per aplicació
del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin correspondre,
s’apliquen les regles següents:

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

b) Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures, no és
possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan concedent pot establir
mesures alternatives, sempre que aquestes permetin donar la difusió del finançament
públic rebut. En el requeriment que es dirigeixi per l’òrgan concedent al beneficiari,



55

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

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.
Living Live AIE 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) Participar amb el programa d’inclusió social Apropa Cultura.
i) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.
j) Coordinar-se amb el Servei de Protocol i Comunicació de la Diputació de Girona per
qualsevol acte de presentació pública relacionat amb l’objecte de la subvenció. L’incompliment
d’aquest punt és causa de revocació directa de la subvenció atorgada.

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.

Living Live AIE 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:
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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 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.
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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 Living Live AIE.

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

— Servei d’Esports

18. Subvenció nominativa a l'UNI Girona CB per a l'Euroleague Women 2021.
2021/X020203/4991

L'entitat UNI Girona Club de Bàsquet, de Girona, ha sol·licitat una subvenció nominativa per la
Euroleague Women 2020-2021 i s’ha instruït l'expedient 2021/4991.

L'entitat UNI Girona Club de Bàsquet, té com a objectiu principal promoure la pràctica del
bàsquet femení a tots els nivells, tant de base com professional.

El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de data 17 de desembre de 2019, va aprovar el Pla
Estratègic de Subvencions, el qual preveu que el Servei d’Esports atorgui subvencions
nominatives 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 l’UNI Girona Club de Bàsquet, de Girona, 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:

Exp. núm. Nom beneficiari CIF/NIF

2021/4991 UNI Girona Club de Bàsquet G17857228

Objecte de la subvenció Naturalesa

Euroleague Women 2020-2021 Corrent

Cost de l’objecte de Import de la
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la subvenció € subvenció € Import a justificar € % de finançament

70.250,00 30.000,00 70.250,00 42,70 %

Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 30.000,00 euros amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 320/3410/48141 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 setembre de 2020 i finalitza
el 31 d’agost 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. Es considera que l'entitat, accepta la subvenció, així com
les condicions generals i específiques fixades per aplicar-la, estipulades en aquest acord, si en
el termini d’1 mes, a comptar de la notificació d’aquest acord, no manifesta el contrari.

Sisè. Termini i règim de justificació. El beneficiari ha de justificar en el termini que finalitza el
31 d’octubre de 2021, la realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per l’import de
70.250,00 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 de la
documentació següent:

a) El compte justificatiu normalitzat, disponible a l’apartat «Documentació» del web de la
Diputació de Girona (www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació següent:

1. Memòria justificativa del compliment de l’activitat.
2. 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.
3. Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats, amb la identificació
de l’import i la procedència.
4. Documentació acreditativa que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb la col·laboració
de la Diputació de Girona tal i com estableix l’article tercer d’aquest acord.
5. 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).

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.
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En cas que el cost justificat sigui inferior al 90% de l’import a justificar, la subvenció es
minorarà proporcionalment, aplicant sobre 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. No s'efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la presentació
del corresponent compte justificatiu. Es tramitarà el pagament de la subvenció 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. 

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.
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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.

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.

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
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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 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:

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.

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 UNI Girona Club de Bàsquet.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres.
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19. Subvenció nominativa a UNI Girona CB per les despeses produïdes pel Còvid-19.
2021/X020203/4992

L'entitat UNI Girona Club de Bàsquet, de Girona, ha sol·licitat una subvenció nominativa per
les despeses produïdes pel Còvid-19 i s’ha instruït l'expedient 2021/4992.

L'entitat UNI Girona Club de Bàsquet, té com a objectiu principal promoure la pràctica del
bàsquet femení a tots els nivells, tant de base com professional.

El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de data 17 de desembre de 2019, va aprovar el Pla
Estratègic de Subvencions, el qual preveu que el Servei d’Esports atorgui subvencions
nominatives 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 l’UNI Girona Club de Bàsquet, de Girona, 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:

Exp. núm. Nom beneficiari CIF/NIF

2021/4992 UNI Girona Club de Bàsquet G17857228

Objecte de la subvenció Naturalesa

Despeses produïdes pel Còvid-19 Corrent

Cost de l’objecte de
la subvenció €

Import de la
subvenció € Import a justificar € % de finançament

30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00 %

Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 30.000,00 euros amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 320/3410/48142 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.
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El període d’execució de l’actuació subvencionada comença l’1 de setembre de 2020 i finalitza
el 31 d’agost 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. Es considera que l'entitat, accepta la subvenció, així com
les condicions generals i específiques fixades per aplicar-la, estipulades en aquest acord, si en
el termini d’1 mes, a comptar de la notificació d’aquest acord, no manifesta el contrari.

Sisè. Termini i règim de justificació. El beneficiari ha de justificar en el termini que finalitza el
31 d’octubre de 2021, la realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per l’import de
30.000,00 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 de la
documentació següent:

a) El compte justificatiu normalitzat, disponible a l’apartat «Documentació» del web de la
Diputació de Girona (www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació següent:

1. Memòria justificativa del compliment de l’activitat.
2. 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.
3. Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats, amb la identificació
de l’import i la procedència.
4. Documentació acreditativa que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb la col·laboració
de la Diputació de Girona tal i com estableix l’article tercer d’aquest acord.
5. 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).

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 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.
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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. No s'efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la presentació
del corresponent compte justificatiu. Es tramitarà el pagament de la subvenció 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. 

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.

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.
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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.

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.

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:

a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.
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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.

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 UNI Girona Club de Bàsquet.

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

20. Subvenció nominativa a Bikeshow Sport Events per la Sea Otter Europe Costa Brava
Bike. 2021/X020203/5036

Subvenció nominativa a Bikeshow Sport Events SL per a l’organització de la Sea Otter Europe,
Costa Brava – Girona Bike Show 2021. Expedient 2021/5036

Bikeshow Sport Events SL, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament
l’organització de la Sea Otter Europe, Costa Brava – Girona Bike Show 2021 i s’ha instruït
l'expedient 2021/5036.

Sea Otter Classic, que té la seva seu històrica a Laguna Seca (Califòrnia), és el major festival
del món entorn de la bicicleta, i es vol convertir Girona com la seu a Europa del Festival.

La “Sea Otter Europe Costa Brava – Girona Bike Show” és una fira en format paddock, amb la
mateixa línia de l’UCI Mountain Bike World Cup de BTT, per convertir-se en un esdeveniment
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que doni la benvinguda a nivell europeu, als ciclistes i marques catalanes, estatals i
internacionals de primer ordre.

Es tracta d’una fira de referència internacional, que reuneix als millors ciclistes del món i a les
millors marques, les quals presenten totes les novetats del sector i porten a terme demo-tests per
al públic professional. És un festival de ciclisme que aplega moltes disciplines, i es dirigeix a
tota mena de públic, des del més competitiu fins al familiar, als aficionats al cicloturisme, bici
urbana, bici elèctrica, activitats a l’aire lliure.

L’esmentat esdeveniment se celebrarà a la ciutat de Girona i, algunes de les proves esportives
que formen part de l’esdeveniment, tindran lloc a diferents poblacions de les comarques
gironines. L’edició d’aquest any 2021 està previst que tingui lloc els dies 24, 25 i 26 de
setembre.

En aquesta edició, el projecte del festival es divideix en diferents espais:

a) FIRA PADDOCK. Fira d’empreses i entitats relacionades amb la bicicleta.
b) TEST-IT. Possibilitat de provar els productes de les marques en el recinte.
c) SMART LOCAL PRICE. Condicions pels associats locals.
d) E-TECH. Grans possibilitats de ciclisme urbà i bicicleta.
e) ESPAI CICLOTURISTA.
f) ACTIVITATS PERMANENTS. Pump track, wood park, zona de inflables, primera

bicicleta, rodillos, àrea adaptada, dual, dirt i spining.
g) INNOVACIÓ. Bici elèctrica, bici urbans i bici plegable.
h) ACTIVITATS ESPORTIVES:
i) Marxa Cicloturista.
j) BTT Scott Marathon.
k) Copa catalana internacional Girona Biking Point.
l) The Pirinexus 360 Challenge.
m) The Pirinexus Half Travel.
n) Open infantil BTT.
o) Copa Trial.
p) Eliminator/contrarellotge.
q) Pedalada BTT.

L’organització de la “Sea Otter Europe Costa Brava-Girona Bike Show 2020”, per part de
Bikeshow Sport Events, SL, representa per al conjunt de les comarques de Girona una
promoció important a nivell nacional i internacional, atès que es converteix en un centre
d’atenció de nombrosos mitjans de comunicació, i alhora esdevé una destacada plataforma de
projecció exterior i de difusió molt important i, en especial, de la marca turística Costa Brava i
també, de la ciutat de Girona.

Bikeshow Sport Events, SL, serà l’empresa responsable de la organització d’aquest
esdeveniment. Els seu representants han estat sempre vinculats a organització d’esdeveniments
esportius coneguts arreu del món com el Campionat del Món de MTB a Andorra, la Volcat o la
TRANSPYR Coast to Coast, considerada per National Geographic Adventure com una de les
10 millors aventures en bicicleta de muntanya al món.

El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de data 17 de desembre de 2019, va aprovar el Pla
Estratègic de Subvencions, el qual preveu que el Servei d’Esports  atorgui subvencions als
ajuntaments que acullin algun important esdeveniment esportiu extraordinari i rellevant que
contribueixi a la promoció esportiva, turística, econòmica i social del territori.
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Atès que en el pressupost de la Diputació de 2021 hi figura una subvenció consignada
nominativament a favor de Bikeshow Sport Events 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; 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, 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:

Exp. núm. Nom beneficiari CIF/NIF
2021/5036 Bikeshow Sport Events SL B55283329

Objecte de la subvenció Naturalesa
Sea Otter Europe, Costa Brava – Girona Bike Show 2021 Corrent

Cost de l’objecte de la
subvenció €

Import de la subvenció €
% de finançament

445.000,00 100.000,00 22,47 %

Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 100.000,00 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 320/3410/47001 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
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, 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. Bike Show Sport Events SL disposarà d’un termini d’1
mes, a comptar de la notificació d’aquest acord, per acceptar la subvenció, així com les
condicions generals i 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
31 d’octubre de 2021, la realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per l’import de
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445.000,00 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 de la
documentació següent:

a) El compte justificatiu normalitzat, disponible a l’apartat «Documentació» del web de la
Diputació de Girona (www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació següent:

1. Memòria justificativa del compliment de l’activitat.
2. 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.
3. Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats, amb la identificació
de l’import i la procedència.
4. Documentació acreditativa que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb la col·laboració
de la Diputació de Girona tal i com estableix l’article tercer d’aquest acord.
5. 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).

b) Un informe de revisió del compte justificatiu subscrit per un auditor de comptes inscrit com
a exercent en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes, dependent de l’Institut de
Comptabilitat i Auditoria de Comptes, que garanteixi, mitjançant un examen independent, que
el beneficiari de l’ajut ha realitzat l’acció subvencionada i ha complert els requisits perquè se’n
pugui fer el pagament. L’informe ha d’exposar de forma clara, objectiva i ponderada els fets
comprovats i les conclusions obtingudes.

En 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 encarregar l’auditoria dels comptes anuals a un
auditor sotmès a la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’auditoria de comptes, serà aquest mateix
auditor qui revisarà la memòria d’actuació i el compte justificatiu. 

Els auditors de comptes, en la realització dels treballs de revisió de comptes justificatius de
subvencions, han d’actuar de conformitat amb el que estableix l’Ordre EHA/1434/2007, de 17
de maig, per la qual s’aprova la norma d’actuació dels auditors de comptes en la realització dels
treballs de revisió de comptes justificatius de subvencions en l’àmbit del sector públic estatal,
que preveu l’article 74 del Reglament de la Llei 38/2008, de 17 de novembre, general de
subvencions, aprovat pel RD 887/2006, de 21 de juliol.

Les despeses d’elaboració de l’informe d’auditoria es consideren despeses subvencionables fins
a un import màxim de 1.000 €.

Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la subvenció
es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.

En cas que el cost justificat sigui inferior al 90% de l’import a justificar, la subvenció es
minorarà proporcionalment, aplicant sobre 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.

http://www.ddgi.cat
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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 50 % de l’import de la subvenció. El pagament es farà sense la
constitució prèvia d’una fiança o garantia.

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. Bikeshow Sport Events, SL, entitat responsable de
l'organització del Festival i beneficiari de les subvencions, es compromet a:

 Inserir publicitat de la Diputació de Girona i de la marca Costa Brava Pirineu de
Girona que determini el Patronat de Turisme Costa Brava - Girona, en un lloc preferent al
cartell de fons de les rodes de premsa del festival.

 Col·locar els logotips de la Diputació de Girona i de la marca Costa Brava Pirineu
de Girona, en qualsevol tipus de cartelleria, fulletó, díptic, targetons, creativitats publicitàries,
etc., que s’editin per anunciar el festival.

 Inserir el logotip de la Diputació de Girona i de la marca Costa Brava Pirineu de
Girona, tant a la pàgina principal com en l’apartat de patrocinadors de la web oficial del
festival, on es troba tota la informació de l’esdeveniment, incloent un link al web, vídeo o altre
contingut que proposi el Patronat de Turisme.
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 Col·locar 2 o 3 carpes cedides per la Diputació de Girona i el Patronat de Turisme
Costa Brava – Girona en un lloc estratègic i visible als assistents, a la zona del village. 

 Col·locar 5 tanques de publicitat de 3 x 1 metres de la Diputació de Girona i de la
marca Costa Brava Pirineu de Girona, en espais preferents del PADDOCK. La producció
d'aquestes tanques, de la imatge, cartells, i aplicacions del logotip de la Diputació de Girona i
del Patronat de Turisme Costa Brava – Girona o de la marca que aquesta determini, aniran a
càrrec de Bikeshow Sport Events, S.L., i seran validades per avançat per les entitats signants
del conveni.

 Col·locar les lones de publicitat de 4 x 0,9 metres, banderoles i altre material de la
marca Costa Brava Pirineu de Girona que cedeixi el Patronat de Turisme Costa Brava Girona,
en espais preferents i visibles del festival. La distribució d’aquest material als espais del festival
s’acordarà conjuntament amb el Patronat en base a proposta inicial de Bikeshow Sport Events,
SL.

 Inserir una doble pàgina de publicitat a la Diputació de Girona i al Patronat de
Turisme Costa Brava - Girona, en cas de que realitzi una publicació específica de
l’esdeveniment.

 Informar a la Diputació de Girona i al Patronat de Turisme Costa Brava – Girona
de totes les rodes de premsa vinculades al festival que es facin, i se’n comunicaran els detalls a
la Diputació de Girona i al Patronat de Turisme Costa Brava – Girona perquè aquests en tinguin
coneixement previ i en puguin valorar l’assistència i/o participació, així com col·laborar amb la
convocatòria i comunicació d’aquests.

 Permetre que la Diputació de Girona i el Patronat de Turisme Costa Brava –
Girona puguin utilitzar les imatges dels actes de presentació amb les personalitats presents per a
qualsevol comunicació o promoció interna.

 Permetre que la Diputació de Girona i el Patronat de Turisme Costa Brava –
Girona puguin disposar d’un espai preferent on instal·lar un estand o element promocional.

 Autoritzar a la Diputació de Girona i al Patronat de Turisme Costa Brava - Girona,
a realitzar actes de caràcter promocional dirigit als participants del festival, alhora que també
s’autoritza la possibilitat d’utilitzar la marca del Festival, per poder organitzar actes paral·lels
abans o durant la celebració del Festival, sempre amb el vist-i-plau de la pròpia organització. La
Sea Otter col·laborarà, si cal, incloent l’acte en el programa oficial, convocant i aportant els
mitjans de comunicació, influenciadors i prescriptors més adequats segons el tipus d’acte
organitzat, i posant a disposició del Patronat els esportistes/ambaixadors del festival.

 Inserir a la pàgina web del festival, als comunicats digitals de la Sea Otter,
newsletters, etc. banners enllaçats a vídeos o webs que el Patronat de Turisme Costa Brava –
Girona consideri.

 Incloure continguts turístics sobre la Costa Brava i el Pirineu de Girona a tots els
comunicats de la Sea Otter Europe. Aquests continguts s’obtindran a partir de textos, o
adaptacions d’aquests, vídeos i/o fotos del Patronat de Turisme de la Costa Brava Girona, del
blog Som Actiu Natura, o elaborats pel propi departament de premsa de la Sea Otter.

 Incloure imatges de la destinació i mencions de les marques Costa Brava i Pirineu
de Girona en els spots de TV i ràdio de la Sea Otter.
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 Col·locar en el Facebook i Instagram del festival, un link del Facebook i Instagram
del Patronat.

 Incloure les etiquetes genèriques de les xarxes socials del Patronat de Turisme a
les publicacions que la Sea Otter faci a les seves xarxes socials. Les etiquetes del Patronat de
Turisme Costa Brava Girona són #InCostaBrava i #InPyrenees. A Instagram també cal
mencionar el perfil del Club de Turisme Esportiu @CostaBravaSportTourism.

 Durant les gravacions de testimonials que enregistri l’organització de la Sea Otter
amb els principals ciclistes internacionals participants a les proves del festival, es formularà una
pregunta a proposta del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, i els talls dedicats a la
resposta i altres talls referents al territori i la destinació, s’entregaran lliures de drets al Patronat
de Turisme Costa Brava Girona per a fer-ne ús promocional per la destinació. La pregunta a fer
als ciclistes cal acordar-la amb el Patronat a cada edició, o cada vegada que s’hagin
d’enregistrar testimonials.

 La Diputació de Girona i el Patronat disposaran d’un espai a la pantalla gegant per
tal de difondre l’spot/s publicitari que consideri, que també es reproduirà en les retransmissions
en directe del festival a Sea Otter TV, segons correspongui.

 L’organització oferirà un descompte del 15% a les empreses i entitats membres
dels clubs de producte del Patronat de Turisme Costa Brava Girona. El Patronat facilitarà una
relació de membres dels Clubs Natura i Turisme Actiu, i Turisme Esportiu, per tal que la Sea
Otter els tingui en compte en el moment de la inscripció.

 L’organització posarà a disposició de la Diputació de Girona i del Patronat de
Turisme Costa Brava – Girona un mínim de 8 i 10 inscripcions gratuïtes, respectivament,
destinades a accions promocionals.

Als efectes de la difusió caldrà presentar una maqueta prèvia als serveis tècnics corresponents
de la Diputació de Girona i del Patronat de Turisme Costa Brava - Girona de qualsevol
adaptació o ús que es faci de la imatge corporativa de les diferents entitats, als efectes que en
donin la conformitat.

El Gabinet de Premsa de Bikeshow Sport Events, SL coordinarà, juntament amb els de la
Diputació de Girona i del Patronat de Turisme Costa Brava - Girona, la difusió en premsa, dels
actes de presentació del Festival.

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.
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f) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.
g) En el supòsit que es concedeixi una dotació econòmica als premiats, aquesta haurà de ser la
mateixa tant per la categoria masculina com per la femenina per tal de donar compliment a la
normativa reguladora en igualtat de gènere.

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 l’acord 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 l’acord 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. 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.

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.
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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.

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 Bikeshow Sport Events SL.

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

En aquest punt el diputat Jordi Masquef i Creus s’absenta de la sessió.

— Noves Tecnologies
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21. Concessió Subvencions COVID-19 Noves Tecnologies. 2020/X020200/7995

El Ple de la Diputació de Girona, el 22 de setembre de 2020 va aprovar les bases específiques
reguladores de les subvencions a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i consells
comarcals per finançar actuacions en noves tecnologies arran de la situació de la covid-19 (exp.
2020/7995), publicades al BOPG núm. 190 de de l’1 d’octubre de 2020. 

La Junta de Govern de Diputació de Girona, en la sessió de 22 d’octubre de 2020, va aprovar la
convocatòria d’aquestes subvencions, publicada al BOPG núm. 210, de 2 de novembre de 2020.
Tant el contingut com la tramitació de la convocatòria s’ajusten als requeriments de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), a l’RD 887/2006, de 21 de juliol,
pel qual s’aprova el Reglament de l’LGS, i a la vigent Ordenança general de subvencions de
Diputació de Girona.
D’acord amb el punt 2 de les bases reguladores específiques, l’òrgan competent per aprovar la
convocatòria i la concessió d’aquestes subvencions és la Junta de Govern;

Vista la proposta de resolució de la Comissió Avaluadora, reunida el 20 d’abril de 2021; vist
que s’havia previst un número de sol·licituds de subvenció i que n’han arribat menys; i vist que
els beneficiaris compleixen amb els requisits per obtenir les subvencions;
Vist l’informe favorable del cap del Servei, que acredita l’existència de crèdit pressupostari
suficient i adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contraure;

D’acord amb els antecedents exposats, el diputat delegat de Noves Tecnologies proposa a la
Junta de Govern que adopti l'acord següent:

Primer. Concedir als beneficiaris que es detallen a continuació les següents subvencions a
ajuntaments, entitats municipals descentralitzades, i consells comarcals, per finançar actuacions
en noves tecnologies arran de la situació de la covid-19, per un import total de 218.948,46
euros:

Subvencions a ajuntaments amb càrrec a l’aplicació pressupostària 310 4910 76200:

ENTITAT LOCAL NIF CENS SUBVENCIÓ

AIGUAVIVA P1700200G 767 1.250,00 €
ALBANYÀ P1700300E 139 1.250,00 €
ALP P1700600H 1.559 1.500,00 €
AMER P1700700F 2.256 1.750,00 €
ANGLÈS P1700800D 5.519 2.000,00 €
ARBÚCIES P1700900B 6.515 2.000,00 €
ARGELAGUER P1701000J 423 1.250,00 €
ARMENTERA, L' P1701100H 937 1.250,00 €
AVINYONET DE PUIGVENTÓS P1701200F 1.604 1.500,00 €
BANYOLES P1701600G 19.615 2.250,00 €
BÀSCARA P1701800C 1.000 1.500,00 €
BESALÚ P1702200E 2.467 1.750,00 €
BESCANÓ P1702300C 4.941 1.750,00 €
BEUDA P1702400A 187 1.250,00 €

BISBAL D'EMPORDÀ, LA P1702500H 10.859 2.250,00 €
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BOLVIR P1702700D 383 1.250,00 €

BORRASSÀ P1702900J 702 1.250,00 €

CADAQUÉS P1703500G 2.752 1.750,00 €

CAMPDEVÀNOL P1704000G 3.204 1.750,00 €

CAMPELLES P1704100E 133 1.102,62 €

CAMPLLONG P1704200C 535 1.250,00 €
CAMPRODON P1704300A 2.261 1.750,00 €

CANET D'ADRI P1704400I 708 1.250,00 €
CASSÀ DE LA SELVA P1704900H 10.359 2.250,00 €
CASTELLFOLLIT DE LA ROCA P1705100D 956 1.250,00 €
CASTELLÓ D'EMPÚRIES P1705200B 10.820 2.250,00 €

CASTELL-PLATJA D'ARO P1705300J 10.585 2.250,00 €

CELRÀ P1705400H 5.390 2.000,00 €
CERVIÀ DE TER P1705500E 948 1.250,00 €
COLERA P1705900G 465 1.250,00 €
CORÇÀ P1706200A 1.253 1.500,00 €
CRESPIÀ P1706300I 251 1.250,00 €
CRUÏLLES-MONELLS-SANT SADURNÍ DE
L'HEURA P1706400G 1.274 1.500,00 €

ESCALA, L' P1706800H 10.417 2.250,00 €
ESPONELLÀ P1707100B 433 1.250,00 €
FOIXÀ P1707400F 305 1.250,00 €
FONTANILLES P1707500C 138 1.250,00 €

FORALLAC P1725000B 1.713 1.500,00 €

FORTIÀ P1707900E 732 1.250,00 €
GARRIGOLES P1708200I 175 975,32 €
GUALTA P1708700H 392 1.250,00 €
GUILS DE CERDANYA P1708800F 529 1.250,00 €
HOSTALRIC P1708900D 4.139 1.750,00 €
ISÒVOL P1709000B 278 1.110,70 €
JAFRE P1709100J 390 1.184,08 €
JONQUERA, LA P1709300F 3.233 1.750,00 €
JUIÀ P1709400D 335 1.250,00 €
LLADÓ P1709500A 787 1.250,00 €
LLAGOSTERA P1709600I 8.297 2.000,00 €
LLAMBILLES P1709700G 693 1.250,00 €
LLANÇÀ P1709900C 4.868 1.750,00 €

MAÇANET DE LA SELVA P1710900J 6.919 2.000,00 €
MADREMANYA P1710400A 282 1.250,00 €
MAIÀ DE MONTCAL P1711000H 413 1.250,00 €
MASARAC P1710600F 272 1.089,37 €
MASSANES P1710700D 730 1.250,00 €
MIERES P1711200D 312 1.250,00 €
MOLLÓ P1711400J 328 1.250,00 €
MONTAGUT i OIX P1711600E 899 1.250,00 €
MONT-RAS P1711700C 1.691 1.500,00 €
OGASSA P1711900I 226 1.250,00 €
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OLOT P1712100E 34.486 2.500,00 €
OSOR P1712300A 416 1.183,66 €
PALAU DE SANTA EULÀLIA P1712600D 95 1.250,00 €
PALOL DE REVARDIT P1713100D 467 1.161,60 €

PALS P1713200B 2.461 1.750,00 €

PARDINES P1713300J 162 1.250,00 €
PAU P1713600C 547 1.250,00 €
PERALADA P1714000E 1.868 1.500,00 €
PLANES D'HOSTOLES, LES P1714200A 1.660 1.500,00 €
PONT DE MOLINS P1714400G 530 1.250,00 €
PORTBOU P1714700J 1.077 1.500,00 €
PRESES, LES P1714800H 1.763 1.500,00 €
PUIGCERDÀ P1715000D 8.981 2.000,00 €
QUART P1715100B 3.640 1.750,00 €
QUERALBS P1704700B 186 1.250,00 €
RABÓS P1715200J 179 1.250,00 €
REGENCÓS P1715300H 276 1.250,00 €
RIBES DE FRESER P1715400F 1.766 1.500,00 €
RIELLS I VIABREA P1715500C 4.002 1.750,00 €
RIPOLL P1715600A 10.632 2.250,00 €
RIUDARENES P1715700I 2.181 1.750,00 €
RIUDAURA P1715800G 462 1.250,00 €
RIUDELLOTS DE LA SELVA P1715900E 2.059 1.750,00 €
RIUMORS P1716000C 263 1.250,00 €
RUPIÀ P1716200I 269 1.250,00 €
SALES DE LLIERCA P1716300G 151 1.250,00 €
SALT P1716400E 30.622 2.500,00 €
SANT ANDREU SALOU P1716600J 156 1.250,00 €

SANT ANIOL DE FINESTRES P1719500I 351 1.246,59 €

SANT CLIMENT SESCEBES P1716700H 635 1.250,00 €
SANT FELIU BUIXALLEU P1716900D 804 1.250,00 €

SANT FELIU DE GUÍXOLS P1717000B 21.824 2.500,00 €

SANT FELIU PALLEROLS P1717100J 1.343 1.500,00 €

SANT FERRIOL P1717200H 245 1.098,68 €

SANT HILARI SACALM P1717400D 5.591 2.000,00 €
SANT JAUME DE LLIERCA P1717500A 840 1.250,00 €
SANT JOAN DE MOLLET P1717800E 502 1.250,00 €
SANT JOAN LES FONTS P1719700E 2.966 1.750,00 €
SANT JORDI DESVALLS P1717600I 731 1.250,00 €
SANT JULIÀ DE RAMIS P1717900C 3.461 1.750,00 €
SANT LLORENÇ DE LA MUGA P1718000A 251 1.250,00 €
SANT MARTÍ VELL P1718200G 249 1.250,00 €
SANT MIQUEL DE FLUVIÀ P1718400C 746 1.250,00 €
SANT PAU DE SEGÚRIES P1718600H 707 1.250,00 €
SANTA COLOMA DE FARNERS P1719100H 12.894 2.250,00 €
SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA P1719400B 363 1.250,00 €
SANTA PAU P1719600G 1.573 1.500,00 €
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SARRIÀ DE TER P1719800C 5.114 2.000,00 €

SELVA DE MAR, LA P1720000G 191 1.249,93 €

SERRA DE DARÓ P1720300A 206 1.250,00 €
SETCASES P1720400I 168 815,30 €
SILS P1720500F 5.969 2.000,00 €
SIURANA D'EMPORDÀ P1705700A 162 1.250,00 €
TALLADA D'EMPORDÀ, LA P1720700B 459 1.250,00 €
TERRADES P1720900H 314 1.250,00 €
TORROELLA DE MONTGRÍ P1721200B 11.537 2.250,00 €
TORTELLÀ P1721300J 801 1.250,00 €
TOSSA DE MAR P1721500E 5.584 2.000,00 €
ULLASTRET P1721800I 286 1.250,00 €
ULTRAMORT P1721600C 214 1.250,00 €
URÚS P1722000E 178 1.250,00 €
VAJOL, LA P1701500I 85 1.142,12 €
VALL DE BIANYA, LA P1722100C 1.286 1.500,00 €
VALL D'EN BAS, LA P1701700E 3.029 1.750,00 €
VIDRERES P1722700J 7.740 2.000,00 €
VILABERTRAN P1722800H 951 1.250,00 €

VILABLAREIX P1722900F 2.789 1.750,00 €
VILAFANT P1723500C 5.443 2.000,00 €
VILAJUÏGA P1723700I 1.112 1.500,00 €
VILALLONGA DE TER P1723800G 404 1.250,00 €
VILAMACOLUM P1724000C 312 1.250,00 €
VILAMALLA P1724100A 1.157 1.500,00 €
VILAMANISCLE P1724200I 208 1.250,00 €

VILAÜR P1723600A 147 1.250,00 €

VILOBÍ D'ONYAR P1724800F 3.196 1.750,00 €

VILOPRIU P1724700H 205 838,49 €
Total 204.698,46 €

Subvencions a entitats locals, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 310 4910 76800:
ENTITAT LOCAL NIF SUBVENCIÓ

ENTITAT MUNICPAL DESCENTRALITZADA DE L'ESTARTIT P1700091J 1.750,00 €
Total 1.750,00 €

Subvencions a consells comarcals, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 310 4910 76200:
ENTITAT LOCAL NIF SUBVENCIÓ

CONSELL COMARCAL DE LA CERDANYA P1700016G 2.500,00 €
CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ P6700009A 2.500,00 €
CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ P6700008C 2.500,00 €
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS P6700004B 2.500,00 €
CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA P6700007E 2.500,00 €

Total 12.500,00 €

Segon. Disposar la despesa derivada amb càrrec a les següents aplicacions del pressupost
corporatiu de 2021:

Aplicació pressupostària Import
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310 4910 76500 Ajuts a consells comarcals en matèria de noves tecnologies 12.500,00 €
310 4910 76800 Ajuts a entitats locals menors en matèria de noves

tecnologies
1.750,00 €

310 4910 76200 Ajuts a ajuntaments en matèria de noves tecnologies 204.698,46
€

Total 218. 948,46 €

Tercer. Anul·lar l’import sobrant autoritzat, per un import total de 133.051,54 €, de la següent
forma:

Aplicació pressupostària Crèdits
inicials (€)

Crèdits
finals (€)

Diferència
(€)

310 4910 76500 Ajuts a consells comarcals en
matèria de noves tecnologies

20.000,00 € 12.500,00 € -7.500,00 €

310 4910 76200 Ajuts a ajuntaments en
matèria de noves tecnologies

330.250,00
€

204.698,46 € - 125.551,54 €

Total 133.051,54 €

Quart. Comunicar el present acord als beneficiaris de les subvencions i als peticionaris la
sol·licitud dels quals ha estat desestimada, si escau, amb indicació dels recursos que són
procedents.

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

— Medi Ambient

22. Concessió d'una subvenció a l'Associació Sèlvans per a l'aplicació en el territori de les
eines de valorització dels serveis ecosistèmics vinculats als boscos madurs.
2021/X020203/4050

Vista la sol·licitud de l’Associació Sèlvans, de data 25 de març de 2021, en què sol·licita una
subvenció nominativa per a l’aplicació en el territori de les eines de valorització dels serveis
ecosistèmics vinculats als boscos més madurs i d’alt valor ecològic, amb un import de
25.000,00 euros. Exp. 2021/4050.

Vist l'informe favorable del centre gestor de Medi Ambient, que es transcriu íntegrament,
d’acord amb el tenor literal següent:

“Informe sobre la proposta de resolució d’atorgament de subvenció directa nominativa a
l’Associació Sèlvans per a l’aplicació en el territori de les eines de valorització dels serveis
ecosistèmics vinculats als boscos més madurs i d’alt valor ecològic. Exp. 2021/4050.
DISPOSICIONS LEGALS I ANTECEDENTS:
 Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
 Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 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.
 Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals
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 Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel què s’aprova el text refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
 Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
Vista la sol·licitud de l’Associació Sèlvans de subvenció de 25.000,00 € per a l’aplicació en el
territori de les eines de valorització dels serveis ecosistèmics vinculats als boscos més madurs i
d’alt valor ecològic. 
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, 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 incorpora la Línia de
subvencions nominatives excloses de concurrència competitiva, la qual fa referència específica
a l’Associació Sèlvans.
Els indicadors previstos en el seguiment i avaluació de resultats del Pla estratègic són els
següents:
- Resultats dels treballs realitzats
- Superfície (ha) de boscos a evolució natural amb custòdia
El Pressupost General de la Diputació de Girona per al 2021 conté l’aplicació pressupostària
500/1700/48119 “A l’Associació Sèlvans – Boscos terapèutics”, amb un crèdit de 25.000,00 €,
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.
Tindrà la consideració de despesa elegible la contractació dels Srs. Jaume Hidalgo i Colomé,
Stefan Mark Esser i Carles Suñer i Slavà com a tècnics autònoms.
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.
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 a l’Associació Sèlvans.”

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,
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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

2021/4050 Associació Sèlvans G55292809

Objecte de la subvenció Naturalesa

Aplicació en el territori de les eines de valorització dels serveis ecosistèmics
vinculats als boscos més madurs i d’alt valor ecològic

Corrent

Cost de l’objecte de la subvenció (en €) Import de la subvenció (en €) % de finançament

41.140,00 25.000,00 Quantia fixa

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

Aplicació pressupostària Nom aplicació pressupostària Import

500/1700/48119
A l’Associació Sèlvans – Boscos
terapèutics 25.000,00

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 el 2 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
el 2 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
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la seu electrònica del web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), acompanyat de la
documentació següent:

a) Memòria justificativa del compliment de l’activitat, en què consti un apartat amb
el càlcul dels indicadors següents:
- Resultats dels treballs realitzats
- Superfície (ha) de boscos a evolució natural amb custòdia

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 o
nòmina, segons sigui és el cas.

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

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

e) 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.

f) Declaració responsable sobre les retribucions dels òrgans de direcció o
d’administració de l’entitat, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en
compliment de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència (model disponible
a la seu electrònica del web 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.

http://www.ddgi.cat
http://www.ddgi.cat/
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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 75% 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:

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) Si de conformitat amb l'article 31.3 de la Llei 38/2003 General de Subvencions i article 23.3
de l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona,  l'import de la despesa
subvencionable supera les quantitats establertes a l'article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic per als contractes menors (actualment igual o
superior a 15.000 EUR, més IVA, en el cas de prestacions de serveis, subministraments o
lliurament de béns; i igual o superior a 40.000 EUR, més IVA, en el cas d'execucions d'obres),
el beneficiari haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter
previ a la contractació del compromís per a la prestació del servei o el lliurament del bé, a
excepció que per les especials característiques de les despeses subvencionades no existeixi en
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el mercat prou nombre d'entitats que el subministrin o prestin, o a excepció que la despesa
s'hagués fet amb anterioritat a la sol·licitud de la subvenció.
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 concedent 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.

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 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.
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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.

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.

mailto:dpd@ddgi.cat
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DINOVÈ. Notificar aquest acord a l’Associació Sèlvans.

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

23. Resolució de la campanya d'ajuts per instal·lacions de sistemes de producció de calor
amb biomassa i bioenergia i xarxes de calor municipals (any 2021). Exp. 2020/9152.
2020/X020100/9152

La Diputació de Girona, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província núm. 209, el
dia 30 d’octubre de 2020, publicà les bases específiques reguladores de subvencions per
instal·lacions de sistemes de producció de calor amb biomassa i bioenergia i xarxes de calor
municipals.

D’altra banda, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província núm. 244, el dia 21 de
desembre de 2020, la Diputació de Girona, publicà l’aprovació de la convocatòria de
subvencions per instal·lacions de sistemes de producció de calor amb biomassa i bioenergia i
xarxes de calor municipals (2021).

Vist l’informe del centre gestor i l’acta de la Comissió Avaluadora, de 19 d’abril de 2021, en
què es concreta el resultat de l’avaluació efectuada.

Atesos els antecedents esmentats, la diputada delegada de Medi Ambient proposa a la Junta de
Govern que adopti l'acord següent:

Primer. Redistribuir l’import de la convocatòria de subvencions per instal·lacions de sistemes
de producció de calor amb biomassa i bioenergia i xarxes de calor municipals (any 2021),
d’import total 345.500,00 euros, d’acord amb el detall següent:

Aplicació pressupostària Crèdits inicials Crèdits finals Diferència
Linia 1: 500/1700/46222 500,00 € 0 € -500,00 €
Linia 1: 500/1700/76209 110.000,00 € 83.592,68 € - 26.407,32 €
Linia 2: 500/1700/76209 235.000,00 € 261.907,32 € +26.907,32 € 
Total 345.500,00 € 345.500,00 € 0,0 €

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

Aplicació pressupostària Reajustament
Linia 1: 500/1700/46222 -500,00 €
Linia 1: 500/1700/76209 - 26.407,32 €
Linia 2: 500/1700/76209 +26.907,32 € 
Total 0,0 €

Tercer. Publicar l’ampliació i la distribució definitiva dels crèdits d’aquesta convocatòria a la
Base de Dades Nacional de Subvencions, i fer-ne una menció expressa al BOPG.
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Quart. Concedir als ajuntaments que es relacionen a l’annex 1A, línia 1, –que s’incorpora a la
present proposta i s’integra en aquest acord a tots els efectes legals-, les subvencions a fons
perdut pels conceptes i imports que s'hi especifiquen.

Cinquè. Concedir als ajuntaments que es relacionen a l’annex 1B, línia 2, –que s’incorpora a la
present proposta i s’integra en aquest acord a tots els efectes legals-, les subvencions a fons
perdut pels conceptes i imports que s'hi especifiquen.

Sisè. Determinar que els ajuntaments que consten l’ANNEX 2 resten en llista d'espera per ordre
de prioritat i que podrien ser ateses en cas de renuncia de l’ajut d’altres sol·licituds atorgades.

Setè. Donar per desistida la sol·licitud que consta a l’ANNEX 3 per no haver presentat dins de
termini la documentació requerida de millora de la sol·licitud i ordenar l'arxiu de l’expedient.

Vuitè. Disposar la despesa total de 345.500,00 euros amb càrrec l’aplicació pressupostària
500/1700/76209 del pressupost de l’any 2021 de la Diputació de Girona:

Novè. Notificar aquest acord a tots els interessats.

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

— Xarxa Viària

24. Aprovació conveni col·laboració amb l'Ajuntament de Vilamalla per a l'execució
obres drenatge zona cementiri a la ctra. GIV-6229. 2020/K010400/8767

a) La Diputació de Girona és titular i gestiona la carretera GIV-6229, de l’N-II a
Vilamalla, la qual s’inicia en la cruïlla amb l’N-II i finalitza a l’entrada de Vilamalla.
b) Tant la Diputació de Girona com l’Ajuntament de Vilamalla coincideixen en
constatar que part de la solució per evitar les inundacions al nucli antic de Vilamalla passa per
l’execució d’una obra d’intercepció del flux d’escorrentia connectada al rec natural situat al
costat del cementiri municipal a l’alçada del PK 0+919 de la carretera GIV-6229.
L’Ajuntament de Vilamalla ha redactat el projecte de les ”Obres de drenatge de la zona del
cementiri municipal de Vilamalla” amb l’objectiu de donar solució, entre d’altres, a la
problemàtica de les inundacions al nucli antic de Vilamalla, amb un pressupost de 176.411,21
euros.
c) Per aquest motiu es proposa autoritzar a l’Ajuntament de Vilamalla la realització
de les obres previstes en aquest projecte, amb un pressupost de 176.411,21 euros, entre les que
hi ha un canal paral·lel a la carretera GIV-6229 i un nova obra de drenatge transversal que
substitueix a l’actual en el PK 0+919; en les que incorporarà les modificacions que la Diputació
de Girona li indiqui.
d) D’aquest import del pressupost de 176.411,21 euros hi ha una part que afecta a la
carretera de Diputació de Girona i que està pressupostat en 60.000 euros.
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La Diputació de Girona col·laborarà en el finançament d’aquestes obres mitjançant l’aportació
de la quantitat fixa de 60.000 euros, que abonarà contra certificacions aprovades per
l’Ajuntament, i que corresponen a les obres que afecten la carretera de la Diputació. En
cadascuna de les certificacions s’indicarà la part proporcional corresponent a la Diputació, que
serà la que s’ingressarà a l’Ajuntament, fins a la quantitat màxima indicada.
Un cop finalitzades les obres descrites l’Ajuntament de Vilamalla ho indicarà a la Diputació de
Girona per tal de que el Servei de Xarxa Viària hi doni, formalment, la conformitat i pugui
rebre les obres corresponents al canal paral·lel a la carretera GIV-6229 i l’obra de drenatge
transversal com a parts integrants de la carretera GIV-6229 que gestiona.
D’acord amb els articles 107.4 i 108.3 de la Llei 26/2010 de règim jurídic i procediment de les
administracions públiques de Catalunya, així com l'article 303 del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals faculten a les
administracions públiques de Catalunya per a subscriure convenis en l'àmbit de les seves
competències respectives i per a la consecució de finalitats d'interès comú.
El cap del Servei de Xarxa Viària en funcions parcials, en data 19 de gener de 2021, ha
informat favorablement sobre l’establiment de les bases per a l’execució de les obres de
drenatge de la zona del cementi municipal de Vilamalla a la carretera GIV-6229.
Per tot això, el diputat delegat de Xarxa Viària proposa a la Junta de Govern l’adopció de
l’acord següent:
Primer. Aprovar el text del Conveni, que es transcriu tot seguit, entre la Diputació de Girona i
l'Ajuntament de Vilamalla per a l’establiment de les bases per a l’execució de les obres de
drenatge de la zona del cementiri municipal de Vilamalla a la carretera GIV-6229:
“I.  ENTITATS QUE INTERVENEN.
Diputació de Girona, representada pel seu president, Miquel Noguer i Planas, assistit pel
secretari general, Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de les facultats conferides per acord del Ple
de ------------------------------.
Ajuntament de Vilamalla, representat pel seu alcalde president, Carles Álvarez i González,
assistit per la secretària de la Corporació, Susana Vila i Mediñà, en virtut de les facultats
conferides per acord del Ple de 16 de desembre de 2020.
II.  ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ.

a) Els articles 107.4 i 108.3 de la Llei 26/2010 de règim jurídic i procediment de les
administracions públiques de Catalunya, així com l'article 303 del Decret 179/1995, de
13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals
faculten a les administracions públiques de Catalunya per a subscriure convenis en
l'àmbit de les seves competències respectives i per a la consecució de finalitats d'interès
comú.

b) La Diputació de Girona té la titularitat de la carretera GIV-6229, de l’N-II a Vilamalla,
la qual s’inicia en la cruïlla amb l’N-II i finalitza a l’entrada de Vilamalla.

3.  Ambdues parts coincideixen en constatar que part de la solució per evitar les
inundacions al nucli antic de Vilamalla passa per l’execució d’una obra d’intercepció del flux
d’escorrentia connectada al rec natural situat al costat del cementiri municipal a l’alçada del PK
0+919 de la carretera GIV-6229.
4.  L’Ajuntament de Vilamalla ha redactat el projecte de les ”Obres de drenatge de la
zona del cementiri municipal de Vilamalla” amb l’objectiu de donar solució, entre d’altres, a la
problemàtica indicada.
El projecte ha estat informat favorablement pel Servei de Xarxa Viària de la Diputació de
Girona amb les condicions que l’Ajuntament assumeix per incorporar-les a les obres.
El pressupost d’aquest projecte és de 176.411,21 euros.
En virtut de tot això, formalitzen aquest conveni amb subjecció als següents

PACTES
1. La Diputació de Girona autoritza a l’Ajuntament de Vilamalla la realització de les

obres previstes al projecte “Obres de drenatge de la zona del cementiri municipal de
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Vilamalla”, amb un pressupost de 176.411,21 euros, entre les que hi ha un canal
paral·lel a la carretera GIV-6229 i un nova obra de drenatge transversal que substitueix
a l’actual en el PK 0+919; en les que incorporarà les modificacions que la Diputació de
Girona li indiqui.

2. L’Ajuntament de Vilamalla executarà les obres indicades en el pacte anterior i sota la
seva responsabilitat encomanarà la direcció de les obres a un tècnic competent
(enginyer de camins, carreteres i ports) i ho comunicarà al Servei de Xarxa Viària,
acompanyat del seu “assumeix” visat pel col·legi professional corresponent. El director
de les obres serà l’interlocutor tècnic davant la Diputació i qui farà complir les
modificacions que aquesta indiqui.

3. La Diputació de Girona col·laborarà en el finançament d’aquestes obres mitjançant
l’aportació de la quantitat fixa de 60.000,00 euros, que abonarà contra certificacions
aprovades per l’Ajuntament. En cadascuna de les certificacions s’indicarà la part
proporcional corresponent a la Diputació, que serà la que s’ingressarà a l’Ajuntament,
fins a la quantitat màxima indicada.

4. Un cop finalitzades les obres descrites als pactes anteriors l’Ajuntament de Vilamalla
ho indicarà a la Diputació de Girona per tal de que el Servei de Xarxa Viària hi doni,
formalment, la conformitat i pugui rebre les obres corresponents al canal paral·lel a la
carretera GIV-6229 i l’obra de drenatge transversal com a parts integrants de la
carretera GIV-6229 que gestiona. Prèviament l’Ajuntament lliurarà a la Diputació el
document as built amb tot el detall de les obres i d’acord amb el que indiqui el Servei
de Xarxa Viària. Fins que es produeixi aquest acte la responsabilitat que es pugui
derivar del seu ús serà del propi Ajuntament.

5. La validesa i efectes dels precedents pactes quedarà condicionada a l’adopció dels
acords que corresponguin per part dels òrgans competents d’ambdues corporacions, de
conformitat amb l’establert a la legislació de règim local.

I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest Conveni.”

Segon. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura del Conveni i per a tots
els actes complementaris que siguin necessaris per al seu desenvolupament.

Tercer. Traslladar aquest acord a l'Ajuntament de Vilamalla i a Intervenció i Patrimoni i
Expropiacions de la Diputació de Girona pel seu coneixement i efectes procedents.

Quart. Autoritzar i disposar de la despesa de 60.000 euros a favor de l’Ajuntament de Vilamalla
en càrrec a l’aplicació pressupostària 510/4530/61900 de l’exercici de 2021.

Cinquè. Publicar íntegrament el Conveni, un cop signat, al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

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

25. Proposicions urgents

FORA DE L’ORDRE DEL DIA i prèvia declaració d’urgència proposada per la Presidència i
adoptada per unanimitat i amb quòrum de la majoria absoluta dels assistents, i d’acord amb el
que disposa l’article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, es passa a tractar l’assumpte següent:
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25.1. Aprovació concessió ajuts per a la restauració de béns immobles de valor
patrimonial, Pla de Monuments 2021

Vistes les bases específiques reguladores de subvencions als ajuntaments, entitats i particulars
de les comarques gironines per a la restauració i conservació d'immobles d'interès patrimonial
de l'Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació de la Diputació de Girona per a
l'anualitat 2021, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en sessió del 24 de novembre de
2020; i publicades al BOP número 234, del 4 de desembre de 2020.

Vista la convocatòria pública per a la concessió de subvencions del centre gestor Servei de
Monuments de la Diputació de Girona per a l’anualitat de 2021, aprovada per la Junta de
Govern de la Diputació, en la sessió ordinària del 16 de febrer de 2021, publicada al BOPG
número 37, del 24 de febrer de 2021.

Vist que es fa necessari redistribuir els crèdits previstos inicialment entre les aplicacions
pressupostàries de la convocatòria per tal d’adequar-los a la naturalesa jurídica de les entitats
que han sol·licitat la subvenció i poden ser-ne beneficiàries.

Vista la proposta de resolució de la Comissió Avaluadora per a les subvencions als ens locals,
entitats i particulars per a la restauració i conservació d’immobles d’interès patrimonial,
corresponents a l’anualitat de 2021 i l’informe del cap de Monuments, el diputat delegat de
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, proposa a la Junta de Govern que adopti
l’acord següent:

PRIMER.- Redistribuir l’import de la convocatòria de subvencions per a la restauració i
conservació d’immobles d’interès patrimonial de l’any 2021, d’un total de 1.258.500,00 euros,
d’acord amb el detall següent:

Aplicació Pressupostària Crèdits
inicials

Crèdits redistribuïts Diferència

304/3360/76200 1.258.500,00 € 1.134.260,00 € -123.340,00 €
304/3360/78101 0,00 € 123.340,00 € 123.340,00 €
304/3360/76760 0,00 € 0,00 € 0,00 €
304/3360/76500 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL 1.258.500,00 € 1.258.500,00 €

SEGON.- Reajustar la despesa autoritzada segons resulta de l’import final de la convocatòria
un cop redistribuït el crèdit:

Aplicació Pressupostària Reajustament

304/3360/76200 -123.340,00 €
304/3360/78101 123.340,00 €

304/3360/76500 0,00 €
304/3360/76760 0,00 €

TERCER- Concedir als beneficiaris que es relacionen a continuació, en base a la puntuació
obtinguda, i fins a l’esgotament dels crèdits disponibles, les següents subvencions d’acord amb
el detall que segueix:



91

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

Quadre 1: Ajuts a ajuntaments per a inversions en monuments – aplicació 304/3360/76200.

MUNICIP
I

N
Ú
M
.
E
X
P

SOL·LI
CITAN

T

NI
F

OBRA ACTUACIÓ

CONDICION
S I

RECOMAN
ACIONS

ARRODO
NIR A

DESENES

PER
CEN
TAT

GE
DIP

UTA
CIÓ

ARR
ODO
NIT

TOTAL
OBRA

A
REALI
TZAR

GIRONES

CELRÀ

2
0
2
1
/
3
9
7
2

Aj. de
Celrà

P17
054
00
H

Restaurac
ió de la
torre
Desvern-
Fase 2021

Actuacions a
la coberta del
nucli de
comunicacio
ns de l'edifici
(lluminària,
pintura i
estanqueïtat)

Es recomana
un tractament
de la fusta de

pi sota la
coberta que

sigui
fungicida o a

l'autoclau 28.200,00 64
44.062,

50 

CERVIÀ
DE TER

2
0
2
1
/
3
8
4
9

Aj.de
Cervià
de Ter

P17
055
00
E

Intervenci
ó al
monestir
de Cervià
de Ter
Fase 2021

Restauració i
conservació
façanes

Es recomana
que el rejuntat
sigui de forma

parcial
mantenint al

màxim
l'existent i que

els remats de
l’estucat als

extrems siguin
inferiors a 1

cm 19.740,00 90
21.933,

33 

JUIÀ

2
0
2
1
/
3
7
1
1

Aj. de
Juià

P17
094
00
D

Restaurac
ió castell
de Juià

Continuació
intervenció
arqueològica
i consolidació
estructura 28.200,00 86

32.790,
70 

SARRIÀ
DE TER

2
0
2
1
/
3
5
7

Ajuntam
ent de
Sarrià de
Ter

P17
198
00
C

Restaurac
ió vil·la
romana
del Pla de
l'Horta

Continuació
consolidació
restes,
adequació
entorn,
tancament
recinte

28.200,00 70 40.285,
71 
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2
TOTAL

GIRONES
104.340,00

€

ALT
EMPORD

À

ALBANY
À

2
0
2
1
/
4
0
9
5

Aj.
d'Albany
à

P17
003
00
E

Consolida
ció restes
Sant
Cristòfol
dels Horts
fase III

Consolidació
conjunt,
reforç murs,
lligat
esquerdes, etc 28.200,00 90

31.333,
33 

ALBANY
À

2
0
2
1
/
4
0
9
9

Aj.
d'Albany
à

P17
003
00
E

Consolida
ció castell
del
Bertran o
Serrat
Fase 2021

Continuació
obres de
restauració de
edifici i
excavació
arqueològica 28.200,00 90

31.333,
33 

AGULLA
NA

2
0
2
1
/
4
0
5
6

Aj.
d'Agulla
na

P17
001
00I

Arranjam
ent
coberta de
l'edifici

Actuació a la
coberta nord
de la nau
central de
l'Asil Gomís,
per
garantir-ne la
impermeabili
tat i aïllament

Es recomana
estudiar

alguna solució
per mantenir

elements
estructurals de

la coberta
originals. Es
demana una

visita prèvia a
les obres 22.560,00 60

37.600,
00 

AVINYON
ET DE
PUIGVEN
TÓS

2
0
2
1
/
3
0
9
1

Aj.
d'Avinyo
net de
Puigvent
ós

P17
012
00F

Projecte
centre
d'interpret
ació i
estudi al
castell de
la
Comanda

Acabament
coberta
metàl·lica i
estructura
també
metàl·lica de
l'escala 28.200,00 67

42.089,
55 

CADAQU
ÈS

2
0
2
1
/
4
0
2
1

Aj. de
Cadaqué
s

P17
035
00
G

Restaurac
ió Torre
de les
Creus -
Fase 2021

Intervenció a
l'interior de
l'edifici i
bastir-hi
accessos 28.200,00 80

35.250,
00 
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CAPMAN
Y

2
0
2
1
/
4
0
1
2

Aj. de
Campma
ny

P17
046
00
D

Adequaci
ó de la
nau per
destinar-la
a centre
d'exposici
ons. Fase
2021

Tasques
diverses
d'adequació
com a sala
d'exposicions 28.200,00 52

54.230,
77 

CASTELL
Ó
D'EMPÚR
IES

2
0
2
1
/
3
9
2
2

Aj. de
Castelló
d'Empúri
es

P17
052
00
B

Restaurac
ió antic
convent
de Sant
Agustí
fase 2021

Instal·lació
il·luminació
nau principal
i capelles
laterals 10.000,00 60

16.666,
67 

ESCALA

2
0
2
1
/
3
9
2
9

Aj. de
l'Escala

P17
068
00
H

Rehabilita
ció del
Museu del
Clos del
Pastor

Segona fase
rehabilitació
dels espais
per
permetre'n la
visita i ús
públic 28.200,00 60

47.000,
00 

FORTIÀ

2
0
2
1
/
3
0
4
1

Aj. de
Fortià

P17
079
00
E

Rehabilita
ció casa
Reina
Sibil·la 1a
fase

Execució
projecte any
2011.
Enderrocs,
planta forjat
pis, escales,
reparació
voltes i
façanes

Es recomana
la

col·laboració
d’un

restaurador
per a la

intervenció a
la façana

principal per a
un millor

tractament de
la pedra i

integració. 11.610,00 12
96.750,

00 

LLADÓ

2
0
2
1
/
3
9
2
7

Aj. de
Lladó

P17
095
00
A

Restaurac
ió teulada
església
de Sant
Feliu

Continuació
obres de
restauració
església de
Sant Feliu -
continuació
recuperació
part del
paviment 10.000,00 90

11.111,
11 

LLANÇÀ 2
0
2
1
/
4

Aj. de
Llançà

P17
099
0C

Rehabilita
ció  torre
de l'Abad
fase 2021

Obres de
rehabilitació,
pavimentació
, façanes i
tancaments

11.410,00 45 25.355,
56 
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0
2
4

PEDRET I
MARZÀ

2
0
2
1
/
4
0
1
8

Aj. de
Pedret i
Marzà

P17
137
00
A

Rehabilita
ció
muralla
medieval

Consolidació
paraments de
la muralla
medieval

Es recomana
detallar més

els mínims de
la cessió d'us

parcial 18.290,00 50
36.580,

00 

PERALA
DA

2
0
2
1
/
4
0
7
1

Aj. de
Peralada

P17
140
00
E

Restaurac
ió claustre
de Sant
Domènec
2a fase

Intervenció
general per
garantir la
conservació
de l'element
(neteja i
consolidació) 27.850,00 64

43.515,
63 

PONTÓS

2
0
2
1
/
3
9
9
9

Aj. de
Pontós

P17
145
00
D

Consolida
ció
jaciment
de Mas
Castellar

Continuació
consolidació
restes
estructurals
fase 2021 16.920,00 90

18.800,
00 

RABÓS
D'EMPOR
DÀ

2
0
2
1
/
4
0
1
4

Aj. de
Rabós
d'Empor
dà

P17
152
00J

Actuacion
s de
mantenim
ent,
accessibili
tat i
salubritat
al
monestir

Restauració
paviments,
accessos,
instal·lació
elèctrica,
salubritat 28.200,00 90

31.333,
33 

RABÓS
D'EMPOR
DÀ

2
0
2
1
/
4
0
1
5

Aj. de
Rabós
d'Empor
dà

P17
152
00J

Rehabilita
ció
església
de Sant
Romà de
Delfià

Substitució
tram de
coberta
malmès 10.000,00 90

11.111,
11 
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LA
VAJOL

2
0
2
1
/
4
0
3
6

Aj. de la
Vajol

P17
015
00I

Restaurac
ió edifici
de la
Mina
Canta o
d'en
Negrín
fase 2021

Tancaments
de fusta i
vidres,
reparació
murs, i
il·luminació 28.200,00 90

31.333,
33 

VILAFAN
T

2
0
2
1
/
4
0
2
7

Aj de
Vilafant

P17
235
00
C

Continuac
ió
intervenci
ó  al
castell de
Palol
Sabaldòri
a i mas
annex

Continuació
intervenció
arqueològica
al conjunt.

Es recomana
deixar

visitable el
conjunt

exterior. Cal
l’aprovació de

la Comissió
de Patrimoni

de la
Generalitat de
Catalunya per

ser BCIN. 25.380,00 70
36.257,

14 
TOTAL

ALT
EMPORD

À
389.620,00

€

BAIX
EMPORD

À

BISBAL,
LA

2
0
2
1
/
4
0
6
8

Aj. de La
Bisbal

P17
025
00
H

Rehabilita
ció
coberta i
façanes
església
de la
Pietat

Reforma de
la coberta i
condicionam
ents façanes,
elements molt
afectats per
les humitats, i
restauració
paraments 14.100,00 60

23.500,
00 

CORÇÀ 2
0
2
1
/
4
0
4
8

Aj. de
Corçà

P17
062
00
A

Rehabilita
ció
muralla
de la
població

Restauració i
consolidació
del conjunt

Es recomana
estudiar si
s'escau la

neteja amb
aigua a

pressió o
millor amb

sec tipus
silicat

d'alumini.
També es

recomana de
mirar

l'impacte i si
cal entonar la

part visible de
l'esquena d'ase

dels
coronaments.

Cal
l’aprovació de

la Comissió
de Patrimoni

de la

10.000,00 80 12.500,
00 
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Generalitat de
Catalunya per

ser BCIN.

FORALL
AC

2
0
2
1
/
3
7
9
8

Aj. de
Forallac

P17
250
00
B

Restaurac
ió del
Portal de
la Verge

Restauració i
consolidació
del conjunt 17.920,00 80

22.400,
00 

TORROE
LLA DE
MONTGR
Í

2
0
2
1
/
4
0
4
9

Aj. de
Torroella
de
Montgrí

P17
212
00
B

Restaurac
ió de
l'ermita de
Santa
Caterina

Treballs de
consolidació
campanar,
coberta i
pintures
interiors 10.500,00 60

17.500,
00 

TOTAL
BAIX

EMPORD
À

52.520,00
€

LA
SELVA

ANGLÈS

2
0
2
1
/
3
9
7
1

Aj.
d'Anglès

P17
008
00
D

Intervenci
ó a la
fàbrica
Burès

Restauració
xemeneia
nord i
substitució
obertures
naus tallers

Es recomana
la utilització

de doble vidre
baix emissiu

per
utilitzacions

futures i
estalvi

energètic. 25.380,00 53
47.886,

79 
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AMER

2
0
2
1
/
4
0
7
6

Aj.
d'Amer

P17
007
00F

Restaurac
ió de
l'església
de Sant
Climent

Reforç
fonamentació
, neteja
revestiment
exterior i
estudi
pictòric
sagristia i
capelles
laterals

Es recomana
estudiar les

garanties de
fer un

fonament de
calç hidràulica

natural en un
sòl molt humit

i si cal
substituir-lo.

També es
recomana

posar lligades
amb petites

barres
metàl·liques o

de fibres per
consolidar la
llinda enlloc
d’una llinda

de ferro
galvanitzat

per poder
mantenir la
pintura de

l'arc 22.650,00 45
50.333,

33 

AMER

2
0
2
1
/
4
0
7
8

Aj.
d'Amer

P17
007
00F

Actuacion
s a
l'església
de Sant
Agustí de
Lloret
Salvatge
Fase 2021

Continuació
treballs
arqueològics
a l'exterior de
l'ermita

Es condiciona
la subvenció a

iniciar els
treballs amb la

consolidació
dels murs

excavats en
campanyes

anteriors
abans de

continuar
excavant.
També es

demana una
declaració de

voluntat de
l'ajuntament
per mantenir

les
excavacions

visitables i
esbrossades de

vegetació 17.340,00 80
21.675,

00 

CALDES
DE
MALAVE
LLA

2
0
2
1
/
4
0
0
9

Aj. de
Caldes
de
Malavell
a

P17
037
00
C

Restaurac
ió castell
de
Malavella

Excavació i
consolidació
restes castell
de Malavella 19.120,00 70

27.314,
29 

CALDES
DE
MALAVE
LLA

2
0
2
1
/
4
0

Aj. de
Caldes
de
Malavell
a

P17
037
00
C

Consolida
ció restes
romanes
carretera
Llagostera

Intervenció
arqueològica
de les restes i
petita
consolidació

13.500,00 50 27.000,
00 
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1
7

CELLER
A DE TER

2
0
2
1
/
4
0
5
8

Aj. de la
Cellera
de Ter

P17
201
00
E

Intervenci
ó a la
cova
neolítica
del
Pasteral,
Fase 2021

Reobertura
accés original
cova neolítica
del Pasteral

 Abans
d’iniciar les

obres cal
presentar un

projecte de les
portes i

tancaments de
l’entrada a la

cova 14.330,00 80
17.912,

50 

HOSTAL
RIC

2
0
2
1
/
3
9
4
9

Aj.
d'Hostalr
ic

P17
089
00
D

Restaurac
ió castell
d'Hostalri
c

Proteció base
baluard de
Santa
Bàrbara 28.200,00 80

35.250,
00 

RIELLS
VIABREA

2
0
2
1
/
3
7
8
2

Aj. de
Riells i
Viabrea

P17
155
00
C

Consolida
ció de la
Torre d'en
 Pega fase
5

Recerca
arqueològica
i consolidació
restes
arquitectòniq
ues
conservades 28.200,00 80

35.250,
00 

SUSQUED
A

2
0
2
1
/
3
9
7
8

Aj. de
Susqued
a

P17
206
00
D

Restaurac
ió castell
de Fornils
fase 2021

Consolidació
conjunt i
recerca
arqueològica 28.200,00 80

35.250,
00 

TOSSA
DE MAR

2
0
2
1
/
3
9
8
7

Aj. de
Tossa de
Mar

P17
215
00
E

Restaurac
ió vil·la
romana
dels
Ametllers

Consolidació
mosaics
romans i
instal·lació
circuït TV 28.200,00 70

40.285,
71 

TOTAL
LA

SELVA
225.120,00

€

GARROT
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XA

MONTAG
UT-OIX

2
0
2
1
/
3
3
9
6

Aj. de
Montagu
t-Oix

P17
116
00
E

Consolida
ció torre
del Cós

Consolidació
torre i
muralla
adjacent Fase
III 24.790,00 90

27.544,
44 

SANT
FELIU DE
PALLER
OLS

2
0
2
1
/
3
6
0
5

Aj. de
Sant
Feliu de
Pallerols

P17
171
00J

Restaurac
ió Castell
d'Hostoles

Continuació
consolidació i
restauració de
l'edifici fase
2021 21.750,00 80

27.187,
50 

TOTAL
GARROT

XA
46.540,00

€

RIPOLLÈ
S

CAMPEL
LES

2
0
2
1
/
3
5
3
2

Aj. de
Campelle
s

P17
041
00F

Restaurac
ió castell
de
Campelles

Intervenció
arqueològica
i consolidació
restes  Fase
2021 28.200,00 90

31.333,
33 

CAMPDE
VÀNOL

2
0
2
1
/
3
9
6
1

Aj. de
Campde
vànol

P17
040
00
G

Intervenci
ó
preventiva
a
l'església
de Sant
Cristòfol
Fase 3

Extracció
runes,
consolidació i
adequació del
conjunt

Condició de
no utilitzar

hidrofugant ni
consolidant de

forma
sistemàtica a

tots els
paraments
verticals i

horitzontals.
Cal fer una

visita prèvia
abans de

l’inici de les
obres 28.200,00 45

62.666,
67 

CAMPRO
DON

2
0
2
1
/
3
9

Aj. de
Camprod
on

P17
043
00
A

Restaurac
ió
muralles
del castell
de Sant
Nicolau
fase 2021

Consolidació
muralla i
intervencions
arqueològiqu
es puntuals

28.200,00 80 35.250,
00 
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0
4

MOLLÓ

2
0
2
1
/
3
9
3
0

Ajuntam
ent de
Molló

P17
114
00J

Rehabilita
ció de la
façana de
la capella
de Sant
Sebastià

Reparació
arremolinat
façana

Condició de
no posar capes

de morter de
ciment a la
façana i no
repicar els

morters
actuals. Cal

una visita
prèvia a l’inici

de les obres 10.000,00 49
20.408,

16 

SANT
PAU DE
SEGÚRIE
S

2
0
2
1
/
3
3
5
7

Ajuntam
ent de
Sant Pau
de
Segúries

P17
186
00
H

Restaurac
ió Pont
d'En
Rovira
Fase 2021

Consolidació
de murs,
rejuntat
paraments,
intervenció
arqueològica
i adequació
per a la visita

Cal revisar
l’impacte de

la nova
passera

transversal
perquè pot

dificultar la
lectura dels

elements
metàl·lics

construïts que
donen una

bona
comprensió
del pont. Es
demana una

visita prèvia 19.740,00 90
21.933,

33 

RIPOLL

2
0
2
1
/
3
9
1
3

Ajuntam
ent de
Ripoll

P17
156
00
A

Recupera
ció refugi
antiaeri -
segona
fase

Adequació
accés,
excavació,
consolidació i
il·luminació

Cal el
vist-i-plau de

la Comissió
de Patrimoni

de la
Generalitat de
Catalunya de

la modificació
del projecte 28.200,00 60

47.000,
00 

RIBES DE
FRESER

2
0
2
1
/
4
0
9
0

Ajuntam
ent de
Ribes de
freser

P17
154
00

Consolida
ció del
Pont de la
Coma

Reparació
urgent del
pont, l'arc
central del
qual amenaça
ruïna 17.500,00 49

35.714,
29 

SETCASE
S

2
0
2
1
/
4
0
6
9

Ajuntam
ent de
Setcases

P17
204
00I

Intervenci
ó a
l'església
de Sant
Miquel -
Fase 2021

Reforma
façana i
actuació a
l'estructura de
fusta del cor

Condició de
mantenir els

morters de
calç de la

façana. Cal
incorporar a

l'obra un
restaurador

per fixar els
morters antics

i igualar els
morters nous

amb els antics 10.890,00 50
21.780,

00 
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VALLFO
GONA DE
RIPOLLÈ
S

2
0
2
1
/
3
9
6
9

Ajuntam
ent de
Vallfogo
na de
Ripollès

P17
222
00
A

Restaurac
ió església
de Sant
Julià fase
2021

Nova fase de
consolidació
de murs i
fonaments de
l'església 28.200,00 90

31.333,
33 

VIDRÀ

2
0
2
1
/
3
6
0
4

Ajuntam
ent de
Vidrà

P17
226
00
B

Consolida
ció
Castell de
Milany
FASE
2021

Continuació
treballs neteja
i
desbrossamen
t del terreny.
Consolidació
restes castell
– Fase 2021 28.200,00 90

31.333,
33 

TOTAL
RIPOLLE
S

227.330,00
€

CERDAN
YA

BOLVIR

2
0
2
1
/
3
5
9
9

Ajuntam
ent de
Bolvir

P17
027

00
D

Continuac
ió
consolida
ció i
restauraci
ó jaciment
arqueològ
ic del
Castellot

Intervenció
arqueològica
i conservació
de les restes 22.560,00 90

25.066,
67 

ISÒVOL

2
0
2
1
/
3
7
8
0

Ajuntam
ent
d'Isòvol

P17
090

00
B

Restaurac
ió del
Pont del
Diable

Consolidar
amb pedret i
morter els
paraments
que
amenacen
ruïna,
marcant la
diferència
entre original
i restaurat

Cal presentar
un projecte

previ a l'inici
de les obres. 10.000,00 90

11.111,
11 

LLÍVIA 2
0
2
1
/
3
5
2

Ajuntam
ent de
Llívia

P17
101
00
G

Restaurac
ió Castell
de Llívia

Continuació
consolidació
muralla
recinte jussà
castell de
Llívia fase
2021

18.030,00 80 22.537,
50 
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9

PUIGCER
DÀ

2
0
2
1
/
3
7
8
5

Ajuntam
ent de
Puigcerd
à

P17
150
00
D

2a fase
túnel
passeig 10
d'abril

Condicionar
el túnel per
fer-lo
visitable 10.000,00 70

14.285,
71 

TOTAL
CERDAN
YA

60.590,00
€

PLA DE
L'ESTAN
Y

ESPONEL
LÀ

2
0
2
1
/
3
7
2
7

Ajuntam
ent
d'Espone
llà

P17
071
00
B

Intervenci
ó
arqueològ
ica i
consolida
ció restes
castell
d'Esponell
à fase
2021

Continuació
tasques
d'excavació
arqueològica
i consolidació
restes de
l'antic castell. 28.200,00 90

31.333,
33 

 TOTAL
PLA DE
L'ESTAN
Y

28.200,00
€

Tota
l 1.134.260,00 €

Quadre 2. Ajuts a ONL's per a inversions en monuments - aplicació 304/3360/78101.

MUNICIPI

NÚ
M.
EXP

SOL·
LICIT
ANT

NI
F OBRA ACTUACIÓ

CONDICIONS I
RECOMANACI
ONS

ARRODONI
R A
DESENES

PERCE
NTAT
GE
DIPUT
ACIÓ
ARRO
DONIT

TOTAL
OBRA A
REALIT
ZAR

ALT
EMPORDÀ
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SAUS-CAMA
LLERA I
LLAMPAIES

202
0/38
68

Bisba
t de
Giron
a

R1
70
00
02
G

Restaura
ció
església
de Sant
Martí de
Llampai
es

Rehabilitació
coberta,
tractament
contra tèrmits,
col·locació
xarxes antiaus,
museïtzació
tomba
antropomorfa 25.380,00 50

50.760,0
0 

TOTAL ALT
EMPORDÀ 25.380,00 €

BAIX
EMPORDÀ

CALONGE

202
1/40
55

Unive
rsitat
de
Giron
a

Q
67
50
00
2E

Consolid
ació i
excavaci
ó vil·la
romana
del collet

Continuació
intervenció a la
vil·la romana
Fase 2021

Es recomana
que quedi

acabada la fase
perquè el

jaciment sigui
visitable 16.800,00 55

30.545,4
5 

TOTAL
BAIX

EMPORDÀ 16.800,00 €

LA SELVA

SANT FELIU
DE
BUIXALLEU

202
1/38
92

Bisba
t de
Giron
a

R1
70
00
02
G

Reparaci
ó coberta
de Sant
Llorenç
de
Gaserans

Reparació
estructura
coberta de
l'edifici 16.920,00 50

33.840,0
0 

TOTAL LA
SELVA 16.920,00 €

RIPOLLÈS

CAMPRODO
N

202
1/40
84

Bisba
t de
Vic /
Parrò
quia
de
Camp
rodon

R0
80
00
43
B

Reforma
teulada
església
de Santa
Maria

Reforma
teulada nau
central 10.000,00 45

22.222,2
2 
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RIPOLL

202
1/39
58

Bisba
t de
Vic

R0
80
00
43
B

Instal·lac
ió
sistema
elèctric
anticolo
ms

Instal·lació
d'un sistema
electrostàtic per
allunyar els
ocells dels
capitells
romànics del
claustre

En tractar-se
d’un BCIN cal
l'aprovació de

la Comissió de
Patrimoni. Es

veu preocupant
l'impacte del

cablejat a tots
els capitells i

cornises. Falta
la definició del

projecte. Cal
refer el conveni

a una durada
mínima de 25

anys. 10.000,00 35
28.571,4

3 

SANT JOAN
DE LES
ABADESSES

202
1/39
90

Bisba
t de
Vic

R0
80
00
43
B

Restaura
ció i
neteja
parament
s
església
del
Monestir

Neteja
paraments
interiors zona
altar,
restauració
d'una columna
del claustre i
restauració de
bancs i
confessionaris

Es condiciona
que la part de

restauració dels
bancs quedi

fora de la
subvenció.

Amb la
quantitat

concedida
s’aportarà un

pressupost
ajustat. 14.710,00 45

32.688,8
9 

TOTAL
RIPOLLES 34.710,00 €

CERDANYA

PUIGCERDÀ

202
1/38
13

Bisba
t
d'Urg
ell

R2
50
00
08
D

Rehabilit
ació
església
de Sant
Domène
c

Rehabilitació
interiors
església i
façana fase
2021 19.530,00 40

48.825,0
0 

TOTAL
CERDANYA 19.530,00 €

PLA DE
L'ESTANY

PORQUERE
S

202
1/38
53

Centr
e
Excur
sionis
ta de
Bany
oles

G
17
11
42
57

Restaura
ció de
l'ermita
de Sant
Maurici
de Calç

Canvi de la
coberta i
reparació de
paraments de
l'ermita 10.000,00 50

20.000,0
0 

 TOTAL PLA
DE
L'ESTANY 10.000,00 €

123.340,00
€
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QUART.- Disposar la despesa total de 1.257.600,00 €, d’acord amb el detall de l’apartat
anterior, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries del Pressupost de 2020 de la Diputació de
Girona següents:

Aplicació Pressupostària Reajustament
304/3360/76200 1.134.260,00 €
304/3360/78101 123.340,00 €
304/3360/76500 0,00 €
304/3360/76760 0,00 €

CINQUÈ.- Desestimar les sol·licituds que es detallen a continuació pels motius que s’indiquen:

Quadre 3. Desestimacions

2021/4074 Aj. de Llançà Rehabilitació de la casa Marli 18
No assoleix la puntuació mínima
fixada per la Junta Qualificadora

2021/3931 Bisbat de Girona
Restauració de les cobertes de
l’església parroquial de Llançà 22

No assoleix la puntuació mínima
fixada per la Junta Qualificadora

2021/4053
Aj. de Sant Llorenç de
la Muga Obres de millora del Pont Medieval 22

No assoleix la puntuació mínima
fixada per la Junta Qualificadora

2021/4001 Aj.de Vilamaniscle
Millora estructural del castell de
Vilamaniscle 22

No assoleix la puntuació mínima
fixada per la Junta Qualificadora

2021/4051
Aj. de la Bisbal
d’Empordà Rehabilitació de les Escoles Velles 22

No assoleix la puntuació mínima
fixada per la Junta Qualificadora

2021/4052 Aj. de als Adequació entorn Torre Mora 19
No assoleix la puntuació mínima
fixada per la Junta Qualificadora

2021/3401
Nou Casino “la
Constància” Rehabilitació del Casino dels Nois 21

No assoleix la puntuació mínima
fixada per la Junta Qualificadora

2021/3932 Bisbat de Girona
Rehabilitació de la façana principal de
l’església parroquial de Serra de Daró 22

No assoleix la puntuació mínima
fixada per la Junta Qualificadora

2021/3970 Aj. d’Anglès
Finalització obres centre cívic Can
Verdaguer 22

No assoleix la puntuació mínima
fixada per la Junta Qualificadora

2021/3911 Aj. de Besalú
Intervenció al campanar de l’església
de Sant Pere 23

Manca documentació requerida i
renúncia per part del peticionari

2021/3909 Bisbat de Girona
Adequació talús proper a l’església
parroquial de Riudaura 20

No assoleix la puntuació mínima
fixada per la Junta Qualificadora

2021/3977 Bisbat de Vic
Reforma de la teulada de l’església
parroquial de Campdevànol 20

No assoleix la puntuació mínima
fixada per la Junta Qualificadora
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2021/3983 Bisbat de Vic
Reparació cobertes església de
Montgrony 22

No assoleix la puntuació mínima
fixada per la Junta Qualificadora

2021/4094 Aj. de Ribes Adequació de l’església de la Bruguera 22
No assoleix la puntuació mínima
fixada per la Junta Qualificadora

2021/3950 Aj. d’Alp Restauració de la Torrassa d’Alp 27 Manca documentació requerida

2021/3914 Aj. d’Urús Restauració ermita de Sant Grau 17
No assoleix la puntuació mínima
fixada per la Junta Qualificadora

2021/4008 Aj. de Fontcoberta
Restauració forjats antiga rectoria de
Vilavenut 17

No assoleix la puntuació mínima
fixada per la Junta Qualificadora

SISÈ- Cancel·lar parcialment l’autorització de despesa de la partida 304/3360/76200 per un
import de 900,00 €, quantia que ha resultat sobrera després de la repartició del crèdit disponible
feta d’acord amb les bases reguladores entre els diversos peticionaris.

SETÈ- Publicar la distribució definitiva dels crèdits d’aquesta convocatòria a la Base de Dades
Nacional de Subvencions, i fer-ne una menció expressa al BOP de Girona.

VUITÈ.- 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 generals i específiques fixades que hi siguin d’aplicació.

NOVÈ.- Notificar el present acord als beneficiaris de les subvencions i als peticionaris als quals
se’ls ha desestimat la sol·licitud. 

DESÈ.- Traslladar aquest acord a la Intervenció de la Diputació de Girona per al seu
coneixement i efectes.”

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

26. Precs i preguntes

No hi ha cap intervenció.

No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 11.15 h, de la qual,
com a secretari, estenc aquesta acta.
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