
Número: 1044 
Òrgan: Junta de Govern
Sessió: Ordinària i telemàtica
Data: 01 de juny de 2021
Hora: 10:00
Lloc: Saló de Sessions
Document: Acta

Expedient: 
2021/5769

Hi assisteixen

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

Hi assisteixen, convidats per la Presidència

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

ORDRE DEL DIA

Punt d'ordre del dia Expedient

1 Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de 
l’acta de la sessió ordinària del dia 18 de maig 
de 2021
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2 Assistència a la Presidència en l'exercici de les 
seves atribucions, tal com disposa l'art. 35.2 de 
la Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases del Règim 
Local

Assistència i Cooperació als Municipis

3 Revocació de les subvencions concedides per a
actuacions municipals motivades pel temporal 
Gloria, any 2020

2020/X020100/6246

4 Ratificació decret de Presidència número 
2021/1463 prorroga execució PUOSC 2010 i 
2017 Ajuntament de Garriguella

2016/X020100/3756

5 Canvi destí subvenció de l'Ajuntament de Canet
d’Adri dins el Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural, any 2020. Expedient núm. 2020/790

2020/X020300/790

6 Canvi destí subvenció de l'Ajuntament de 
Palafrugell dins el Fons de Cooperació 
Econòmica i Cultural, any 2020. Exp. núm. 
2020/894

2020/X020300/894

Promoció i Desenvolupament Econòmic 
Local

7 Aprovar la resolució de la convocatòria NO 
XSLPE 2021

2020/X020100/8346

Cooperació Cultural

8 Aprovació d'una subvenció nominativa a 
l'Ajuntament de Girona per al finançament del 
Festival MOT

2021/X020200/230

9 Esmena parcial de l'acord de resolució de la 
línia de subvencions per al foment de projectes 
culturals als museus de les comarques 
gironines, 2021

2021/X020200/283

10 Aprovació resolució convocatòria Programes i 
Projectes educatius, anualitat 2021

2021/X020100/341

11 Aprovació d'una subvenció nominativa al 
Consorci del Museu de l'Exili_MUME per al 
finançament de les activitats del MUME

2021/X020200/269

12 Aprovació d'una subvenció nominativa a 
l'Ajuntament de Lloret de Mar pel finançament 
del Festival SOM de Mar

2021/X020200/254

Comunicació Cultural 

13 Aprovar concessió subvencions publicacions 
d'interès local editades per ajuntaments, any 
2021

2021/X020100/695
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Servei d’Esports

14 Convocatòria de subvencions subprograma a4: 
suport als municipis per a l'organització 
d'esdeveniments esportius singulars

2021/X020201/5245

15 Aprovar la convocatòria de subvencions 
Subprograma B4: Suport als actes 
commemoratius de l’antiguitat de les entitats 
esportives

2021/X020201/5329

16 Aprovar la convocatòria dels Premis als 
esportistes individuals o en parella gironins que 
participen en competicions federades

2021/X020201/5330

Biblioteques

17 Conveni d'adhesió de l'Ajuntament de Sant Joan
les Fonts al repositori de la Diputació de Girona

2021/X020100/4123

Medi Ambient

18 Finançament de les despeses dels projectes de 
noves vies verdes

2021/X020200/1081

19 Resolució de la Campanya de Patrimoni Natural
a Consorcis i Ajuntaments 2021

2020/X020100/9067

Xarxa Viària

20 Aprovació conveni amb l'Ajuntament de 
Porqueres per a l’execució d’obres de 
tractament superficial asfàltic a diversos camins 
municipals

2021/K010400/1532

21 Conveni amb l'Ajuntament de Foixà per a 
l’execució d’obres de tractament superficial 
asfàltic a diversos camins municipals

2020/K010400/9099

22 Conveni amb l'Ajuntament de Llers per a 
l’execució d’obres de tractament superficial 
asfàltic als carrers del Poble Nou

2021/K010400/293

23 Proposicions urgents

24 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 18 de maig de 2021.
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S’aprova per unanimitat i sense esmenes l’acta de la sessió de la Junta de Govern del 
dia 18 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

3. Revocació de les subvencions concedides per a actuacions municipals 
motivades pel temporal Gloria, any 2020

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària del dia 8 de
setembre  de  2020,  va  resoldre  la  convocatòria  de  subvencions  per  a  actuacions
municipals motivades pel temporal Gloria.

D’acord  amb  el  punt  10.2  de  les  Bases  específiques  reguladores  d’aquestes
subvencions, el termini per a justificar les accions subvencionades hauria finalitzat el
30 de novembre de 2020, però, en data 11 de novembre de 2020, mitjançant el Decret
2020/3145, es va concedir una pròrroga d’ofici fins al 13 de gener de 2021. 
Finalitzat aquest termini, el 20 de gener de 2021 es va requerir als beneficiaris de la
subvenció que no havien presentat la documentació justificativa perquè la presentessin
en un termini  màxim de 15 dies hàbils,  advertint-los que,  en cas de no fer-ho,  es
revocaria la subvenció. 

Per resolució del President de la Diputació de data 15 d’abril de 2020, es va iniciar
l’expedient de revocació de les subvencions per actuacions municipals motivades pel
temporal Gloria, per incompliment de l’obligació de justificació de les actuacions en els
termes  i  dins  dels  terminis  que  preveien  les  bases  reguladores,  als  següents
ajuntaments:

Ajuntament
Exp.
2020/

Concepte
Subvenció
concedida

Revocació
Import

subvenció
a revocar

Besalú 7274

Afectacions a la xarxa d'abastament 
d'aigua potable, arranjament de camins, 
passeres, canal del reg, aparcament 
municipal i zones de vianants i bombes 
pous

34.766,36 € Parcial 6.781,14 €

Llosses 7336 Reparació del ferm dels camins 3.829,87 € Parcial 463,37 €

Port de la 
Selva

7273 Reparació del Camí de Sant Baldiri 34.766,36 € Total 34.766,36 €

Puigcerdà 7371

Reconstrucció del ferm de diferents 
camins i vials del municipi de Puigcerdà i
construcció mur per esllavissada camí 
Vell de Llívia. 

34.766,36 € Parcial 6.747,05 €

Riudellots de 
la Selva

7345

Actuacions de despeses en béns 
corrents i serveis que degut al temporal 
Glòria s'ha de dur a terme a: Rec de Can
Salvi, Rec de Cal Queco, Via verda, 
Carrer Major i camí fondo, i plaça de 
l'Ajuntament

14.610,48 € Parcial 9.413,01 €

Sant Andreu 
Salou

7234
Reparació del camí de Riudellots a 
Franciac i el de l'estació de Riudellots

8.169,16 € Parcial 1.835,41 €

Sant Pere 
Pescador

7015
Neteja carrers/embornals, reparació de 
camins municipals (carrils bici) i 
reparació escola “Llagut”

25.105,05 € Parcial 20.801,51 €
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Sarrià de Ter 7340
Arranjament de la carretera St. Medir i 
del carrer del riu

17.639,23 € Parcial 242,65 €

Ullastret 7189
Actuacions en camins i equipaments 
municipals

26.031,12 € Parcial 1.283,16 €

TOTAL 82.333,66 €

En data 15 d’abril 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 6 de maig de 2021 i
no es va presentar 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 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 16ena de les subvencions per a actuacions
municipals  motivades  pel  temporal  Gloria,  la  Junta  de  Govern  de  la  Diputació  és
l’òrgan competent per adoptar l’acord de revocació.
Atesos els antecedents, el diputat delegat de Suport a les Entitats Locals proposa a la
Junta de Govern que adopti l’acord següent:

ACORD

PRIMER. Revocar les subvencions concedides per actuacions municipals motivades
pel temporal Gloria, per incompliment de l’obligació de justificar les despeses en els
termes i  dins  dels  terminis  que preveien les  bases reguladores,  pels  imports  i  als
ajuntaments que es relacionen a continuació:

Ajuntament
Exp.
2020/

Concepte
Subvenció
concedida

Revocació
Import

subvenció
a revocar

Besalú 7274

Afectacions a la xarxa d'abastament 
d'aigua potable, arranjament de camins, 
passeres, canal del reg, aparcament 
municipal i zones de vianants i bombes 
pous

34.766,36 € Parcial 6.781,14 €

Llosses 7336 Reparació del ferm dels camins 3.829,87 € Parcial 463,37 €

Port de la 
Selva

7273 Reparació del Camí de Sant Baldiri 34.766,36 € Total 34.766,36 €

Puigcerdà 7371

Reconstrucció del ferm de diferents 
camins i vials del municipi de Puigcerdà i
construcció mur per esllavissada camí 
Vell de Llívia. 

34.766,36 € Parcial 6.747,05 €

Riudellots de 
la Selva

7345

Actuacions de despeses en béns 
corrents i serveis que degut al temporal 
Glòria s'ha de dur a terme a: Rec de Can
Salvi, Rec de Cal Queco, Via verda, 
Carrer Major i camí fondo, i plaça de 
l'Ajuntament

14.610,48 € Parcial 9.413,01 €
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Sant Andreu 
Salou

7234
Reparació del camí de Riudellots a 
Franciac i el de l'estació de Riudellots

8.169,16 € Parcial 1.835,41 €

Sant Pere 
Pescador

7015
Neteja carrers/embornals, reparació de 
camins municipals (carrils bici) i 
reparació escola “Llagut”

25.105,05 € Parcial 20.801,51 €

Sarrià de Ter 7340
Arranjament de la carretera St. Medir i 
del carrer del riu

17.639,23 € Parcial 242,65 €

Ullastret 7189
Actuacions en camins i equipaments 
municipals

26.031,12 € Parcial 1.283,16 €

TOTAL 82.333,66 €

SEGON. Anul·lar els romanents de la disposició de despesa de les subvencions per a
actuacions municipals motivades pel temporal Gloria dels ajuntaments següents:

Ajuntament
Exp.
2020/

Número d’Operació
Import subvenció a

revocar
Besalú 7274 220200018068 6.781,14 €
Llosses 7336 220200018165 463,37 €
Port de la Selva 7273 220200018315 34.766,36 €
Puigcerdà 7371 220200018191 6.747,05 €
Riudellots de la Selva 7345 220200018207 9.413,01 €
Sant Andreu Salou 7234 220200018203 1.835,41 €
Sant Pere Pescador 7015 220200018222 20.801,51 €
Sarrià de Ter 7340 220200018219 242,65 €
Ullastret 7189 220200018310 1.283,16 €

TOTAL 82.333,66 €

TERCER. Notificar el present acord als ajuntaments interessats.

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

4. Ratificació decret de Presidència número 2021/1463 prorroga execució PUOSC
2010 i 2017 Ajuntament de Garriguella. 2016/X020100/3756

Es proposa  a  la  Junta  de  Govern  la  ratificació  del  decret  de  Presidència  número
2021/1463 de 10 de maig de 2021, el qual es transcriu literalment a continuació:

“L’Ajuntament  de  Garriguella,  dins  del  Programa  de  Cooperació  Municipal  de  la
Diputació  de  Girona  del  PUOSC  té  inclosa  l’actuació  “Equipament  de  serveis  i
d’activitats socioculturals i recreatives” a les anualitats 2010 i 2017.

En  data  28  de  maig  de  2019,  l’Ajuntament  de  Garriguella  presenta  el  certificat
d’adjudicació definitiva on hi  consta que l'actuació subvencionada s'ha adjudicat  en
data  6  de  maig  de  2019,  per  un  import  de  365.225,25  €  i  per  resolucions  del
vicepresident  primer  de  data  30  de  desembre  de  2019  es  va  concedir  l’import
consolidat de la subvenció de l’anualitat 2017 de 70.000,00 € i el 6 d’abril de 2020
l’import consolidat de la subvenció de l’anualitat 2010 de 100.000,00 €.

L’Ajuntament de Garriguella ha presentat comptes justificatius parcials per un import
executat  de  316.887,52  €  i  ha  rebut  pagaments  per  import  de  75.371,80  €  de  la
subvenció del PUOSC 2010 i de 52.760,26 € del PUOSC 2017, restant pendent de
justificar 48.337,73 €.
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La base complementària 10a del Programa de Cooperació Municipal de la Diputació
de Girona del PUOSC per al període 2013-2017 estableix que el termini d’execució
màxim és de 2 anys a comptar des de la data de contractació de l’actuació, i la base
específica  17a  determina  que  el  termini  per  justificar  finalitza  als  tres  mesos  de
l’acabament del termini d’execució, si bé es poden sol·licitar una o més pròrrogues.
L’Ajuntament de Garriguella presenta el 29 d’abril de 2021, una sol·licitud de pròrroga
per a l’execució i la justificació de l’actuació fins al 7 de juny de 2021, ja que degut als
ajustaments  d’uns  complements  pendents  queda  pendent  de  tramitar  la  última
certificació i la documentació final d’obra.

D’acord  amb  l’article  32.1  de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre  de  procediment
administratiu comú de les administracions públiques, amb remissió a l’article 70.2 del
RD 887/2006 de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions, en què s'assenyala que l’Administració, llevat
que hi hagi un precepte en contra, pot concedir d’ofici o a petició dels interessats una
ampliació  dels  terminis  establerts  que  no  excedeixi  de  la  meitat  d’aquests  si  les
circumstàncies ho aconsellen i amb això no es perjudiquen drets de tercers.

La  Junta  de  Govern  de  la  Diputació  de  Girona  és  l’òrgan  competent  per  aprovar
l’ampliació  del  termini,  d’acord  amb  la  base  específica  17ena  del  Programa  de
Cooperació Municipal de la Diputació de Girona del PUOSC.

Vista la documentació presentada per l'Ajuntament de Garriguella,  d’acord amb els
antecedents exposats i donat que el termini per executar l’actuació finalitza el proper 6
de maig de 2021, de conformitat amb les atribucions que la vigent legislació de règim
local atribueix a la Presidència (art. 34 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del
règim local, i altra normativa d'aplicació)

RESOLC

PRIMER. Concedir a l'Ajuntament de Garriguella una pròrroga per a l’execució de la
subvenció  que  té  concedida  dins  del  Programa  de  Cooperació  Municipal  de  la
Diputació de Girona de les anualitats 2010 i 2017 per a l’actuació “Equipament de
serveis i d’activitats socioculturals i recreatives” fins al 7 de juny de 2021.

SEGON.  La  concessió  d’aquesta  pròrroga  no  modifica  cap  altra  condició  de  les
establertes en la normativa del Programa de Cooperació Municipal de la Diputació de
Girona del PUOSC.

TERCER. Notificar aquesta resolució a l’Ajuntament de Garriguella.”

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

5.  Canvi  destí  subvenció  de  l'Ajuntament  de  Canet  d’Adri  dins  el  Fons  de
Cooperació  Econòmica  i  Cultural,  any  2020.  Expedient  núm.  2020/790.
2020/X020300/790

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

Expedient Línia Concepte Pressupost Subvenció €

2020/790 Inversions Adequació cobert plaça del
poble

 30.000,00  30.000,00 € 

Adequació  pavelló
municipal:  sistema
calefacció,  remolinat  i
altres

 15.000,00  13.773,30 € 

Total 43.773,30

Vista la petició  de l’Ajuntament  de Canet  d’Adri  de canvi  de destí  de la  subvenció
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020.

D’acord  amb la  documentació  presentada  i  amb  les  Bases  de  la  convocatòria,  el
Diputat delegat de Suport a les Entitats Locals, proposa a la Junta de Govern que
adopti l’acord següent:

PRIMER. Autoritzar a l’Ajuntament de Canet d’Adri el canvi de destí de la subvenció
que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020, expedient
2020/790, pel concepte i l’import que es detallen. 

Concepte inicial Concepte final Pressupost Subvenció
Inicial €

Subvenció
Final €

Adequació  cobert
plaça del poble

Pavimentació
trams  cuneta  de
Montcal

 32.666,97 30.000,00 € 32.666,97

Adequació  pavelló
municipal:  sistema
calefacció,
remolinat i altres

16.909,39 13.773,30 € 11.106,33

Total 43.773,30 43.773,30

SEGON. Notificar la present resolució a l’Ajuntament amb la indicació que el lliurament
de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes, està condicionat al compliment
de la  vigent  Ordenança general  de subvencions de la  Diputació  de Girona i  a les
condicions establertes en la normativa del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural
2020 i a la seva justificació, de com a mínim l'import de la subvenció, mitjançant el
compte justificatiu, dintre del termini que finalitza el dia 30 de setembre de 2021.

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

6.  Canvi  destí  subvenció  de  l'Ajuntament  de  Palafrugell  dins  el  Fons  de
Cooperació  Econòmica  i  Cultural,  any  2020.  Exp.  núm.  2020/894.
2020/X020300/894
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La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària de dia 16 de juny
de 2020 va resoldre la concessió de subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural per a l’any 2020. A L’Ajuntament de Palafrugell se li va concedir la subvenció
del Fons de Cooperació Econòmica 2020 d’acord amb el següent detall:

Expedient Línia Concepte Pressupost Subvenció €

2020/894 Inversions Inversió  museugràfica
1a planta museu

664.210,00 190.499,00 

Execució  projecte
pista bici

305.000,00 150.000,80 

Total 340.499,80

Vista  la  petició  de  l’Ajuntament  de  Palafrugell  de  canvi  de  destí  de  la  subvenció
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020.

D’acord  amb la  documentació  presentada  i  amb  les  Bases  de  la  convocatòria,  el
Diputat delegat de Suport a les Entitats Locals, proposa a la Junta de Govern que
adopti l’acord següent:

PRIMER. Autoritzar a l’Ajuntament de Palafrugell el canvi de destí de la subvenció que
té  concedida  dins  el  Fons  de  Cooperació  Econòmica  i  Cultural  2020,  expedient
2020/894, pel concepte i l’import que es detallen. 

Concepte inicial Concepte final Pressupost Subvenció
Inicial €

Subvenció
Final €

Inversió
museugràfica  1a
planta museu

664.210,00 190.499,00 0

Execució  projecte
pista bici

Execució  projecte
pista bici

305.000,00 150.000,80 150.000,80

Execució obres C.
Ciceró

94.500,000 0 75.361,00

Obres  coberta
piscina municipal

152.564,45 0 115.138,00

Total 340.499,80 340.499,80

SEGON. Notificar la present resolució a l’Ajuntament amb la indicació que el lliurament
de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes, està condicionat al compliment
de la  vigent  Ordenança general  de subvencions de la  Diputació  de Girona i  a les
condicions establertes en la normativa del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural
2020 i a la seva justificació, de com a mínim l'import de la subvenció, mitjançant el
compte justificatiu, dintre del termini que finalitza el dia 30 de setembre de 2021.

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

— Promoció i Desenvolupament Econòmic Local

7. Aprovar la resolució de la convocatòria NO XSLPE 2021. 2020/X020100/8346
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Proposta de concessió de subvencions per fomentar projectes i accions de promoció
econòmica dels  ens locals  no adherits  a  la  Xarxa de Serveis  Locals  de promoció
Econòmica (XSLPE). Anualitat 2021.

Vistes  les  bases  reguladores  de  subvencions  per  fomentar  projectes  i  accions  de
promoció  econòmica dels  ens  locals  no adherits  a la  Xarxa de Serveis  Locals  de
promoció Econòmica (XSLPE),  aprovades pel  Ple de la  Diputació de Girona en la
sessió de  22 de setembre de 2020 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de
Girona (BOPG) 189, de 30 de setembre de 2020.

Vista la convocatòria aprovada per la Junta de Govern, en data 3 de novembre de
2020, publicada al BOPG núm. 220, de 16 de novembre de 2020.

Vistos  els  informes de l’òrgan instructor,  de  7 de maig  de 2021, i  de  la  Comissió
Avaluadora,  de 7  de maig  de 2021, en  què es  concreta  el  resultat  de l’avaluació
efectuada.

Atesos els antecedents esmentats, el vicepresident primer, president de la Comissió
Avaluadora proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent:

Primer. Desestimarles següents sol·licituds presentades dins de la convocatòria pels
següents motius:

Expedient CIF Tercer Motiu 
3146 P1703400J Ajuntament  de

Cabanelles
No han respost dins del termini establert
el  requeriment  sobre  la  sol·licitud
presentada.

3345 P171440G Ajuntament  de
Pont de Molins

No han respost dins del termini establert
el  requeriment  sobre  la  sol·licitud
presentada.

3349 P1720900H Ajuntament  de
Terrades

Han presentat renúncia sobre la sol·licitud
presentada dins d’aquesta convocatòria.

Segon. Concedir als beneficiaris que s’esmenten a continuació les subvencions que es
detallen, d’acord amb les dades següents:

EXP. NIF Ajuntament Descripció Pressupost
sol·licit
at

atorgat TOTAL

1 3143 P1711200D MIERES
Campanya  de  promoció
de  les  activitats
econòmiques locals

2500 2000 2000 100

2 3140 P1711800A NAVATA
Projecte  d'impuls  a  la
competitivitat  local  amb
visió territorial

2414,63 1931,7 1931,7 95

3 3342 P1723400F VILADRAU
Coneix Viladrau a peu de
carrer

3850 2000 2000 95

4 1444 P1709700G LLAMBILLES
Promoció  comerç  local
vals descompte

2500 2000 2000 90

5 2970 P1701800C BÀSCARA
Arquitectura  i  natura  al
municipi de Bàscara

2319,73
1855,7
8

1855,78 90
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6 3264 P1706500D DARNIUS
Projecte  d'impuls  a  la
competitivitat  local  amb
visió territorial

1210 968 968 90

7 2471 P1710900J
MAÇANET DE
LA SELVA

Dinamització  comercial
(estudi locals buits; tallers
i grups musicals i projecte
nous emprenedors).

2500 2000 2000 85

8 3033 P1707000D ESPOLLA

Bosses  de  jute
serigrafiades  per
promocionar  comerç
proximitat o km0

2534,65 2000 2000 85

9 3132 P1704600D CAPMANY

700  bosses  tèxtils
serigrafiades per cellers i
comerços  locals
Capmany

2807,2 2000 2000 85

10 3134 P1720400I SETCASES

Projecte  millora  i
manteniment
senyalització  turística
local

2000 1600 1600 85

11 3141 P1718300E
SANT MIQUEL
DE
CAMPMAJOR

Recuperació  d'espais
naturals,  històrics  i
arquitectònics  per  la
promoció del municipi.

3000 2000 2000 85

12 3255 P1705100D
CASTELLFOL
LIT  DE  LA
ROCA

Disseny  i  creació  de
bosses  sostenibles  de
promoció  del  comerç
local

1198 958,4 958,4 85

13 3320 P1724100A VILAMALLA
Reportatge  promocional
polígons industrials

4767,4 2000 2000 85

14 2896 P1716700H
SANT
CLIMENT
SESCEBES

Web  turística  i
promocional  de  Sant
Climent Sescebes

3418,25 2000 2000 80

15 3207 P1717500A
SANT  JAUME
DE LLIERCA

Promoció Sant Jaume de
Llierca

2200 2000 1760 80

16 3257 P1723700I VILAJUIGA

Elaboració  d'una  mapa
d'us  turístic  en
col·laboració amb el Parc
Natural del Cap de Creus

2000 1600 1600 80

17 3265 P1718100I
SANT  MARTÍ
DE LLÉMENA

Adequació  del  local
municipal  "El  cau  de  la
vall"

2499,46
1999,5
7

1999,57 80

18 3336 P1717100J
SANT  FELIU
DE
PALLEROLS

Sant  Feliu  de  Pallerols,
cultura,  tradició  i
innovació

3000 2000 2000 80

19 2402 P1701500I LA VAJOL
Projecte  d'impuls  a  la
competitivitat  local  amb
visió territorial

1201 1000 960,8 75

20 2972 P1705600C CISTELLA
Projecte  d'impuls
competitivitat  territorial
amb visió territorial

1201 1000 960,8 75

21 2994 P1724300G VILANANT
Projecte  impuls  a  la
competitivitat  local  amb
visió territorial

1201 1000 960,8 75

22 3032 P1718000A
SANT
LLORENÇ  DE
LA MUGA

Projecte  impuls
competitivitat  amb  visió
territorial

2682,57 2000 2000 75

23 3138 P1703200D
BOADELLA  I
LES
ESCAULES

Projecte  d'impuls  a  la
competitivitat  local  amb
visió territorial

1201 1000 960,8 75

24 3201 P1702800B BORDILS
Dinamització  del  teixit
empresarial:  Reactiva  el
comerç!

1700 1300 1300 75
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25 3346 P1720900H TERRADES
Projecte  d'impuls  a  la
competitivitat  local  amb
visió territorial

1201 1000 960,8 75

26 3263 P1700100I AGULLANA
Projecte  d'impuls  a  la
competitivitat  local  amb
visió territorial

1201 1000 960,8 70

27 3266 P1710000I LLERS
Projecte  d'impuls  a  la
competitivitat  local  amb
visió territorial

1201 1000 960,8 70

28 3267 P1710800B
MAÇANET DE
CABRENYS

Projecte  d'impuls  a  la
competitivitat  local  amb
visió territorial

1201 1000 960,8 70

29 2879 P1703000H BREDA

Servei  manteniment  i
funcionament d'un armari
de  paqueteria  per  a  la
dinamització comercial

2426,88 1941,5 1941,5 65

30 2917 P1701200F
AVINYONET
DE
PUIGVENTÓS

Projecte  d'impuls  a  la
competitivitat  local  amb
visió territorial

2878,06 2000 2000 65

31 2968 P1702700D BOLVIR
Promoció  econòmica  de
l'espai industrial local

430 300 300 65

32 3337 P1706900F ESPINELVES Espai de treball en comú 1500 1000 1000 65

33 2969 P1700091J
EMD
ESTARTIT

Concert vermut Jazz Sant
Jordi

2686,2 2000 2000 60

34 3258 P1721700A ULLÀ
Viver  d'empreses  en
l'edifici antic ajuntament

3657 2000 2000 60

35 3260 P1719600G SANTA PAU

Acció  als  aparadors  per
promocionar  la  diversitat
del  patrimoni  local  i  els
establiments

3200 2000 2000 60

36 3262 P1724900D BIURE
Projecte  d'impuls  a  la
competitivitat  local  amb
visió territorial

1201 1000 960,8 55

37 3327 P1700300E ALBANYÀ
Projecte  d'impuls  a  la
competitivitat  local  amb
visió territorial

1201 1000 960,8 55

38 3330 P1722500D VERGES
Potenciar  la  resiliència
teixit socioeconòmic local
de Verges

2380 2000 1904 55

TOTAL
58726,95
€

Tercer.  Aprovar  la  relació  de  sol·licituds  que  no  han  assolit  la  puntuació  mínima
requerida d’acord amb les bases reguladores.

EXP. NIF Ajuntament Descripció Pressupost
sol·licita
t

Total
punts 

3204
P171060
0F

MASARAC
Bosses  sostenibles  de
Promoció Local

2018,28 1614,62 50

3147
P171970
0E

SANT  JOAN
LES FONTS

Sóc Sant Joan les Fonts 2780 2000 30

3332
P172420
0I

VILAMANISC
LE

commemoració  de  la
jazzegada  de
Vilamaniscle

6000 2000 25

Quart.  Disposar  la  despesa  total,  de  58.726,95€,  amb  càrrec  a  l’aplicació
pressupostària següent del pressupost de 2021 de la Diputació de Girona:
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Aplicació pressupostària Import concedit
250/4300/46206Ajuts a ajuntaments competitivitat territorial PIDEL 58.726,95€ 

Cinquè.  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.

Sisè. Anul·lar el saldo sobrant de la convocatòria d’acord amb el detall següent:

Aplicació pressupostària Crèdit
consignat final

Import
concedit

Diferència

250/4300/46206Ajuts  a  ajuntaments  competitivitat
territorial PIDEL

60.000 € 58.726,95 € 1273,05 €

Total 1273,05 €

Setè. Notificar aquest acord a les entitats que han concorregut a la convocatòria.

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

— Cooperació Cultural

8.  Aprovació  d'una  subvenció  nominativa  a  l'Ajuntament  de  Girona  per  al
finançament del Festival MOT. 2021/X020200/230

L’Ajuntament de Girona ha sol·licitat una subvenció nominativa per el Festival MOT,
l’any 2021, i s’ha instruït l'expedient corresponent (2021/230). 

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.

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 de Girona, de conformitat amb allò que preveu
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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 decretde 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  Girona,  per  al  finançament  del
Festival MOT, que tindrà lloc a Girona l’any 2021, que es detalla a continuació: 

Número
d'expedient
electrònic

Nom  del  (nom  del
beneficiari)

NIF  del
beneficiari

Objecte  de  la
subvenció

Període
d’execució  de
l’activitat

2021/230 Ajuntament de Girona P1708500B Festival MOT Del  30  de
setembre  de
2020  al  15
d’octubre  de
2021

Cost  total  de
l'objecte
subvencionat

Cost de les despeses
subvencionables

Import  de  la
subvenció

Percentatge  de
finançament

Import a justificar

60.000 euros 60.000 euros 20.0000 euros 33,33 % 60.000 euros

SEGON.  Autoritzar  i  disposar  la  despesa  per  l’import  deVINT  MIL  EUROS,
(20.000,00€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/46211 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 30 de setembre del 2020
fins al 15 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. 
Es  considera  que  l’Ajuntament  de  Girona,  accepta  la  subvenció,  així  com  les
condicions  generals  i  específiques  fixades  per  a  la  seva  aplicació  estipulades  en
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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  33,33  %,  quan  s’hagi  presentat  el  compte
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord. 

SETÈ. Règim de justificació. 
L’Ajuntament  de  Girona  ha  de  justificar  la  subvenció  concedida,  per  l’import  de
60.000,00 € 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: 

a. Nombre d’assistents a l’activitat.
b. La iniciativa incorpora polítiques de gènere? En cas afirmatiu explicar quines

incorpora. 
c. 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 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. 

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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I. 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.

II. 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.)

III. 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:

I. 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.

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

VUITÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat. 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona té la facultat de revisar la subvenció
concedida  i  de  modificar  la  resolució  de  concessió  en  el  cas  d’alteració  de  les
condicions que s’han tingut en compte per a la concessió de la subvenció. En relació
amb la possibilitat de modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa
concordant. Es procedirà a exigir el reintegrament 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 Girona haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la
Diputació de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin
objecte de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada.

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

- 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.
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- 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 Girona té les obligacions següents:

a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció;
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida
respecte  a  l’activitat  per  a  la  qual  es  concedeix  la  subvenció,  i  sotmetre’s  a  les
actuacions  de  comprovació  i  control  de  la  Diputació  de  Girona,  la  Sindicatura  de
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable;
c)  Notificar  a  la  Diputació  de  Girona  els  ajuts  obtinguts  o  demanats  a  altres
administracions  o  entitats  públiques  o  privades,  nacionals  o  internacionals,  amb
posterioritat a la presentació de la sol·licitud;
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i
control; 
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb la
col·laboració d’aquest organisme; 
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable;
g) Col·laborar en la programació del Pati Cultural de la Diputació de Girona, si s’escau.
h) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.
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.

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 Girona, i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la
seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control 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. 
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Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

TRETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. 
Els beneficiaris d’aquestes subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als
principis ètics i les regles de conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les
següents: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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. 
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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 Girona.

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

9.  Esmena  parcial  de  l'acord  de  resolució  de  la  línia  de  subvencions  per  al
foment  de projectes culturals  als  museus de  les comarques gironines,  2021.
2021/X020200/283

La Junta de Govern de 20 d’abril  de  2021,  va  acordar  la  resolució  de la  línia  de
subvencions  per  al  foment  de  projectes  culturals  als  museus  de  les  comarques
gironines,  anualitat  2021,  aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 22 de
desembre de 2020 i publicades definitivament al BOP número 38, de 25 de febrer de
2021.

Vist que s’ha detectat un error en el  sumatori  final  de les subvencions,  que afecta
també a la redistribució del crèdit final, concretament on diu:

“Primer.  Concedir  als  beneficiaris  que  s’esmenten  a  continuació  les
subvencions que es detallen, d’acord amb les dades següents:

300.3330.46200

EXP.
TERCER/
MUSEU

NIF ACCIÓ
PRESSUPO
ST

SOL·LICITA
SUBVENCI
Ó

% BESTRETA
PUN
TS

2021/2117

Ajuntament  de
Ripoll/
Museu Etnogràfic
de Ripoll

P1715600A
Projecte
cultural  del
museu

.31.500,00 € 20.000,00 € 12.057,19 € 38% 9.645,76 € 13,25

2021/2242

Terracotta Museu
de Ceràmica/
Terracotta Museu
de Ceràmica

Q1700639F
Projecte
cultural  del
museu

239.000,00 € 35.000,00 € 12.807,19 € 5% 10.245,76 € 13,25

2021/2267
Ajuntament  de
Lloret  de  Mar/
Museu del Mar

P1710200E
Projecte
cultural  del
museu

34.521,17 € 34.521,17 € 15.495,40 € 45% 12.396,32 € 16,50
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2021/2320
Ajuntament  de
Llívia/  Museu  de
Llívia

P1710100
G

Projecte
cultural  del
museu

180.811,16 € 35.000,00 € 10.303,68 € 6% 8.242,94 € 10,25

2021/2401

Ajuntament  de
Girona/  Museu
d'Història  de  la
Ciutat

P1708500B
Projecte
cultural  del
museu

30.000,00 € 25.000,00 € 12.307,19 € 41% 9.845,76 € 13,25

2021/2486

Ajuntament  de
l'Escala/  Museu
de  l'Anxova  i  la
Sal

P1706800H
Projecte
cultural  del
museu

35.000,00 € 35.000,00 € 10.720,93 € 31% 8.576,75 € 10,75

2021/2545

Ajuntament  de
Sant  Feliu  de
Guíxols/  Museu
d'Història de Sant
Feliu

P1717000B
Projecte
cultural  del
museu

68.500,00 € 20.000,00 € 13.100,33 € 19% 10.480,26 € 14,50

2021/2587
Ajuntament  de
Figueres/  Museu
de l'Empordà

P1707200J
Projecte
cultural  del
museu

185.000,00 € 35.000,00 € 
.  15.936,59
€ 

9% 12.749,27 € 17,00

2021/2592

Ajuntament  de
Palafrugell/
Museu  del  Suro
de Palafrugell

P1712400I
Projecte
cultural  del
museu

124.386,00 € 35.000,00 € 15.936,59 € 13% 12.749,27 € 17,00

2021/2648

Ajuntament  de
Banyoles/  Museu
Arqueològic  de
Banyoles

P1701600
G

Projecte
cultural  del
museu

93.000,00 € 35.000,00 € 13.850,33 € 15% 11.080,26 € 14,50

2021/2686
Ajuntament  de
Banyoles/  Museu
Darder

P1701600
G

Projecte
cultural  del
museu

88.500,00 € 35.000,00 € 
.  14.684,83
€ 

17% 11.747,87 € 15,50

2021/2691

Ajuntament
d'Arbúcies/
Museu  Etnològic
del Montseny

P1700900B
Projecte
cultural  del
museu

42.600,00 € 30.000,00 € 14.434,83 € 34% 11.547,87 € 15,50

2021/2715
Ajuntament
d'Olot/  Museu de
la Garrotxa

P1712100E
Projecte
cultural  del
museu

470.741,20 € 35.000,00 € 16.562,47 € 4% 13.249,97 € 17,75

2021/2739

Ecomuseu-
Farinera  de
Castelló
d'Empúries/
Ecomuseu-
Farinera  de
Castelló
d'Empúries

P1700069F

Projecte
cultural  del
museu

36.431,35 € 35.000,00 € 14.058,95 € 39% 11.247,16 € 14,75

2021/2808

Organisme
Autònom  Can
Quintana / Museu
de  la
Mediterrània

Q1700569
E

Projecte
cultural  del
museu

40.000,00 € 21.000,00 € 15.862.47 € 40 % 12.689.97 € 17,75

2021/2444

Patronat  Call  de
Girona/  Museu
d'Història  dels
Jueus

P6708502
G

Projecte
cultural  del
museu

.30.000,00 € 25.000,00 € 12.515,82 € 42% 10.012,66 € 13,50

TOTAL
204.772,33
€

163.817,86
€ 

300.3330.48100

EXP.
TERCER
/MUSEU

NIF ACCIÓ
PRESSUP
OST

SOL·LICITA SUBVENCIÓ % BESTRETA PUNTS

2021/2135
Fundació
Museu  del

G17423583
Projecte
cultural  del

74.280,00 € 35.000,00 € 15.936,59 € 21% 12.749,27 € 17,00 
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cinema  -
Col·lecció
Tomàs  Mallol/
Museu  del
Cinema  de
Girona

museu

2021/2589

Fundació
Promediterràni
a  per  a  la
conservació,
l`estudi  i  la
difusió  del
patrimoni
cultural  i
marítim/
Museu  de  la
Pesca 

G17752635
Projecte
cultural  del
museu

53.000,00 € 35.000,00 € 16.145,22 € 30% 12.916,17 € 17,25 

2021/2590

Fundació
Museu  del
Joguet  de
Catalunya/
Museu  del
Joguet  de
Catalunya 

G17535717
Projecte
cultural  del
museu

52.600,00 € 35.000,00 € 13.015,82 € 25% . 10.412,66 € 13,50 

2021/2689

Fundació
Museu  dels
Sants  d'Olot/
Museu  dels
Sants

G17825951 Projecte
cultural  del
museu

166.400,00
€ 

35.000,00 € 14.267,58 € 9% 11.414,06 € 15,00 

TOTAL
75.227,67 € 60.182,14 € 

Segon. Redistribuir, reajustar i disposar la despesa total, de 280.000,00 €, amb càrrec
a les aplicacions pressupostàries següents del pressupost de 2021 de la Diputació de
Girona:

Aplicació pressupostària Inicial Variació Import concedit (en
€)

300/3330/46200_Programa
museus  municipals  Cooperació
Cultural

280.000,00 € - 75.227,67 € 204.772,33 €

300/3330/48100_Programa
museus  per  a  entitats  no
lucratives Cooperació Cultural

0,00 € + 75.227,67 € 75.227,67 €

Total
280.000,00 € 0,00 €

280.000,00 €

(.).”, ha de dir:

“Primer.  Concedir  als  beneficiaris  que  s’esmenten  a  continuació  les
subvencions que es detallen, d’acord amb les dades següents:

300.3330.46200

EXP.
TERCER/
MUSEU

NIF ACCIÓ PRESSUPOST SOL·LICITA
SUBVENCI
Ó

% BESTRETA PUNTS

2021/2117

Ajuntament  de
Ripoll/
Museu
Etnogràfic  de
Ripoll

P1715600A
Projecte
cultural  del
museu

.31.500,00 € 20.000,00 € 12.057,19 €
38
%

9.645,76 € 13,25 
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2021/2242

Terracotta
Museu  de
Ceràmica/
Terracotta
Museu  de
Ceràmica

Q1700639F
Projecte
cultural  del
museu

239.000,00 € 35.000,00 € 12.807,19 € 5% 10.245,76 € 13,25 

2021/2267
Ajuntament  de
Lloret  de  Mar/
Museu del Mar

P1710200E
Projecte
cultural  del
museu

34.521,17 € 34.521,17 € 15.495,40 €
45
%

12.396,32 € 16,50 

2021/2320
Ajuntament  de
Llívia/  Museu
de Llívia

P1710100
G

Projecte
cultural  del
museu

180.811,16 € 35.000,00 € 10.303,68 € 6% 8.242,94 € 10,25 

2021/2401

Ajuntament  de
Girona/  Museu
d'Història  de  la
Ciutat

P1708500B
Projecte
cultural  del
museu

30.000,00 € 25.000,00 € 12.307,19 €
41
%

9.845,76 € 13,25 

2021/2486

Ajuntament  de
l'Escala/ Museu
de l'Anxova i la
Sal

P1706800H
Projecte
cultural  del
museu

35.000,00 € 35.000,00 € 10.720,93 €
31
%

8.576,75 € 10,75 

2021/2545

Ajuntament  de
Sant  Feliu  de
Guíxols/ Museu
d'Història  de
Sant Feliu

P1717000B
Projecte
cultural  del
museu

68.500,00 € 20.000,00 € 
.  13.100,33
€ 

19
%

.  10.480,26
€ 

14,50 

2021/2587

Ajuntament  de
Figueres/
Museu  de
l'Empordà

P1707200J
Projecte
cultural  del
museu

185.000,00 € 35.000,00 € 
.  15.936,59
€ 

9%
.  12.749,27
€ 

17,00 

2021/2592

Ajuntament  de
Palafrugell/
Museu del Suro
de Palafrugell

P1712400I
Projecte
cultural  del
museu

.124.386,00 € 35.000,00 € 15.936,59 €
13
%

12.749,27 € 17,00 

2021/2648

Ajuntament  de
Banyoles/
Museu
Arqueològic  de
Banyoles

P1701600
G

Projecte
cultural  del
museu

93.000,00 € 35.000,00 € 13.850,33 €
15
%

11.080,26 € 14,50 

2021/2686
Ajuntament  de
Banyoles/
Museu Darder

P1701600
G

Projecte
cultural  del
museu

88.500,00 € 35.000,00 € 14.684,83 €
17
%

11.747,87 € 15,50 

2021/2691

Ajuntament
d'Arbúcies/
Museu
Etnològic  del
Montseny

P1700900B Projecte
cultural  del
museu

42.600,00 € 30.000,00 € 14.434,83 €
34
%

11.547,87 € 15,50 

2021/2715
Ajuntament
d'Olot/  Museu
de la Garrotxa

P1712100E
Projecte
cultural  del
museu

.470.741,20 € 35.000,00 € 16.562,47 € 4% 13.249,97 € 17,75 

2021/2739

Ecomuseu-
Farinera  de
Castelló
d'Empúries/
Ecomuseu-
Farinera  de
Castelló
d'Empúries

P1700069F

Projecte
cultural  del
museu

.36.431,35 € 35.000,00 € 14.058,95 €
39
%

11.247,16 € 14,75 

2021/2808

Organisme
Autònom  Can
Quintana  /
Museu  de  la
Mediterrània

Q1700569
E

Projecte
cultural  del
museu

40.000,00 € 21.000,00 € 15.862.46 €
40
%

12.689.97 € 17,75

2021/2444

Patronat  Call
de  Girona/
Museu
d'Història  dels
Jueus

P6708502
G

Projecte
cultural  del
museu

.30.000,00 € 25.000,00 € 12.515,82 €
42
%

.10.012,66 € 13,50 

TOTAL 220.634,79  
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€

 176.507,83
€

300.3330.48100

EXP.
TERCER
/MUSEU

NIF ACCIÓ PRESSUPOST SOL·LICITA
SUBVENCI
Ó

% BESTRETA
PUN
TS

2021/2135

Fundació
Museu  del
cinema  -
Col·lecció
Tomàs  Mallol/
Museu  del
Cinema  de
Girona

G17423583
Projecte
cultural  del
museu

74.280,00 € 35.000,00 € 15.936,59 €
21
%

12.749,27 € 17,00

2021/2589

Fundació
Promediterràni
a  per  a  la
conservació,
l`estudi  i  la
difusió  del
patrimoni
cultural  i
marítim/ Museu
de la Pesca 

G17752635
Projecte
cultural  del
museu

53.000,00 € 35.000,00 € 16.145,22 €
30
%

12.916,17 € 17,25

2021/2590

Fundació
Museu  del
Joguet  de
Catalunya/
Museu  del
Joguet  de
Catalunya 

G17535717

Projecte
cultural  del
museu

52.600,00 € 35.000,00 € 13.015,82 €
25
%

10.412,66 € 13,50

2021/2689

Fundació
Museu  dels
Sants  d'Olot/
Museu  dels
Sants

G17825951 Projecte
cultural  del
museu

166.400,00 € 35.000,00 € 14.267,58 € 9% 11.414,06 € 15,00

TOTAL
59.365,21 €  47.492,15 € 

Segon. Redistribuir, reajustar i disposar la despesa total, de 280.000,00 €, amb càrrec
a les aplicacions pressupostàries següents del pressupost de 2021 de la Diputació de
Girona:

Aplicació pressupostària Inicial Variació Import concedit (en
€)

300/3330/46200_Programa
museus  municipals  Cooperació
Cultural

280.000,00 € - 59.365,21 € 220.634,79 €

300/3330/48100_Programa
museus  per  a  entitats  no
lucratives Cooperació Cultural

0,00 € + 59.365,21 € 59.365,21 €

Total
280.000,00 € 0,00 €

280.000,00 €

(.)”.
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Es proposa aprovar la rectificació de l’error detectat al sumatori final de les quantitats
atorgades  de cada una de les  aplicacions  i  a  la  redistribució  i  reajustament  de la
despesa total.

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. Aprovar la rectificació de l’error detectat a l’acord de la Junta de Govern de
20 d’abril de 2021, de manera que on ara diu:

“Primer.  Concedir  als  beneficiaris  que  s’esmenten  a  continuació  les
subvencions que es detallen, d’acord amb les dades següents:

300.3330.46200

EXP.
TERCER/
MUSEU

NIF ACCIÓ
PRESSUPO
ST

SOL·LICITA SUBVENCIÓ % BESTRETA
PUNT
S

2021/2117

Ajuntament
de Ripoll/
Museu
Etnogràfic  de
Ripoll

P1715600A
Projecte
cultural  del
museu

.31.500,00 € 20.000,00 € 12.057,19 € 38% 9.645,76 € 13,25 

2021/2242

Terracotta
Museu  de
Ceràmica/
Terracotta
Museu  de
Ceràmica

Q1700639F
Projecte
cultural  del
museu

.239.000,00 € 35.000,00 € 12.807,19 € 5% 10.245,76 € 13,25 

2021/2267

Ajuntament
de  Lloret  de
Mar/  Museu
del Mar

P1710200E
Projecte
cultural  del
museu

.34.521,17 € 34.521,17 € 15.495,40 € 45% 12.396,32 € 16,50 

2021/2320

Ajuntament
de  Llívia/
Museu  de
Llívia

P1710100
G

Projecte
cultural  del
museu

.180.811,16 € 35.000,00 € 10.303,68 € 6% 8.242,94 € 10,25 

2021/2401

Ajuntament
de  Girona/
Museu
d'Història  de
la Ciutat

P1708500B
Projecte
cultural  del
museu

.30.000,00 € 25.000,00 € 12.307,19 € 41% 9.845,76 € 13,25 

2021/2486

Ajuntament
de  l'Escala/
Museu  de
l'Anxova  i  la
Sal

P1706800H
Projecte
cultural  del
museu

.35.000,00 € 35.000,00 € 10.720,93 € 31% 8.576,75 € 10,75 

2021/2545

Ajuntament
de Sant Feliu
de  Guíxols/
Museu
d'Història  de
Sant Feliu

P1717000B
Projecte
cultural  del
museu

68.500,00 € 20.000,00 € 13.100,33 € 19% 10.480,26 € 14,50 

2021/2587

Ajuntament
de  Figueres/
Museu  de
l'Empordà

P1707200J
Projecte
cultural  del
museu

185.000,00 € 35.000,00 € 15.936,59 € 9% 12.749,27 € 17,00 

2021/2592

Ajuntament
de
Palafrugell/
Museu  del
Suro  de
Palafrugell

P1712400I
Projecte
cultural  del
museu

124.386,00 € 35.000,00 € 15.936,59 € 13% 12.749,27 € 17,00 
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2021/2648

Ajuntament
de  Banyoles/
Museu
Arqueològic
de Banyoles

P1701600
G

Projecte
cultural  del
museu

93.000,00 € 35.000,00 € 13.850,33 € 15% 11.080,26 € 14,50 

2021/2686

Ajuntament
de  Banyoles/
Museu
Darder

P1701600
G

Projecte
cultural  del
museu

.88.500,00 € 35.000,00 € 14.684,83 € 17% 11.747,87 € 15,50 

2021/2691

Ajuntament
d'Arbúcies/
Museu
Etnològic  del
Montseny

P1700900B Projecte
cultural  del
museu

42.600,00 € 30.000,00 € 14.434,83 € 34% 11.547,87 € 15,50 

2021/2715

Ajuntament
d'Olot/ Museu
de  la
Garrotxa

P1712100E
Projecte
cultural  del
museu

470.741,20 € 35.000,00 € 16.562,47 € 4% 13.249,97 € 17,75 

2021/2739

Ecomuseu-
Farinera  de
Castelló
d'Empúries/
Ecomuseu-
Farinera  de
Castelló
d'Empúries

P1700069F

Projecte
cultural  del
museu

36.431,35 € 35.000,00 € 14.058,95 € 39% 11.247,16 € 14,75 

2021/2808

Organisme
Autònom Can
Quintana  /
Museu  de  la
Mediterrània

Q1700569
E

Projecte
cultural  del
museu

40.000,00 € 21.000,00 € 15.862.47 € 40 % 12.689.97 € 17,75

2021/2444

Patronat  Call
de  Girona/
Museu
d'Història
dels Jueus

P6708502
G

Projecte
cultural  del
museu

.30.000,00 € 25.000,00 €  12.515,82 € 42% 10.012,66 € 13,50 

TOTAL
204.772,33 € 163.817,86 € 

300.3330.48100

EXP.
TERCER
/MUSEU

NIF ACCIÓ
PRESSUPO
ST

SOL·LICITA SUBVENCIÓ % BESTRETA
PUNT
S

2021/2135

Fundació
Museu  del
cinema  -
Col·lecció
Tomàs
Mallol/ Museu
del  Cinema
de Girona

G17423583
Projecte
cultural  del
museu

74.280,00 € 35.000,00 € 15.936,59 € 21% 12.749,27 € 17,00 

2021/2589

Fundació
Promediterrà
nia  per  a  la
conservació,
l`estudi  i  la
difusió  del
patrimoni
cultural  i
marítim/
Museu  de  la
Pesca 

G17752635
Projecte
cultural  del
museu

53.000,00 € 35.000,00 € 16.145,22 € 30% 12.916,17 € 17,25 

2021/2590

Fundació
Museu  del
Joguet  de
Catalunya/

G17535717 Projecte
cultural  del
museu

52.600,00 € 35.000,00 € 13.015,82 € 25% 10.412,66 € 13,50 
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Museu  del
Joguet  de
Catalunya 

2021/2689

Fundació
Museu  dels
Sants  d'Olot/
Museu  dels
Sants

G17825951 Projecte
cultural  del
museu

.166.400,00 € 35.000,00 € 14.267,58 € 9% 11.414,06 € 15,00 

TOTAL
75.227,67 € 60.182,14 € 

Segon. Redistribuir, reajustar i disposar la despesa total, de 280.000,00 €, amb càrrec
a les aplicacions pressupostàries següents del pressupost de 2021 de la Diputació de
Girona:

Aplicació pressupostària Inicial Variació Import concedit (en
€)

300/3330/46200_Programa
museus  municipals  Cooperació
Cultural

280.000,00 € - 75.227,67 € 204.772,33 €

300/3330/48100_Programa
museus  per  a  entitats  no
lucratives Cooperació Cultural

0,00 € + 75.227,67 € 75.227,67 €

Total
280.000,00 € 0,00 €

280.000,00 €

(.).”, ha de dir:

“Primer.  Concedir  als  beneficiaris  que  s’esmenten  a  continuació  les
subvencions que es detallen, d’acord amb les dades següents:

300.3330.46200

EXP.
TERCER/
MUSEU

NIF ACCIÓ
PRESSUPO
ST

SOL·LICIT
A

SUBVENCIÓ % BESTRETA
PUNT
S

2021/2117

Ajuntament  de
Ripoll/
Museu
Etnogràfic  de
Ripoll

P1715600A

Projecte
cultural
del
museu

31.500,00 € 20.000,00 € 12.057,19 € 
38
%

. 9.645,76 € 13,25 

2021/2242

Terracotta
Museu  de
Ceràmica/
Terracotta
Museu  de
Ceràmica

Q1700639F

Projecte
cultural
del
museu

239.000,00 € 35.000,00 € 12.807,19 € 5% . 10.245,76 € 13,25 

2021/2267
Ajuntament  de
Lloret  de  Mar/
Museu del Mar

P1710200E

Projecte
cultural
del
museu

34.521,17 € 34.521,17 € 15.495,40 € 
45
%

12.396,32 € 16,50 

2021/2320
Ajuntament  de
Llívia/  Museu
de Llívia

P1710100
G

Projecte
cultural
del
museu

180.811,16 € 35.000,00 € 10.303,68 € 6% 8.242,94 € 10,25 

2021/2401

Ajuntament  de
Girona/  Museu
d'Història  de  la
Ciutat

P1708500B

Projecte
cultural
del
museu

30.000,00 € 25.000,00 € 12.307,19 € 
41
%

9.845,76 € 13,25 

2021/2486
Ajuntament  de
l'Escala/ Museu
de l'Anxova i la

P1706800H
Projecte
cultural
del

35.000,00 € 35.000,00 € 10.720,93 € 
31
%

8.576,75 € 10,75 
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Sal museu

2021/2545

Ajuntament  de
Sant  Feliu  de
Guíxols/ Museu
d'Història  de
Sant Feliu

P1717000B

Projecte
cultural
del
museu

.68.500,00 € 20.000,00 € 13.100,33 € 
19
%

10.480,26 € 14,50 

2021/2587

Ajuntament  de
Figueres/
Museu  de
l'Empordà

P1707200J

Projecte
cultural
del
museu

185.000,00 € 35.000,00 € 15.936,59 € 9% 12.749,27 € 17,00 

2021/2592

Ajuntament  de
Palafrugell/
Museu del Suro
de Palafrugell

P1712400I

Projecte
cultural
del
museu

124.386,00 € 35.000,00 € . 15.936,59 € 
13
%

12.749,27 € 17,00 

2021/2648

Ajuntament  de
Banyoles/
Museu
Arqueològic  de
Banyoles

P1701600
G

Projecte
cultural
del
museu

93.000,00 € 35.000,00 € 13.850,33 € 
15
%

11.080,26 € 14,50 

2021/2686
Ajuntament  de
Banyoles/
Museu Darder

P1701600
G

Projecte
cultural
del
museu

88.500,00 € 35.000,00 € 14.684,83 € 
17
%

. 11.747,87 € 15,50 

2021/2691

Ajuntament
d'Arbúcies/
Museu
Etnològic  del
Montseny

P1700900B
Projecte
cultural
del
museu

42.600,00 € 30.000,00 € 14.434,83 € 
34
%

. 11.547,87 € 15,50 

2021/2715
Ajuntament
d'Olot/  Museu
de la Garrotxa

P1712100E

Projecte
cultural
del
museu

470.741,20 € 35.000,00 € 16.562,47 € 4% . 13.249,97 € 17,75 

2021/2739

Ecomuseu-
Farinera  de
Castelló
d'Empúries/
Ecomuseu-
Farinera  de
Castelló
d'Empúries

P1700069F
Projecte
cultural
del
museu

36.431,35 € 35.000,00 € 14.058,95 € 
39
%

11.247,16 € 14,75 

2021/2808

Organisme
Autònom  Can
Quintana  /
Museu  de  la
Mediterrània

Q1700569
E

Projecte
cultural
del
museu

40.000,00 € 21.000,00 € 15.862.46 €
40
%

12.689.97 € 17,75

2021/2444

Patronat  Call
de  Girona/
Museu
d'Història  dels
Jueus

P6708502
G

Projecte
cultural
del
museu

30.000,00 € 25.000,00 € 12.515,82 € 
42
%

10.012,66 € 13,50 

TOTAL 220.634,79€

 
176.507,83€

300.3330.48100

EXP.
TERCER
/MUSEU

NIF ACCIÓ PRESSUPOST
SOL·LICIT
A

SUBVENCIÓ % BESTRETA PUNTS

2021/2135

Fundació
Museu  del
cinema  -
Col·lecció
Tomàs Mallol/
Museu  del
Cinema  de
Girona

G17423
583

Projecte
cultural  del
museu

74.280,00 € 35.000,00 € 15.936,59 € 
21
%

12.749,27 € 17,00 

2021/2589 Fundació G17752 Projecte 53.000,00 € 35.000,00 € 16.145,22 € 30 12.916,17 € 17,25 
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Promediterràn
ia  per  a  la
conservació,
l`estudi  i  la
difusió  del
patrimoni
cultural  i
marítim/
Museu  de  la
Pesca 

635
cultural  del
museu

%

2021/2590

Fundació
Museu  del
Joguet  de
Catalunya/
Museu  del
Joguet  de
Catalunya 

G17535
717

Projecte
cultural  del
museu

52.600,00 € 35.000,00 € 13.015,82 € 
25
%

10.412,66 € 13,50 

2021/2689

Fundació
Museu  dels
Sants  d'Olot/
Museu  dels
Sants

G17825
951

Projecte
cultural  del
museu

.166.400,00 € 35.000,00 € 14.267,58 € 9% 11.414,06 € 15,00 

TOTAL
59.365,21 € 47.492,15 € 

Segon. Redistribuir, reajustar i disposar la despesa total, de 280.000,00 €, amb càrrec
a les aplicacions pressupostàries següents del pressupost de 2021 de la Diputació de
Girona:

Aplicació pressupostària Inicial Variació Import concedit (en
€)

300/3330/46200_Programa
museus  municipals  Cooperació
Cultural

280.000,00 € - 59.365,21 € 220.634,79 €

300/3330/48100_Programa
museus  per  a  entitats  no
lucratives Cooperació Cultural

0,00 € + 59.365,21 € 59.365,21 €

Total
280.000,00 € 0,00 €

280.000,00 €

(.)”

SEGON. Anul·lar l’autorització de despesa per import de QUINZE MIL VUIT-CENTS
SEIXANTA-DOS EUROS I QUARANTA-SIS CÈNTIMS(15.862,46 euros) de l’aplicació
pressupostària 300/3330/48100.

TERCER. Autoritzar la despesa per import de QUINZE MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-
DOS EUROS I QUARANTA-SIS CÈNTIMS(15.862,46 euros) amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 300/3330/46200.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres. 
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10. Aprovació resolució convocatòria Programes i Projectes educatius, anualitat
2021. 2021/X020100/341

Vistes les bases específiques per a la concessió de subvencions per al  foment de
programes i projectes educatius en l’àmbit de les comarques gironines, 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 al foment de programes i projectes educatius
en  l’àmbit  de  les  comarques  gironines,  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.

Atès que la competència per a resoldre correspon a la Junta de Govern de la Diputació
de Girona, segons allò establert a l'article 8 de les bases.

Vist que el punt 3 de la convocatòria de subvencions per al foment de programes i
projectes educatius en l’àmbit de les comarques gironines, anualitat 2021, estableix
que amb la finalitat d’atendre un major nombre de sol·licituds de subvenció o d’atorgar
un major import de en les subvencions, el crèdit  inicial podrà ser ampliat amb una
quantitat  addicional  de  com  a  màxim  50.000,00  €,  derivada  d’un  suplement  de
l’aplicació pressupostària.  L’efectivitat de la quantia addicional estarà condicionada a
la corresponent declaració de disponibilitat de crèdit prèviament a la resolució de les
subvencions i l’aprovació de l’augment de la convocatòria.

Atès que la Junta de Govern, en sessió ordinària de 20 d’abril de 2021, va aprovar
l’anul·lació dels crèdit sobrant de la convocatòria  de subvencions per al finançament
de  les  activitats  i  projectes  culturals  de  les  Oficines  Joves,  capitals  de  comarca  i
municipis de més de 15.000 habitants de les comarques gironines, anualitat 2021 per
un import de 25.760,00 € (VINT-I-CINC MIL SET CENTS SEIXANTA) i retornar-ho a
l’aplicació pressupostària d’origen.

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

Per a preparar la proposta de resolució es va fer una primera redistribució del crèdit
pressupostari de la convocatòria, la qual s’haurà de reajustar correctament seguint la
present resolució. És per això, que els documents A i \A que acompanyen la proposta
de  resolució  no  són  els  definitius,  ja  que  aquests  només  es  podran  fer  un  cop
comptabilitzats els primers.

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.  Declarar la disponibilitat  del crèdit  de 25.760,00 €, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària  300/3260/46200  -  Ajuts  a  ajuntaments  programes  educatius
Cooperació  Cultural.  Es  vinculen  a  aquesta  disponibilitat  les  aplicacions
300/3260/48109;  300/3260/46501; 300/3260/45390 i 300/3260/47001 amb estimació
de despesa que inicialment és zero.
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Segon. Ampliar la convocatòria anticipada de subvencions per al foment de programes
i projectes educatius en l’àmbit de les comarques gironines; anualitat 2021 per import
total d’ampliació de VINT-I-CINC MIL SET CENTS SEIXANTA EUROS (25.760,00 €),
d’acord amb el que es detalla tot seguit, i autoritzar la despesa addicional amb càrrec a
l’aplicació pressupostària.

Crèdits inicials Augment  de  la

convocatòria 

Crèdits finals 

300/3260/46200 120.000,00 € 25.760,00 € 145.760,00 €

Total 120.000,00 € 25.760,00 € 145.760,00 €

Tercer. Publicar l’ampliació d’aquesta convocatòria a la Base de Dades Nacional de
Subvencions.

Quart. Redistribuir  i  reajustar  la  despesa total,  de  145.760,00 €, amb càrrec a les
aplicacions  pressupostàries  següents  del  pressupost  de  2021  de  la  Diputació  de
Girona:

Aplicació pressupostària Crèdit  Inicial  (en

€)

Variació Crèdit final (en €)

300/3260/46200_Ajuts  a  ajuntaments
programes  educatius  Cooperació
Cultural

145.760,00 € - 80.863,35 € 64.896,47 €

300/3260/48109_  Ajuts  a  entitats  no
lucratives  per  a  programes
pedagògics

0,00 € 29.777,62 € 29.777.62 €

300/3260/46501_Ajuts  a  Consells
Comarcals per programes educatius

0,00 € + 0,00 € 0,00 €

300/3260/45390  _  Ajuts  a  escoles  i
entitats dependents de la Generalitat

0,00 € +45.041,59 € 45.041,59 €

300/3260/47001  _Ajuts  a  indústries
culturals per accions pedagògiques

0,00 € +6.044,14€ 6.044,14 €

Total 145.760,00 € 145.759,82 €

Cinquè.  Concedir als beneficiaris que s’esmenten a continuació les subvencions que
es detallen i disposar amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents, d’acord
amb el detall següent:

Aplicació 300/3260/46200
Expedient CIF Nom  del

beneficiari

Concepte  de  la

subvenció

Punt

uació

obtin

guda

Import  de  la

subvenció  (en

€)

%  de

finançame

nt

Import  a

justificar

(en€)

2021/2138 P1715500C Ajuntament  de

Riells i Viabrea

Projecte  de reforç

escolar

socioeducatiu

adreçat  a  joves  i

infants

vulnerables  de

Riells i Viabrea

28 1.349,04 € 22% 6.100,00 €

2021/2250 P1712100E Ajuntament d’Olot Aula

d’Alfabetització 25 1.204,50 € 5% 22.027,50 €

2021/2286 P1722700J Ajuntament  de

Vidreres

Espai  d’orientació

Cultural (EOC) per

a infants de 3 a 5

anys

27 1.300,86 € 4% 30.208,01 €

2021/2309 P1715900E Ajuntament  de Autoconeixement
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Riudellots  de  la

Selva

i  creativitat.

Projecte  de

foment  i

desenvolupament

del  talent  i

habilitats

22 733,60 € 100% 733,60

2021/2331 P1716400E Ajuntament de Salt Projecte  educatiu

d’activitats

musicals escolars

24 1.156,32 € 26% 4.500,00 €

2021/2380 P1709600I Ajuntament  de

Llagostera

Llagostera  3.0

Centre de recursos

tecnològics  de

Llagostera

28 1.349,04 € 13% 10.000,00 €

2021/2488 P1702200E Ajuntament  de

Besalú

Activitats  escola

de música 20 963,60 € 22% 4.400,00 €

2021/2492 P1710900J Ajuntament  de

Maçanet de la Selva

Música  a  les

escoles 24 1.156,32 € 7% 17.160,00 €

2021/2501 P1721200B Ajuntament  de

Torroella  de

Montgrí

L’aula a l’espai Ter.

Un  projecte

escolar

d’innovació

educativa  i

cultural

34,25 1.836,80 € 3% 63.064,00 €

2021/2541 P1708500B Ajuntament  de

Girona

Escoles  que

caminen  cap  a  la

coeducació

28 1.349,04 € 29% 4.676,82 €

2021/2546 P1701400B Ajuntament  de

Begur

SIE Secundària

28,25 1.361,09 € 25% 5.394,87 €

2021/2568 P1701600G Ajuntament  de

Banyoles

Cultura,

convivencia  i

ciutadania  per  a

infants i joves

20 963,60 € 16% 5.850,00 €

2021/2613 P1705400H Ajuntament  de

Celrà

Servei  d’aula

d’estudi  per  a

alumnes

d’educació

primària

27,75 1.337,00 € 58% 2.300,00 €

2021/2649 P6790001I OALEMG Tots junts a cantar

29 1.397,22 € 19% 7.450,00 €

2021/2673 P1711200D Ajuntament  de

Mieres

Acompanyament

integral  a  la

infancia,

l’adolscència  i  a

les families

22 1.059,96 € 52% 2.050,00 €

2021/2723 P1715000D Ajuntament  de

Puigcerdà

Taller  de  robótica

pel

desenvolupament

de  les

competències  del

futur

22 1.059,96 € 7% 15.388,00 €

2021/2774 P1720500F Ajuntament de Sils Projecte  educatiu

per  al  foment  del

talent  de  la

capacitat  artística,

creativa,  crítica  i

d’emprenedoria

cultural

29 1.397,22 € 38% 3.705,20 €

2021/2780 P1708900D Ajuntament

d’Hostalric

Igualant

oportunitats 20 963,60 € 65% 1.486,00 €

2021/2785 P1700800D Ajuntament

d’Anglès

Suport

socioeducatiu  a

l’alumnat de CS de

primària  de  les

escoles d’Anglès

21 1.011,78 € 32% 3.145,00 €

2021/2791 P1702500H Ajuntament  de  La

Bisbal d’Empordà

Projecte Xarxa

22 1.059,96 € 22 22.506,06 €

2021/2830 P1710200E Ajuntament  de Jornada  de
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Lloret de Mar matemàtiques  i

anglès aplicades al

paratge  de  Sta.

Cristina

20 684,20 € 34% 1.984,00 €

2021/2836 P1702900J Ajuntament  de  St.

Miquel de Fluvià

Projecte  d’acció

social a St. Miquel

de Fluvià

22 1.059,96 € 6% 18.500,00 €

2021/2856 P1720100E Ajuntament  de  la

Cellera de Ter

Projecte Castanyer

27 1.300,86 € 12% 10.664,87 €

2021/1809 P1700900B Ajuntament

d’Arbúcies

Projecte

d’alfabetització 30 1.445,40 € 17% 8.558,43 €

2021/2137 P1712500F Ajuntament  de

Palamós

Curs  d’iniciació  a

la  llengua  oral  i

escrita  i  tallers  de

competències

bàsiques

27 1.300,86 € 6% 20.600,00 €

2021/2289 P1722700J Ajuntament  de

Vidreres

Programa  de

formació  inicial

per  a  adults  del

CFA de Vidreres

29 1.397,22 € 7% 20.150,16 €

2021/2347 P1704900H Ajuntament  de

Cassà de la Selva

Serveis  de

formació  cultural

per  a  persones

adultes

25 1.204,50 € 5% 23.861,94 €

2021/2620 P1705400H Ajuntament  de

Celrà

Servei educatiu de

suport  als

ensenyaments  en

GES-aula2

29,75 1.433,36 € 20% 7.260,00 €

2021/2668 P1721200B Ajuntament  de

Torroella  de

Montgrí

Projecte centre de

formació d’adults 28 1.349,04 € 2% 88.400 €

2021/2728 P1715000D Ajuntament  de

Puigcerdà

Cursos

d’informàtica  i

smartphones  per

a  persones

jubilades

24 1.156,32 € 58% 2.000,00 €

2021/2253 P1712100E Ajuntament d’Olot Redacció  del  Pla

Estratègic

d’Educació  360  a

Olot

- 2.000,00 € 50% 4.000,00 €

2021/2293 P1722700J Ajuntament  de

Vidreres

Pla  Estratègic

Educació360  a

Vidreres

- 1.000,00 € 50% 2.000,00 €

2021/2312 P1709600I Ajuntament  de

Llagostera

Elaboració  del  Pla

Estratègic

d’Educació 360 de

Llagostera

- 2.451,16 € 50% 4.902,31 €

2021/2332 P1716400E Ajuntament de Salt Pla  d’acció

Educació 360 -

907,50 € 50% 1.815,00 €

2021/2334 P1702800B Ajuntament  de

Bordils

Redacció del Pacte

local  per  a

l’Educació  360

Bordils

- 1.500,00 € 50% 3.000,00 €

2021/2338 P1712400I Ajuntament  de

Palafrugell

Eixos  estratègics

d’Educació  360  a

Palafrugell

- 2.032,50 € 50% 4.065,00 €

2021/2423 P1715100B Ajuntament  de

Quart

Quart.  Terra  que

inspira

Eduació360

- 720,00 € 50% 1.440,00 €

2021/2475 P1717000B Ajuntament  de  St.

Feliu de Guíxols

Projecte educatius

de ciutat 360 - 3.000,00 € 50% 6.000,00 €

2021/2497 P1701400B Ajuntament  de

Begur

Procés

d’elaboració de les

línies

estratègiques

d’Eduació360

- 675,00 € 50% 1.350,00 €

2021/2531 P1708500B Ajuntament  de Programa  Girona
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Girona Eduació 360 - 5.137,38 € 50% 10.274,76 €

2021/2576 P1722900F Ajuntament  de

Vilablareix

Projecte 360

- 1.170,70 € 50% 2.341,40 €

2021/2599 P1705400H Ajuntament  de

Celrà

Redacció  del

projecte  Celrà

s’educa.  Educació

360

- 1.000,00 € 50% 2.000,00 €

2021/2677 P1701800C Ajuntament  de

Bàscara

Redacció  del

projecte

d’Educació 360

- 4.000,00 € 50% 8.000,00 €

2021/2779 P1717900C Ajuntament  de  St.

Julià de Ramis

Espai  obert  a

Medinyà - 750,00 € 50% 1.500,00 €

2021/2802 P1702500H Ajuntament  de  La

Bisbal d’Empordà

Diagnosi  de

situación i disseny

del  pla  d’actuació

d’educació 360

- 960,00 € 50% 1.920,00 €

2021/2845 P1701700E Ajuntament  de  La

Vall d’en Bas

Projecte  pla

estratègic

Educació 360

- 1.250,00 € 50% 2.500,00 €

TOTA

L

64.896,47 €

Aplicació 300/3260/48109

Expedient CIF Nom  del

beneficiari

Concepte

de  la

subvenció

Puntuació

obtinguda

Import  de  la

subvenció (en

€)

%  de

finançam

ent

Import  a

justificar

(en€)

2021/1807 G55332357

Ass.

Puigcerdà

Music

III  Jornades

d’Investigaci

ó Artística en

Música  dels

Pirineus

24 1.156,32 € 66% 1.750,00 €

2021/2006 G55306401

Ass.  UAP

eduquem per

la pau

UAP21

Nature
29 1.397,22 € 4% 37.575,00 €

2021/2342 G55270557

Ass.

Camerata

dels Pirineus

VII  Stage

orquestra  al

Ripollès

22 1.059,96 € 7% 15.550,00 €

2021/2353 G55338016

Ass. Musical i

cultural  Els

Atrapasomnis

Cantem  i

aprenem

amb  els

Atrapasomni

s

25 1.204,50 € 11% 11.150,00 €

2021/2397 G55301410
Ass.  Filosofia

Ara

Filosofia  a

l’abast  2020-

2021

20 963,60 € 30% 3.200,00 €

2021/2429 G17139700
AMPA

Malagrida

Vivim  el

teatre
22 1.059,96 € 45% 2.364,50 €

2021/2433 G17201377

Cercle

cultural

Marboleny

Projecte

Corranda
30 1.484,92 € 17% 8.634,00 €

2021/2548 G55189260
ConArte

Internacional
Planters 41,25 2.173,62 € 3% 70.060,00 €

2021/2560 G55111009

Federació

Aula  de

Teatre

Eduard

Bartolí

Aula de Tatre 22 1.059,96 € 3% 6.500,00 €

2021/2564 G17131400

Esbart

Joaquim

Ruyra 

V Dansa a les

escoles 2021
28 1.349,04 € 5% 29.900,00 €

2021/2636 G17662495 Fundació

Privada

Estany

Suport

especialitzat

en

discapacitat

28 1.349,04 6% 21.200,00 €
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Intel.lectual  i

TEA  als

centres

docents

2021/2651 G55218150 Ass. AGITART
Cosmou

2021
29 1.397,22 € 3% 47.269,17 €

2021/2656 G17298894

Ass. de pares

i  mares  de

Mieres

Originària.

Escola

FInestres

22 1.059,96 € 31% 3.400,00 €

2021/2660 G55275002 Ass. DOTA

Projecte  de

formació  en

lectoescriptu

ra,  llengua

oral,

acompanyam

ent

comunitari  i

participació

cultural

28 1.349,04 € 28% 4.856,47 €

2021/2696 G55253322
Ass. Cultivant

igualtat

Exposició

infantil:  la

caputxeta

vermella  diu

prou

25 1.204,50 € 10% 11.600,00 €

2021/2707 G55297907
Ass.  Cultural

La Volta

De la Volta a

l’aula:

llenguatges

artístics,

tècniques  i

debats  per  a

la  reflexió

compartida

29,25 1.409,27 € 14% 10.250,00 €

2021/2711 G55074629
COCU  Ass.

Cultural
Matins d’art 20 963,60 € 8% 12.801,24 €

2021/2732 G55148704

Comissió

unitària  28

de juny

Formacions

entorn  el

sistema sexe/

gènere  i  la

sexualitat

23 1.108,14 € 9% 12.000,00 €

2021/2734 G17603804
Fundació

Esplai Girona

Projecte  de

formació

contínua  per

a  persones

formadores

en l’àmbit del

lleure  i

voluntariat

27 1.300,86 € 20% 6.500,00 €

2021/2736 G66951476 ACDIC

Science

needs  you

2021:

l’exploració

de  l’espai,

noves

oportunitats

22 1.059,96 € 7% 15.000,00 €

2021/2783 G55293427

Ass.

Prevenció

abús  sexual

Reach

Associació

prevenció

abús  sexual

per infancia i

nenes en risc

edu.cat

35 1.872,49 € 11% 17.559,99 €

2021/2511 G17201377

Cercle  de

Cultura

Tradicional  i

Popular

Marboleny

Formació  en

dansa  d’arrel

tradicional

per a adults

32 1.541,76 € 7% 23.000,00 €

2021/2700 G55253322 Associació

cultivant

Aposta  de

futur  i

26 1.252,68 € 10% 12.100,00 €
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igualtat
comunitat

coeducadora

TOTAL 29.777,62 €

Aplicació 300/3260/47001

Expedient CIF Nom  del

beneficiari

Concepte

de  la

subvenció

Puntuació

obtinguda

Import  de  la

subvenció (en

€)

%  de

finançament

Import  a

justificar

(en€)

2021/2356 F55312359
Girona  Artelier

SCCL

Taller  de

musicals:

Wonderland

29 1.397,22 € 8%
18.287,25

€

2021/2406 B55062731
CompanyiaAnna

Roca

Valentina  a

les aules
28 1.349,04 € 10%

14.000,00

€

2021/2642 F55297188
Cultural  Rizoma

SCCL

Programes

educatius

Rizoma

30 1.545,40 € 8%
18.256,51

€

2021/2682 B17739046

Tramoia

Produccions

Culturals SL

Torneig  de

dramatúriga

per  a

instituts

32,50 1.752,48 € 12%
15.063,52

€

TOTAL 6.044,14 €

Aplicació 300/3260/45390

Expedient CIF Nom  del

beneficiari

Concepte  de  la

subvenció

Puntuació

obtinguda

Import  de  la

subvenció (en

€)

%  de

finançament

Import  a

justificar

(en€)

2021/2257 S1700018C CRPGironès Ciència entre tots 28 1.349,04 € 10%
13.300,00

€

2021/2315 Q1700546C
Escola

L’Esculapi
Banc d’Hores 20 684,20 € 14% 5.000,00 €

2021/2385 Q6755046G
Escola  de

Bordils
Descobrim Bordils 30 1.445,40 € 13%

11.030,00

€

2021/2552 G6750008B CEIP La Draga
Jo hi sóc si tu hi vols

ser-hi
23 1.108,14 € 14% 7.720,05 €

2021/2572 Q6755004F
INS  Salvador

Espriu

Experience  Art  and

Culture
22 1.059,96 € 26% 4.100,00 €

2021/2658 Q6750004A
INS  Cassà  de

la Selva

Projecte  Un  sol

Món
26 1.252,68 € 33% 3.805,00 €

2021/2002 Q6755264F CEE Palau

Pavimentació  part

del pati amb cautxú

SBR+EPDM  de  4

cms

- 10.000,00 € 57,87 %
17.278,00

€

2021/2350 G17292194

Fundació  Els

Joncs_CEE

Mare  de  Déu

del Carme

Aula  de  natura  del

CEE  Mare  de  Déu

del Carme
- 9.905,06 € 100% 9.905,06 €

2021/2382 Q6755268G
CEE  Els

Àngels

Adaptació  acústica

de l’espai destinat a

menjador  escolar

del CEE Els Àngels

- 8.237,11 € 100% 8.237,11 €

2021/2392 Q6755234I
CEE  Font  de

l’Abella

Supressió  barreres

arquitectòniques:

arrenjament  de

sortida del pavelló

- 10.000,00 € 92,23%
10.842,10

€

TOTAL 45.041,59 €

Sisè. Desestimar, amb indicació de la motivació corresponent, les sol·licituds que es
detallen a continuació pels motius que s’indiquen:
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Expedient CIF Nom  del

peticionari

Concepte Motiu  de  la

desestimació
2021/2146 P6700002F Consell  Comarcal  de

la Selva

Artistes  a  l’aula,  curs  2020-

2021

Incompliment  del  punt  3  de

les bases

2021/2340 P1706800H Ajuntament  de

l’Escala

Projecte  escola  Museu  de

l’Anxova i la Sal

Incompliment  del  punt  3  de

les bases

2021/2399 G17914169 AMPA  Escola

L’Esculapi

Extraescolars per tothom Incompliment  del  punt3  de

les bases

2021/2679 G17035445 INTEGRA Projecte  tecnologies  de  la

información  i  comunicació

escola Joan XXIII

Incompliment  del  punt3  de

les bases

2021/2394 G25845611 Colla Castellera de la

Cerdanya

Activitats  de  la  colla

castellera de la Cerdanya

Incompliment  del  punt3  de

les bases

2021/2831 P1710200E Ajuntament de Lloret

de Mar

Adquisició de material per a

l’alumnat del SIEI

Incompliment  del  punt  4  de

les bases

2021/2857 P1719100H Ajuntament de Santa

Coloma de Farners

Escoles Planter_Educació360 Incompliment  del  termini

establert  de  presentació  de

sol·licitud de subvencions

2021/2259 B55134449 Eumes Girona Formació  en  música

avançada i so

No  assolida  la  puntuació

mínima  per  poder  accedir  a

les subvencions

2021/2601 40594268G Azucena Momo Projecte La distància No  assolida  la  puntuació

mínima  per  poder  accedir  a

les subvencions

2021/2605 G08931974 AEIG Pinya de Rosa Casal d’estiu del cau 2021 No  assolida  la  puntuació

mínima  per  poder  accedir  a

les subvencions

2021/2681 Q6755118D Escola Finestres La Rumba catalana a l’escola No  assolida  la  puntuació

mínima  per  poder  accedir  a

les subvencions

2021/2718 G55169676 Fundació  provada

per la creativació

Smart makers challenge No  assolida  la  puntuació

mínima  per  poder  accedir  a

les subvencions

2021/2355 G17472804 Ass.  Coordinadora

d’activitats

socioculturals  de

Porqueres

Tallers  en  linia  curs  2021

centre cívic de Porqueres

No  assolida  la  puntuació

mínima  per  poder  accedir  a

les subvencions

2021/2469 P1705300J Ajuntament  de

Castell Platja d’Aro

La  formació  al  llarg  de  la

vida:  tecnologies  actuals  i

recursos TIC per a persones

adultes

No  assolida  la  puntuació

mínima  per  poder  accedir  a

les subvencions

2021/2480 P1717000B Ajuntament  de  Sant

Feliu de Guíxols

Activitats  de  formació

d’adults  en  noves

tecnologies

No  assolida  la  puntuació

mínima  per  poder  accedir  a

les subvencions

2021/2515 Q1700650C CFA Pla de l’Estany Apadrinem  el  nostre

patrimoni

No  assolida  la  puntuació

mínima  per  poder  accedir  a

les subvencions

Setè. Anul.lar el crèdit sobrant de 0,18 cèntims d’euro i retornar-lo a l’aplicació original
corresponent a 300/3260/46200_Ajuts a ajuntaments programes educatius Cooperació
Cultural

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  general  i  específiques fixades  que hi  siguin
d’aplicació.

Novè. 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
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justificativa d’acord amb els models normalitzats que estaran a l’abast al web de la
Diputació de Girona.

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

Onzè. Publicar la distribució definitiva dels crèdits d’aquesta convocatòria a la Base de
Dades Nacional de Subvencions.

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

11.  Aprovació  d'una  subvenció  nominativa  al  Consorci  del  Museu  de
l'Exili_MUME per al finançament de les activitats del MUME. 2021/X020200/269

El Consorci del Museu de l'Exili - MUME ha sol·licitat una subvenció nominativa per les
activitats del MUME, l’any 2021, i s’ha instruït l'expedient corresponent (2021/269). 

El MUME és un centre de referència a nivell nacional pel que fa a la recuperació de la
memòria històrica del nostre passat recent. Té una programació dinàmica durant tot
l’any  mitjançant  l’organització  d’activitats  culturals  diverses,  com  ara,  exposicions,
conferències, seminaris i concerts relacionats amb els aspectes històrics del museu.
La restitució de treballs artístics i documentals de caire testimonial, la reflexió al voltant
de la rellevància social de la memòria històrica i del foment d’una cultura cívica de la
pau, són qüestions que el MUME té molt presents en la programació de les activitats.
El  MUME també fa un treball  de transferència  social  de  coneixement  dut  a  terme
conjuntament amb la Càtedra Walter Benjamin de la Universitat de Girona, a la qual el
MUME hi  aporta,  també,  l'organització  de  la  convocatòria  del  Premi  Internacional
Memorial Walter Benjamin, que té com a objectiu la projecció del filòsof judo alemany
a les comarques gironines i el reconeixement de l'escriptura assagística.

El  Ple  de la  Diputació  de Girona del  17 de desembre de 2019 va aprovar  el  Pla
Estratègic  de  subvencions,  dins  del  qual  es  preveu  que  el  servei  de  Cooperació
Cultural tindrà una línia de cooperació econòmica amb els equipaments museístics del
territori.  L’objectiu  d’aquesta  línia  és  donar  suport  a  l’activitat  dels  museus  de  les
comarques de Girona, sempre i quan estigui relacionada amb accions l’objectiu dels
quals sigui arribar a nous públics, la difusió i promoció del patrimoni cultural, etc.

Atès  que  en  el  pressupost  de  la  Diputació  hi  figura  una  subvenció  consignada
nominativament a favor del Consorci del Museu de l'Exili - MUME, 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 decretde 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
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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  al  Consorci  del  Museu  de  l'Exili  -  MUME,  per  al
finançament de les activitats del MUME, que tindrà lloc a La Jonquera, l’any 2021, que
es detalla a continuació: 

Número
d'expedient
electrònic

Nom  del  (nom  del
beneficiari)

NIF  del
beneficiari

Objecte  de  la
subvenció

Període
d’execució  de
l’activitat

2021/269 Consorci  del  Museu
de l’Exili-MUME

G55024038 Activitats  del
MUME  _Premi
Walter Benjamin

De desembre de
2020  a  octubre
de 2021

Cost  total  de
l'objecte
subvencionat

Cost de les despeses
subvencionables

Import  de  la
subvenció

Percentatge  de
finançament

Import a justificar

46.500 euros 46.500 euros 33.000 euros 70,96 % 46.500 euros

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import deTRENTA-TRES MIL EUROS,
(33.000,00€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/46760 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 desembre de 2020 fins a
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. 
Es considera que el Consorci del Museu de l'Exili - MUME, 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 33.000,00 € que representa
un  percentatge  de  finançament  del  70,96  %,  quan  s’hagi  presentat  el  compte
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord. 

SETÈ. Règim de justificació. 
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El Consorci del Museu de l'Exili - MUME ha de justificar la subvenció concedida, per
l’import de 46.500,00 € 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.
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  (www.ddgi.cat a
l’apartat de documentació).
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’OrdreEHA/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 a les accions subvencionades.
- Percentatge d’accions per a la creació de nous públics
- El vostre equipament duu a terme accions de polítiques de gènere? en cas
afirmatiu, quines.
- El vostre equipament promou la cultura inclusiva? en cas afirmatiu, com.
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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 el15 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:

d. 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.

e. 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.)

f. 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:

IV. 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.

V. 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  el  Consorci  del  Museu de l'Exili  -  MUME, 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
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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 Consorci del Museu de l'Exili - MUME haurà de fer constar expressament el suport
econòmic  de la  Diputació  de  Girona  en  qualsevol  acte,  publicitat  o  difusió  de  les
actuacions que siguin objecte de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada.

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

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

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

DESÈ. Obligacions del beneficiari. 
El Consorci del Museu de l'Exili - MUME, té les obligacions següents:

a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció;
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida
respecte  a  l’activitat  per  a  la  qual  es  concedeix  la  subvenció,  i  sotmetre’s  a  les
actuacions  de  comprovació  i  control  de  la  Diputació  de  Girona,  la  Sindicatura  de
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable;
c)  Notificar  a  la  Diputació  de  Girona  els  ajuts  obtinguts  o  demanats  a  altres
administracions  o  entitats  públiques  o  privades,  nacionals  o  internacionals,  amb
posterioritat a la presentació de la sol·licitud;
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i
control; 
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb la
col·laboració d’aquest organisme; 
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable;
g) Col·laborar en la programació del Pati Cultural de la Diputació de Girona, si s’escau.
h) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.
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.
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ONZÈ. Verificació i control. 
La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients
l’acompliment  de  l’objecte  subvencionat,  el  qual  té  la  consideració  de  finalista.  El
control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions. 

El Consorci del Museu de l'Exili – MUME, 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
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Diputació  de  Girona  les  faci  públiques  en  compliment  de  les  obligacions
establertes en la legislació sobre transparència).

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

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

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

SETZÈ.  Amb vista a la situació d’excepcionalitat  provocada pel  COVID-19 que pot
afectar el funcionament, organització i realització de les activitats i projectes objecte
d’aquesta resolució es preveu que per Decret del president de la Diputació de Girona
es  puguin  modificar  el  percentatge  de  finançament  sobre  el  pressupost  global  de
l’activitat,  els  terminis  d’execució  i  justificació,  així  com  acceptar  despeses  de
preparació de l’activitat, tot i que finalment no s’hagi pogut dur a terme, sempre i quan
estigui degudament motivat.

DISSETÈ. Notificar aquest acord al Consorci del Museu de l'Exili – MUME.

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

12. Aprovació d'una subvenció nominativa a l'Ajuntament de Lloret de Mar pel
finançament del Festival SOM de Mar. 2021/X020200/254
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L’Ajuntament de Lloret de Mar ha sol·licitat a la Diputació de Girona una subvenció pel
finançament del Festival SOM de Mar, en l’anualitat 2021, i  s’ha instruït l’expedient
corresponent (2021/254).

L’objectiu del Festival SOM de Mar és convertir aquest esdeveniment en un punt de
referència de la Costa Brava Sud com a certamen singular i estratègic, a través d’una
combinació de la  cultura mitjançant  la  música,  i  el  patrimoni  local,  posant  en valor
diferents indrets i localitzacions de la ciutat i de la província de Girona, com són els
Jardins de Santa Clotilde, un Bé d’Interès Nacional que forma part del patrimoni local.
 
La  celebració  d’un  esdeveniment  d’aquestes  característiques  provoca  un  important
efecte  dinamitzador  de  l’economia  local,  ja  que  genera  un  alt  impacte  econòmic  i
mediàtic  en  la  ciutat  i  en  el  seu  entorn  com són:  generació  de despesa  directa  i
indirecta, creació de llocs de treball, o la projecció de la marca Lloret dins d’un entorn
de qualitat, entre d'altres.

SOM de Mar  és una proposta única per  celebrar  un festival  musical  de mig-  gran
format  i  de  gran  índole,  amb recorregut  de  futur,  amb professionals  de  reconegut
prestigi dedicats a aconseguir aquest objectiu, amb una estratègia clara i definida de
creixement i vocacióper esdevenir un festival de referència de la zona, i que aprofita
l’espai privilegiat dels Jardins de Santa Clotilde de Lloret de Mar per aportar un gran
valor a la ciutat.

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.

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

Número
d'expedient
electrònic

Nom  del  (nom  del
beneficiari)

NIF  del
beneficiari

Objecte  de  la
subvenció

Període
d’execució  de
l’activitat
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2021/254 Ajuntament  de  Lloret
de Mar

P1710200E Festival  SOM de
Mar

De  l’1  de  gener
de 2021 al 15 de
setembre  de
2021

Cost  total  de
l'objecte
subvencionat

Cost de les despeses
subvencionables

Import  de  la
subvenció

Percentatge  de
finançament

Import a justificar

90.000 euros 90.000 euros 30.0000 euros 33,33 % 90.000 euros

SEGON.  Autoritzar  i  disposar  la  despesa  per  l’import  deTRENTA  MIL  EUROS,
(30.000,00€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/46233 del pressupost
de la Diputació de Girona de 2021.

TERCER. Objecte.
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada
exclusivament  a  l’execució  de  les  despeses  que  consten  en  el  pressupost  de  la
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa. 

El període d’execució de l’actuació subvencionada és des de l’1 de gener de 2021 fins
al 15 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 l’Ajuntament de Lloret de Mar, 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 30.000,00 € que representa
un  percentatge  de  finançament  del  33,33  %,  quan  s’hagi  presentat  el  compte
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord. 

SETÈ. Règim de justificació. 
L’Ajuntament de Lloret de Mar 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;
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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: 

a) Nombre d’assistents a l’activitat.
b) La iniciativa incorpora polítiques de gènere? En cas afirmatiu explicar quines

incorpora. 
c) 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.

Tan bon punt l’Ajuntament de Lloret de Mar presenti la documentació justificativa es
procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en
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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 Lloret de Mar 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:

I. 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.

II. 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 Lloret de Mar 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; 

47

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



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.

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 Lloret de Mar, 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.
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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. 

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 de Lloret de Mar.

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

13.  Aprovar  concessió  subvencions  publicacions  d'interès  local  editades  per
ajuntaments, any 2021. 2021/X020100/695

Vistes  les  bases  reguladores  de  subvencions  per  a  publicacions  d’interès  local
editades per ajuntaments, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió del
dia 22 de desembre de 2020, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona
número 2 de 5 de gener de 2021.

Vista la convocatòria pública de subvencions per publicacions d’interès local editades
per ajuntaments per a l’any 2021 aprovada per la Junta de Govern en la sessió de data
2 de febrer de 2021 i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 34, de
19 de febrer de 2021.

Vist  l’informe  de  la  Comissió  Avaluadora  de  data  28  d’abril  de  2021,  en  què  es
concreta el  resultat  de l’avaluació efectuada i  es proposa a l’òrgan competent  que
emeti  la  resolució  sobre  l’atorgament  de  les  subvencions  d’acord  amb  el  que
s’estableix a l’annex 2.

Atès que la competència per resoldre correspon a la Junta de Govern de la Diputació
de  Girona,  segons  allò  que  s’estableix  a  l’article  9  de  les  Bases  específiques
reguladores.

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 les subvencions que es detallen a continuació i
disposar  la  despesa  per  un  import  total  60.169,03  euros  amb  càrrec  a  l’aplicació
pressupostària 303/3340/46201 del pressupost general de 2021 (Programa d’edicions
d’interès local a ajuntaments).

EXP. NIF
AJUNTAMEN
T PUBLICACIÓ

Punt
.

Import
concedit

%
press.

Import  a
justificar

2472/2021 P1721300J Tortellà Història dels masos de Tortellà 45
3.000,00
€ 50,00

6.000,00
€

3084/2021 P1703300B Cabanes Cabanes, casals amb història 45
3.000,00
€ 35,39

8.478,16
€

3099/2021 P1711400J Molló La tria de mulats d'Espinavell 45
3.000,00
€ 34,01

8.820,50
€

3121/2021 P1719700E
St.  Joan  les
Fonts Per què no ballen els gegants? 35 831,41 € 50,00

1.662,96
€

3173/2021 P1700900B Arbúcies Col·loquis del flabiol 2020 30 750,00 € 50,00
1.500,00
€

3358/2021 P1708900D Hostalric La Creu 30 853,00 € 50,00
1.706,00
€

3360/2021 P1709300F La Jonquera La cavalcada invisible 25
3.000,00
€ 41,12

7.295,74
€

3361/2021 P1720100E
La Cellera de
Ter

La  Cellera:  200  anys
d'independència municipal 50

3.000,00
€ 49,09

6.111,28
€
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3386/2021 P1714200A
Les  Planes
d'Hostoles

L'església  parroquial  de  Sant
Cristòfol de les Planes 50

1.815,00
€ 50,00

3.630,00
€

3393/2021 P1709900C Llançà A dos pams del cel 30
1.400,00
€ 50,00

2.800,00
€

3440/2021 P1700300E Albanyà Anem a caçar bolets! 40
2.025,00
€ 50,00

4.050,00
€

3441/2021 P1709500A Lladó Ens va fer Alex Gifreu 50
3.000,00
€ 32,61

9.200,00
€

3442/2021 P1704900H
Cassà  de  la
Selva

Una visita a Cassà de la Selva
l'any 1320 35

3.000,00
€ 42,27

7.097,00
€

3521/2021 P1716100A Roses
El  Golf  de  Roses  durant  la
Guerra Civil (1936-1939) 35

3.000,00
€ 47,87

6.266,42
€

3522/2021 P1705300J
Castell-Platja
d'Aro El comerç de la sorra 35

3.000,00
€ 42,80

7.010,00
€

3561/2021 P1714900F
El  Port  de  la
Selva El Castellar del Port de la Selva 45

3.000,00
€ 46,15

6.500,00
€

3583/2021 P1709600I Llagostera Art i patrimoni. Àlbum de cromos 30
2.480,00
€ 50,00

4.960,00
€

3586/2021 P1713300J Pardines
Les  músiques  populars  de
Pardines 40

3.000,00
€ 31,50

9.524,35
€

3587/2021 P1715600A Ripoll Cases de Pagès de Ripoll 40 850,00 € 44,16
1.925,00
€

3643/2021 P1714000E Peralada El mirall de la història 45
2.250,00
€ 50,00

4.500,00
€

3675/2021 P1715300H Regencós L'aigua a Regencós 45 547,23 € 50,00
1.094,45
€

3676/2021 P1701700E
La  Vall  d'en
Bas

La  cultura  de  l'aigua  a  la  Vall
d'en Bas 35 900,00 € 14,50

6.205,59
€

3715/2021 P1715400F
Ribes  de
Freser

Recull  fotogràfic  de  la  Vall  de
Ribes desapareguda 45

2.766,00
€ 24,20

11.427,89
€

3717/2021 P1719200F
Santa
Cristina d'Aro Masies de Santa Cristina d'Aro 35

3.000,00
€ 7,51

39.959,73
€

3766/2021 P1700100I Agullana Agullana pintada i dibuixada 45
2.961,29
€ 50,00

5.922,59
€

3767/2021 P1716400E Salt Natura vs. Paisatge 35
3.000,00
€ 15,86

18.917,83
€

3768/2021 P1715000D Puigcerdà Poca punteria i altres narracions 35 740,10 € 50,00
1.480,20
€

SEGON.- Desestimar les sol·licituds que es relacionen pels motius que s’indiquen:

EXP. NIF AJUNTAMENT PUBLICACIÓ MOTIU
3359/202
1

P1717100
J

Sant  Feliu  de
Pallerols L'Hostolenc

Article  1  de  les  Bases  Reguladores  (Queden
excloses les revistes i els butlletins municipals)

3548/202
1

P1715200
J Rabós d'Empordà Rabós d'Empordà

Article  1  de  les  Bases  Reguladores  (Queden
excloses les revistes i els butlletins municipals)

3763/202
1

P1723100
B Viladamat

Revista  Terra  de
lluerts

Article  1  de  les  Bases  Reguladores  (Queden
excloses les revistes i els butlletins municipals)

TERCER.- Anul·lar el saldo sobrant de la convocatòria per import de 9.830,97 euros de
l’aplicació 303/3340/46201 del pressupost corporatiu de 2021.

QUART.- 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
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la  subvenció,  així  com  les  condicions  generals  i  específiques  fixades  que  siguin
d’aplicació.

CINQUÈ.-  Les  subvencions  concedides  s’hauran  de  justificar  dins  el  termini  que
finalitza  el  15  de novembre de 2021,  mitjançant  presentació del  compte justificatiu
d’acord amb el model normalitzat que es pot trobar al web de la Diputació de Girona.

SISÈ.- Notificar aquest acord als beneficiaris de les subvencions i als peticionaris la
sol·licitud dels quals ha estat desestimada.

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

— Servei d’Esports

14. Convocatòria de subvencions subprograma a4: suport als municipis per a
l'organització d'esdeveniments esportius singulars. 2021/x020201/5245

Antecedents

El  Ple  de la  Diputació  de Girona del  17 de desembre de 2019 va aprovar  el  Pla
Estratègic de subvencions, dins del qual es preveu que el servei d’Esports atorgarà
subvencions mitjançant convocatòria de concurrència competitiva.

El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,  pel  qual s’aprova el  text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya i la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local preveuen l’atorgament de subvencions i ajuts econòmics per part
de les Diputacions.

L'objecte d'aquesta convocatòria són les actuacions de promoció i foment de l’activitat
física i l’esport a les comarques gironines que es determinen en les bases específiques
reguladores de subvencions per al finançament de l’acció de promoció i foment de
l’activitat  física  i  l’esport  a  les  comarques  gironines.  Subprograma  A4:  Suport  als
municipis per a l’organització d’esdeveniments esportius singulars  aprovades pel Ple
de la Diputació el dia 20 d’abril de 2021, i publicades al BOPG núm. 82 de 30 d’abril de
2021.

La tramitació de la convocatòria que es proposa que s’aprovi s'ajusta a l'establert a
l'Ordenança General de subvencions de la Diputació de Girona i a la Llei 38/2003,
General de Subvencions, i l’òrgan competent per a la seva aprovació és la Junta de
Govern, d’acord amb el que estableixen les bases específiques reguladores

Atesos els antecedents anteriors, l’informe del cap del Servei d’Esports de 14 de maig
de 2021, i la fiscalització realitzada segons el RD. 424/2017, de 28 d’abril, pel que es
regula el  règim jurídic  del  Control  Intern en les entitats del Sector Públic  Local,  el
diputat delegat d'Esports, proposa a la Junta de Govern que adopti l'acord següent:

PRIMER. Aprovar la convocatòria única i en règim de concurrència competitiva per a la
concessió  de subvencions  per  al  finançament  de  l’acció  de  promoció  i  foment  de
l’activitat  física  i  l’esport  a  les  comarques  gironines.  Subprograma  A4:  Suport  als
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municipis per a l’organització d’esdeveniments esportius singulars, el text de la qual es
transcriu com segueix:

CONVOCATÒRIA  DE  SUBVENCIONS  PER  AL  FINANÇAMENT  DE  L’ACCIÓ  DE
PROMOCIÓ I FOMENT DE L’ACTIVITAT FÍSICA I L’ESPORT A LES COMARQUES
GIRONINES.  SUBPROGRAMA  A4:  SUPORT  ALS  MUNICIPIS  PER
L’ORGANITZACIÓ D’ESDEVENIMENTS ESPORTIUS SINGULARS.

1. Objecte i finalitat
Subvencions en règim de concurrència competitiva per als ajuntaments destinades al
suport  i  finançament  per  l’organització  d’esdeveniments  esportiu  singulars,  d’acord
amb les  bases  específiques  reguladores  aprovades  pel  Ple  de  la  Diputació  en  la
sessió de 20 d’abril de 2021 i publicades al BOPG núm. 82, de 30 d’abril de 2021.

L’òrgan competent per a l’aprovació de la convocatòria és la Junta de Govern de la
Diputació  de  Girona  d’acord  amb  el  que  s’estableix  en  el  punt  3  de  les  bases
reguladores.

Els  criteris  de  valoració  de  les  sol·licituds  estan  recollits  al  punt  7  de  les  bases
publicades al BOPG número 82 de 30 d’abril de 2021.

El programa de suport és:

Programa A. Suport als municipis.

k. A4. Suport a l’organització d’esdeveniments esportius singulars.

2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària

L’import total destinat a la convocatòria és de 40.000,00€. El crèdit pressupostari va
amb càrrec a l’aplicació pressupostària i import següent:

 Programa
Aplicació

Pressupostària
 Import 

A4
Suport  a  l’organització  d’esdeveniments
esportius singulars

320.3410.46201 40.000,00 € 

Total Programa A4 40.000,00 € 

Amb la finalitat d’atendre un major nombre de sol·licituds de subvenció o d’atorgar un
major import en les subvencions, aquest crèdit podrà ser ampliat amb una quantitat
addicional de com a màxim la que es preveu en el subprograma, derivada de crèdits
sobrants  d’altres  convocatòries  o  d’alguna  modificació  de crèdit.  L’efectivitat  de  la
quantia addicional estarà condicionada a la corresponent declaració de disponibilitat
de  crèdit  amb  caràcter  previ  a  la  resolució  de  les  subvencions  i  l’aprovació  de
l’augment de la convocatòria.

Els  imports  parcials  de  cada  aplicació  pressupostària  són  xifres  estimatives  i  es
podran redistribuir en funció de les sol·licituds presentades.

3. Termini de presentació de sol·licituds

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

A4
Suport  a  l’organització  d’esdeveniments
esportius singulars

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

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

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

4. Termini de resolució i notificació 

4.1. Termini de resolució

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

4.2. Termini de notificació

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

5. Règim de recursos

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

6. Publicitat

Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Diputació i al lloc web de la
Diputació, i l’extracte d’aquesta, d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la Llei
38/2003, general de subvencions,  es publicarà al  Butlletí  Oficial de la Província de
Girona.

SEGON. Autoritzar la despesa de la convocatòria per un import de 40.000,00 € amb
càrrec a l’aplicació pressupostària del pressupost de 2021:

 Programa
Aplicació

Pressupostària
 Import 

A4 Suport a l’organització d’esdeveniments esportius 320.3410.46201 40.000,00 € 
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singulars
Total Programa A4 40.000,00 € 

TERCER. Facultar àmpliament el president de la corporació als efectes de procedir a
l'execució del present acord, en especial per ordenar la publicació de la convocatòria
en el  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de Girona,  per  resoldre  els  recursos que s’hi
puguin interposar, i perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es persegueix, rectifiqui
els defectes o les omissions que eventualment s’hagin pogut advertir.

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

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

15. Aprovar la convocatòria de subvencions Subprograma B4: Suport als actes
commemoratius de l’antiguitat de les entitats esportives. 2021/X020201/5329

Antecedents

El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,  pel  qual s’aprova el  text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya i la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local preveuen l’atorgament de subvencions i ajuts econòmics per part
de les Diputacions.

L'objecte d'aquesta convocatòria són les actuacions de promoció i foment de l’activitat
física i l’esport a les comarques gironines que es determinen en les bases específiques
reguladores de subvencions per al finançament de l’acció de promoció i foment de
l’activitat física i l’esport a les comarques gironines. Subprograma B4: Suport als actes
commemoratius  de  l’antiguitat  de  les  entitats  esportives  aprovades  pel  Ple  de  la
Diputació el dia 20 d’abril  de 2021, i publicades al BOPG núm. 82 de 30 d’abril  de
2021.

La tramitació de la convocatòria que es proposa que s’aprovi s'ajusta a l'establert a
l'Ordenança General de subvencions de la Diputació de Girona i a la Llei 38/2003,
General de Subvencions, i l’òrgan competent per a la seva aprovació és la Junta de
Govern, d’acord amb el que estableixen les bases específiques reguladores

Atesos els antecedents anteriors, l’informe del cap del Servei d’Esports de 14 de maig
de 2021, i la fiscalització realitzada segons el RD. 424/2017, de 28 d’abril, pel que es
regula el  règim jurídic  del  Control  Intern en les entitats del Sector Públic  Local,  el
diputat delegat d'Esports, proposa a la Junta de Govern que adopti l'acord següent:

PRIMER. Aprovar la convocatòria única i en règim de concurrència no competitiva per
a la concessió de subvencions per al finançament de l’acció de promoció i foment de
l’activitat física i l’esport a les comarques gironines. Subprograma B4: Suport als actes
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commemoratius de l’antiguitat de les entitats esportives, el text de la qual es transcriu
com segueix:

CONVOCATÒRIA  DE  SUBVENCIONS  PER  AL  FINANÇAMENT  DE  L’ACCIÓ  DE
PROMOCIÓ I FOMENT DE L’ACTIVITAT FÍSICA I L’ESPORT A LES COMARQUES
GIRONINES.  SUBPROGRAMA B4:  SUPORT ALS ACTES COMMEMORATIUS DE
L’ANTIGUITAT DE LES ENTITATS ESPORTIVES.

1. Objecte i finalitat
Subvencions  en  règim  de  concurrència  no  competitiva  per  les  entitats  de  la
demarcació  de  Girona  inscrites  o  adscrites  al  Registre  d’Entitats  Esportives  de  la
Generalitat  de  Catalunya  destinades  al  suport  i  finançament  dels  actes
commemoratius  de  l’antiguitat  de  les  entitats  esportives,  d’acord  amb  les  bases
específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 20 d’abril
de 2021 i publicades al BOPG núm. 82, de 30 d’abril de 2021.

L’òrgan competent per a l’aprovació de la convocatòria és la Junta de Govern de la
Diputació  de  Girona  d’acord  amb  el  que  s’estableix  en  el  punt  3  de  les  bases
reguladores.

Els  criteris  de  valoració  de  les  sol·licituds  estan  recollits  al  punt  7  de  les  bases
publicades al BOPG número 82 de 30 d’abril de 2021.

El programa de suport és:

Programa B. Suport a l’esport federat

l. B4. Suport als actes commemoratius de l’antiguitat de les entitats esportives.

2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària

L’import total destinat a la convocatòria és de 15.000,00€. El crèdit pressupostari va
amb càrrec a l’aplicació pressupostària i import següent:

 Programa
Aplicació

Pressupostària
 Import 

B4
Suport als actes commemoratius de l’antiguitat
de les entitats esportives

320.3410.48106 15.000,00 € 

Total Programa B4 15.000,00 € 

Amb la finalitat d’atendre un major nombre de sol·licituds de subvenció o d’atorgar un
major import en les subvencions, aquest crèdit podrà ser ampliat amb una quantitat
addicional de com a màxim la que es preveu en el subprograma, derivada de crèdits
sobrants  d’altres  convocatòries  o  d’alguna  modificació  de crèdit.  L’efectivitat  de  la
quantia addicional estarà condicionada a la corresponent declaració de disponibilitat
de  crèdit  amb  caràcter  previ  a  la  resolució  de  les  subvencions  i  l’aprovació  de
l’augment de la convocatòria.

Els  imports  parcials  de  cada  aplicació  pressupostària  són  xifres  estimatives  i  es
podran redistribuir en funció de les sol·licituds presentades.
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3. Termini de presentació de sol·licituds

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

Programa Període de presentació de sol·licituds

B4
Suport als actes commemoratius de l’antiguitat
de les entitats esportives

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

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

II. Les entitats hauran de signar la sol·licitud mitjançant signatura electrònica de
qualsevol dels certificats admesos per la plataforma PSIS del Consorci AOC.
Les  sol·licituds  s’hauran  de  presentar  telemàticament  per  la  plataforma  de
subvencions de la Diputació de Girona.

4. Termini de resolució i notificació 

4.1. Termini de resolució

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

4.2. Termini de notificació

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

5. Règim de recursos

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

6. Publicitat

Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Diputació i al lloc web de la
Diputació, i l’extracte d’aquesta, d’acord amb el que preveu l’article 17.3  b de la Llei
38/2003, general de subvencions,  es publicarà al  Butlletí  Oficial  de la Província de
Girona.

SEGON. Autoritzar la despesa de la convocatòria per un import de 15.000,00 € amb
càrrec a l’aplicació pressupostària del pressupost de 2021:
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 Programa
Aplicació

Pressupostària
 Import 

B4
Suport als actes commemoratius de l’antiguitat de
les entitats esportives

320.3410.48106 15.000,00 € 

Total Programa B4 15.000,00 € 

TERCER. Facultar àmpliament el president de la corporació als efectes de procedir a
l'execució del present acord, en especial per ordenar la publicació de la convocatòria
en el  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de Girona,  per  resoldre  els  recursos que s’hi
puguin interposar, i perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es persegueix, rectifiqui
els defectes o les omissions que eventualment s’hagin pogut advertir.

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

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

16. Aprovar la convocatòria dels Premis als esportistes individuals o en parella
gironins que participen en competicions federades. 2021/X020201/5330

Antecedents

El  Ple  de la  Diputació  de Girona del  17 de desembre de 2019 va aprovar  el  Pla
Estratègic de subvencions, dins del qual es preveu que el servei d’Esports atorgarà
subvencions mitjançant convocatòria de concurrència competitiva.

El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,  pel  qual s’aprova el  text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya i la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local preveuen l’atorgament de subvencions i ajuts econòmics per part
de les Diputacions.

L'objecte  de  la  convocatòria  d'aquests  premis  és  donar  suport  als  esportistes
individuals  o en parella  gironins que participen en competicions federades,  d’acord
amb el que es determina a les bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la
Diputació el dia 20 d’abril  de 2021, i publicades al BOPG núm. 82 de 30 d’abril  de
2021.

La tramitació de la convocatòria que es proposa que s’aprovi s'ajusta a l'establert a
l'Ordenança General de subvencions de la Diputació de Girona i a la Llei 38/2003,
General de Subvencions, i l’òrgan competent per a la seva aprovació és la Junta de
Govern, d’acord amb el que estableixen les bases específiques reguladores

Atesos els antecedents anteriors, l’informe del cap del Servei d’Esports de 14 de maig
de 2021, i la fiscalització realitzada segons el RD. 424/2017, de 28 d’abril, pel que es
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regula el  règim jurídic  del  Control  Intern en les entitats del Sector Públic  Local,  el
diputat delegat d'Esports, proposa a la Junta de Govern que adopti l'acord següent:

PRIMER. Aprovar la convocatòria única i en règim de  concurrència competitiva  dels
Premis als esportistes individuals o en parella gironins que participen en competicions
federades, el text de la qual es transcriu com segueix:

CONVOCATÒRIA DELS PREMIS ALS ESPORTISTES INDIVIDUALS O EN PARELLA
GIRONINS QUE PARTICIPEN EN COMPETICIONS FEDERADES.

1. Objecte i finalitat
Concessió  de  premis  per  al  suport  als  esportistes  individuals  o  en  parella  de  la
demarcació de Girona que formen part del Programa de Tecnificació Alt Rendiment
Català (ARC) de la Generalitat de Catalunya i/o participen en campionats d’Espanya,
d’Europa i del món, i fomenten la projecció de les comarques gironines a l’exterior i
promouen l’activitat física i esportiva entre la població gironina, d’acord amb les bases
específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 20 d’abril
de 2021 i publicades al BOPG núm. 82, de 30 d’abril de 2021.

L’òrgan competent per a l’aprovació de la convocatòria és la Junta de Govern de la
Diputació de Girona.

Els  criteris  de  valoració  de  les  sol·licituds  estan  recollits  al  punt  6  de  les  bases
publicades al BOPG número 82 de 30 d’abril de 2021.

2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària

L’import total destinat a la convocatòria és de 100.000,00€. El crèdit pressupostari va
amb càrrec a l’aplicació pressupostària i import següent:

 Programa
Aplicació

Pressupostària
 Import 

Premis als esportistes individuals o en parella
gironins  que  participen  en  competicions
federades

320.3410.48101 100.000,00 € 

Total Premis 100.000,00 € 

Amb la finalitat d’atendre un major nombre de sol·licituds de subvenció o d’atorgar un
major import en les subvencions, aquest crèdit podrà ser ampliat amb una quantitat
addicional de com a màxim la que es preveu en el subprograma, derivada de crèdits
sobrants  d’altres  convocatòries  o  d’alguna  modificació  de crèdit.  L’efectivitat  de  la
quantia addicional estarà condicionada a la corresponent declaració de disponibilitat
de  crèdit  amb  caràcter  previ  a  la  resolució  de  les  subvencions  i  l’aprovació  de
l’augment de la convocatòria.

3. Termini de presentació de sol·licituds

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

Programa Període de presentació de sol·licituds
Premis als esportistes individuals o en parella
gironins  que  participen  en  competicions

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

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

m. S’hauran de signar les sol·licituds mitjançant signatura electrònica de qualsevol
dels  certificats  admesos  per  la  plataforma  PSIS  del  Consorci  AOC.  Les
sol·licituds  s’hauran  de  presentar  telemàticament  per  la  plataforma  de
subvencions de la Diputació de Girona.

Alternativament,  les  sol·licituds  es  podran  presentar  presencialment  al  Registre
General de la Diputació de Girona (Pujada Sant Martí,  4,  17004 Girona),  o bé per
qualsevol dels mitjans que estableix la legislació de procediment administratiu.

4. Termini de resolució i notificació 

4.1. Termini de resolució

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

4.2. Termini de notificació

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

5. Règim de recursos

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

6. Publicitat

Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Diputació i al lloc web de la
Diputació, i l’extracte d’aquesta, d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la Llei
38/2003, general de subvencions,  es publicarà al  Butlletí  Oficial de la Província de
Girona.

SEGON. Autoritzar la despesa de la convocatòria per un import de 100.000,00 € amb
càrrec a l’aplicació pressupostària del pressupost de 2021:

 Programa
Aplicació

Pressupostària
 Import 
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Premis  als  esportistes  individuals  o  en  parella
gironins que participen en competicions federades

320.3410.48101 100.000,00 € 

Total Premis 100.000,00 € 

TERCER. Facultar àmpliament el president de la corporació als efectes de procedir a
l'execució del present acord, en especial per ordenar la publicació de la convocatòria
en el  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de Girona,  per  resoldre  els  recursos que s’hi
puguin interposar, i perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es persegueix, rectifiqui
els defectes o les omissions que eventualment s’hagin pogut advertir.

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

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

— Biblioteques

17. Conveni d'adhesió de l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts al repositori de la
Diputació de Girona. 2021/X020100/4123

El Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona, des de finals dels anys 90, ha
col·laborat amb els ajuntaments per digitalitzar els fons patrimonials de les biblioteques
públiques. En una primera etapa, per necessitats de preservació; avui, a més, amb la
intenció de divulgar l'actiu patrimonial d'aquestes col·leccions i per donar accés públic
a la riquesa que suposen les col·leccions locals, en els seus suports diversos. 

La Junta de Govern de la Diputació, en la sessió de 16 de juny de 2015, va aprovar la
minuta  del  conveni  repositori  de  col·laboració  tipus  amb  la  denominació  “Conveni
regulador de l'adhesió al repositori cooperatiu de la Diputació de Girona”. 

L'Ajuntament  de  Sant  Joan  les  Fonts  ha  sol·licitat  a  la  Diputació  de  Girona  la
subscripció del Conveni regulador de l'adhesió al repositori cooperatiu de la Diputació
de Girona, per tal d'incloure les col·leccions i/o objectes digitals a l'esmentat repositori. 

De  conformitat  amb  la  Llei  4/1993,  de  18  de  març,  del  sistema  bibliotecari  de
Catalunya; el Decret 124/1999 sobre els serveis i el personal del SLPC i el Mapa de
Lectura Pública; i el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el
text refós de la Llei de propietat intel·lectual. 

Vist l'informe favorable de la Cap del Servei de Biblioteques.

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. Acceptar la sol·licitud presentada per l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts, per
subscriure el conveni d'adhesió al repositori cooperatiu de la Diputació de Girona. 
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Segon.  Aprovar la minuta del conveni regulador de l'adhesió de les col·leccions i/o
objectes digitals, al repositori cooperatiu de la Diputació de Girona, el text del qual es
transcriu a continuació: 

“CONVENI  REGULADOR DE L’ADHESIÓ AL REPOSITORI  COOPERATIU  DE LA
DIPUTACIÓ DE GIRONA

I. ENTITATS QUE INTERVENEN.

La DIPUTACIÓ DE GIRONA, amb NIF P1700000A, representada en aquest acte pel
seu president, Sr. Miquel Noguer i en virtut de les facultats conferides per acord de la
Junta de Govern de  de 2021, assistit pel secretari general, Sr. Jordi Batllori i Nouvilas.

L’Ajuntament de Sant  Joan les Fonts amb NIF P1719700-E,  representat  en aquest
acte  pel  seu  alcaldessa,  Sra.  Maria  Vidal  Jodar,  d’acord  amb  les  atribucions
establertes a l’article 21.1.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, en la seva redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de
mesures per a la modernització del govern local.

n. ANTECEDENTS i MOTIVACIÓ.

1. L a Diputació de Girona en exercici de les competències que li venen dictades per la
Llei 4/1993 del sistema bibliotecari de Catalunya i el Decret 124/99 sobre els serveis i
el  personal  del  Sistema  de  la  Lectura  Pública  de  Catalunya,  manté  un  repositori
cooperatiu on s’emmagatzemen fons bibliogràfics conservats a les biblioteques de la
demarcació de Girona i des del que es poden consultar els articles a text complet de
revistes i  altres publicacions locals  contribuint  així  al  moviment  mundial  de l’Accés
Obert.

2.  L’Ajuntament  de Sant  Joan  les  Fonts  té  interès  en  digitalitzar  i/o  en  facilitar  la
consulta, en augmentar la visibilitat i en preservar els fons documentals que conserva
a  la  biblioteca  municipal,  com  ara  les  publicacions  municipals,  revistes  i  altres
documents relatius al municipi.

En virtut de tot això, formalitzen el present conveni amb subjecció als següents

PACTES

Primer. Objecte.

Aquest conveni té per objecte regular el procediment d’inclusió de les publicacions i/o
objectes  digitals  al  repositori  cooperatiu  de  la  Diputació  de  Girona  per  facilitar  la
consulta i/o descàrrega del seu contingut a text complet.

Segon. Propietat intel·lectual
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L’Ajuntament  de Sant  Joan les  Fonts  declara  disposar  dels  drets  de reproducció  i
comunicació pública dels  documents a digitalitzar  o bé declara que són obres que
pertanyen al domini públic. 

L’Ajuntament de Sant Joan les Fonts autoritza la Diputació de Girona a realitzar les
tasques  tècniques  imprescindibles  per  a  difondre  aquestes  obres  mitjançant  el
repositori cooperatiu o el sistema d’informació que el substitueixi en el futur.

Aquesta autorització, és gratuïta, indefinida i s’efectua en règim de no exclusivitat.

Amb  aquesta  mateixa  finalitat  l’Ajuntament  de  Sant  Joan  les  Fonts  autoritza  la
utilització del nom i imatge de capçalera de les publicacions, així com altres elements
d’identificació inclosos els gràfics, tipografies, disseny o similars.

Tercer. Comunicació pública
La Diputació de Girona es compromet a fer accessible el fons digitalitzat des de la
seva biblioteca digital i crear un accés per a la web de la biblioteca local.

Quart. Compromisos

1. L’Ajuntament de Sant Joan les Fonts es compromet a:

a) Cedir els fitxers dels documents ja digitalitzats per a la posterior càrrega al repositori
i per al reconeixement del text mitjançant un programari específic si escau.
b) En el cas que les publicacions no estiguin digitalitzades es farà arribar al Servei de
Biblioteques de la Diputació un exemplar de les publicacions que es detallen a l’Annex
per a la seva digitalització i càrrega al repositori.

2. La Diputació de Girona es compromet a:

a) Fer visible les publicacions editades o conservades per l’Ajuntament de Sant Joan
les Fonts tant a efectes de difusió com de preservació dels seus continguts.

b) Assessorar a l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts en els aspectes legals i tècnics
relatius al compliment de l’objectiu del conveni.

c)  Respectar  en  tot  moment  les  dades  d’identificació  de  les  revistes  editades  per
l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts com a publicació d’origen dels articles i treballs
que es difondran per mitjà del dipòsit.

Cinquè. Modificació.

Els  pactes  d’aquest  conveni  es  podran  modificar  per  acord  mutu.  La  modificació
s’inclourà mitjançant addenda als pactes d’aquest instrument.

Sisè. Finançament.
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Les actuacions del present conveni no comporten per part de la Diputació de Girona
cap retribució ni despesa econòmica.

Setè. Comissió de seguiment.

1. Es constituirà una comissió de seguiment d’aquest conveni de col·laboració, en la
qual  s’han  d’integrar  paritàriament  representants  de  la  Diputació  de  Girona  i  de
l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts.

2. Formaran part de la comissió de seguiment les persones següents:

a)  Per  la  Diputació  de  Girona:  El  diputat  de  (Àrea  d’adscripció  del  Servei  de
Biblioteques) i /o les persones en qui delegui.

b) Per l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts els càrrecs i/o persones que designin.

3. Corresponen a la comissió de seguiment les funcions següents:

a) Promoure les condicions que siguin necessàries per a afavorir el compliment de
l’objecte d’aquest conveni.

b) Facilitar la remoció dels obstacles que entorpeixin la celeritat dels tràmits requerits
en cada cas.

c)  Procurar  la  resolució  dels  problemes  d’interpretació  i  execució  que  puguin
presentar-se.

4. La comissió de seguiment se reunirà quan així ho sol·liciti una de les parts indicant
el motiu de la sol·licitud de reunió. Els quòrum de reunió i adopció d’acords seran els
d’unanimitat dels seus membres.

Vuitè. Vigència.

El  present  conveni  tindrà  efectes  a  partir  del  moment  de  la  seva  signatura  i  es
mantindrà en vigor durant un període de quatre anys.

Abans  de  finalitzar  el  termini,  les  parts  poden  acordar  de forma unànime la  seva
pròrroga per un termini de fins a 4 anys addicionals.

Qualsevol de les parts pot notificar a l’altra el seu propòsit de denunciar el conveni. 

Aquesta notificació es comunicarà per escrit almenys amb tres mesos d’antelació al
venciment  del  termini.  La  rescissió  del  conveni  no  obligarà  a  retirar  els  números
digitalitzats i difosos fins a la data.

Novè. Extinció.
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Són causes d’extinció d’aquest conveni:

a) L’esgotament del període de vigència convingut entre les parts;
b) L ’incompliment greu i manifest, material o legal, de les obligacions assumides en el
conveni per cadascuna de les parts;
c) Les causes generals previstes a la legislació vigent.

Desè. Règim jurídic.

El marc normatiu pel qual es regeix aquest conveni és:

a)  La  Llei  30/1992,  de  26  de  novembre,  de  règim  jurídic  de  les  administracions
públiques i del procediment administratiu comú;
b) La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local;
c) El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya;
d)  El  Reglament  d’obres,  activitats  i  serveis  dels  ens  locals  aprovat  per  Decret
179/1995, de 13 de juny;
e) Qualsevol altra disposició legal o reglamentària aplicable per raó de la matèria o del
subjecte.

Onzè. Naturalesa del conveni.

Aquest conveni té naturalesa administrativa i se circumscriu a la relació que determina
l’article 6.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la
que  es  transposen  a  l’ordenament  jurídic  espanyol  les  Directives  del  Parlament
Europeu  i  del  Consell  2014/23/UE  i  2014/24/UE,  de  26  de  febrer  de  2014.  Les
discrepàncies que puguin sorgir de la seva execució seran resoltes per mutu acord de
les parts. Els conflictes derivats de l’aplicació d’aquest conveni són competència dels
òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu de la ciutat de Girona.

Dotzè. Competència.

Aquest  conveni  regulador  es  formalitza  a  l’empara  de  l’article  91.2.d  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 que atribueix a les diputacions la competència per a fomentar
i  administrar  els  interessos  peculiars  de  la  província  i  per  l’article  2.3  del  Decret
124/1999, de 4 de maig, sobre els serveis i el personal del Sistema de Lectura Pública
de  Catalunya  que  estableix  les  competències  de  les  diputacions  en  matèria  de
biblioteques públiques. 

I  en  prova de conformitat,  les  persones que l’atorguen signen aquest  conveni  per
duplicat en el lloc i la data que s’assenyalen.”

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

18.  Finançament  de  les  despeses  dels  projectes  de  noves  vies  verdes.
2021/X020200/1081

Vista la sol·licitud del Consorci de les Vies Verdes de Girona, de data 22 de gener de
2021, en què sol·licita una subvenció nominativa per al finançament de les despeses
dels  projectes  de  noves  vies  verdes,  amb  un  import  de  801.600,00  euros.  Exp.
2021/1081.

Vist l'informe favorable del cap del Servei de Medi Ambient signat el dia 29 de gener
de 2021.

Atès  que  en  el  pressupost  de  la  Diputació  de  2021  hi  figura  aquesta  subvenció
consignada nominativament i de conformitat amb allò que preveu l’article 22.2a de la
Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  general  de  subvencions,  i  l'article  15.a  de
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona; i vist que la concessió
de  la  subvenció  es  pot  formalitzar  mitjançant  un  acord,  de  conformitat  amb  el
procediment regulat en l’article 65 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova  el  Reglament  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  general  de
subvencions.

Vist que correspon a la Junta de Govern la concessió de subvencions excloses de
concurrència competitiva a l’empara de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, d’import superior a 18.000 €, segons delegació efectuada a aquesta per
resolució de presidència de data 18 de juliol  de 2019,  modificada el 20 d’agost  de
2019.

Per  l’exposat,  la  diputada  delegada  proposa  a  la  Junta  de  Govern  que  adopti  el
següent

ACORD

PRIMER. Concedir una subvenció nominativa d’acord amb les dades següents:

Núm. expedient Nom del beneficiari CIF/NIF

2021/1081 Consorci de les Vies Verdes de Girona P1700047B

Objecte de la subvenció Naturalesa

Finançament de les despeses dels projectes de noves vies verdes Corrent

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

Import de la subvenció (en €) % de finançament

8.598.237,78 801.600,00 Quantia fixa

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

Aplicació pressupostària Nom aplicació pressupostària Import

500/4590/76711
Al Consorci Vies Verdes – Projectes
TES

801.600,00
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TERCER.  Despeses  subvencionables  i  període  d’execució.  La  subvenció  que  es
concedeix té caràcter singular. Es consideren despeses subvencionables les que es
detallen  en  el  pressupost  de  la  sol·licitud  i  que  formen  part  de  l’objecte  de  la
subvenció; per tant, l’import que s’autoritza no podrà ser utilitzat per sufragar despeses
d’una altra naturalesa.

Es  consideren  despeses  efectuades  les  que  s'hagin  meritat  durant  el  període
d’execució,  encara  que  no  hagin  estat  pagades  efectivament  abans  d'acabar  el
període de la justificació.

El període d’execució de l’actuació subvencionada comença el dia 1 de gener de 2021
i finalitza el 31 de desembre de 2021.

QUART.  Compatibilitat.  La  subvenció  és  compatible  amb  l’obtenció  d’altres
subvencions,  ajudes,  ingressos o recursos per a la mateixa finalitat,  procedents de
qualsevol  administració  o  ens  públic  o  privat,  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 31 de desembre de 2021, la realització efectiva de l’objecte de la subvenció,
mitjançant  la presentació al Registre General de la Diputació del compte justificatiu
normalitzat,  disponible  la  seu  electrònica  del  web  de  la  Diputació  de  Girona
(www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació següent:

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

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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Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat al
punt quart, superin la despesa efectiva.

El  centre  gestor  revisarà  la  documentació  justificativa  i,  si  hi  detecta  errors  o
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils els
esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que,
si  no  ho  fes,  es  consideraria  incomplerta  l’obligació  de  justificació,  amb  les
conseqüències  que  s’estableixen  als  articles  22  i  33  de  l’Ordenança  general  de
subvencions.

La presentació del compte justificatiu per un import inferior al que s’ha de justificar
comportarà la renúncia del beneficiari a percebre l’import corresponent a la despesa
no justificada. En aquest cas es modificarà l’import de la subvenció per ajustar-lo al
que efectivament hagi estat justificat correctament.

SETÈ. Afectació dels béns. Quan sigui el cas, el beneficiari ha de destinar els béns al
fi concret per al qual es concedeix la subvenció durant un període mínim de 2 anys un
cop acabat el projecte. Si el beneficiari es proposa modificar el fi concret per al qual es
va concedir  la  subvenció,  prèviament  ha de retornar  les  quantitats  percebudes en
concepte de subvenció, més l’interès legal que correspongui.

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

VUITÈ.  Pagament.  S’efectuarà  un  pagament  a  compte  del  100% 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  informe  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
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l’òrgan concedent dirigeixi al beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a
15  dies  per  a  l’adopció  de  l’obligació,  amb  l’advertència  que  aquest
incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.

DESÈ. Altres obligacions del beneficiari. El beneficiari té les obligacions següents:

a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció.
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i la informació que li sigui requerida
en relació amb l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les
actuacions  de  comprovació  i  control  de  la  Diputació  de  Girona,  la  Sindicatura  de
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable.
c)  Notificar  a  la  Diputació  de  Girona  la  informació  relativa  als  ajuts  obtinguts  o
demanats  a  altres  administracions  o  entitats  públiques  o  privades,  nacionals  o
internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud.
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i
control.
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.

ONZÈ.  Subcontractació.  Es  permet  que  les  entitats  beneficiàries  subcontractin  les
actuacions objecte de subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin
hauran d’anar a càrrec de l’entitat respectiva.

DOTZÈ. Modificació de les subvencions. L’òrgan 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:

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

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

Si es dona aquest cas, el beneficiari tindrà l’obligació de retornar l'import rebut i de
pagar l’interès de demora corresponent.

El  centre  gestor  de  Medi  Ambient  tramitarà,  si  escau,  els  expedients  d’invalidesa,
revocació  i  reintegrament  de  les  subvencions  concedides,  i  l’òrgan  competent  per
adoptar els acords corresponents serà la Junta de Govern de la Diputació.
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CATORZÈ. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels
mitjans que estimi convenients, l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al títol III de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

El  beneficiari  i  els  tercers  relacionats  amb  l’objecte  de  la  subvenció  o  la  seva
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als efectes
que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
sens perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre.

QUINZÈ. Prohibició de contractació amb persones 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.
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DISSETÈ.  Protecció de dades.  En el  cas que l’objecte de la  subvenció inclogui  el
tractament de dades de caràcter personal, els beneficiaris i les entitats col·laboradores
han de complir la normativa i han d’adoptar i implementar els principis i les mesures
que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament de Europeu i del Consell de
27  d'abril  de  2016  relatiu  a  la  protecció  de  les  persones  físiques  pel  que  fa  al
tractament de dades personals i a la lliure circulació de aquestes dades.

La Diputació de Girona tractarà les dades personals dels interlocutors de la entitat en
el  marc  de  la  gestió  de  subvencions.  Aquestes  dades  personals,  d'utilització
exclusivament  professional,  seran  tractades  en  el  marc  de  la  legislació  vigent  en
protecció  de  dades  de  caràcter  personal  i  seran  conservades  com  a  part  del
procediment administratiu.  Podran accedir,  rectificar,  suprimir  i  exercir  la resta dels
seus drets adreçant-se al Delegat de Protecció de Dades de la Diputació de Girona,
amb  domicili  a  la  pujada  de  Sant  Martí,  4-5,  17004,  de  Girona  o  bé  per  correu
electrònic a dpd@ddgi.cat

DIVUITÈ. Normes supletòries. En tot el que no s’hagi previst en aquest acord serà
d’aplicació  la  Llei  38/2003,  de 17  de  novembre,  general  de subvencions;  el  Reial
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la resta
de normes que hi siguin aplicables.

DINOVÈ. Notificar aquest acord al Consorci de les Vies Verdes de Girona.

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

19. Resolució de la Campanya de Patrimoni Natural a Consorcis i Ajuntaments
2021. 2020/X020100/9067

Aprovació de la resolució d'ajuts per al desenvolupament d’actuacions, de conservació
del patrimoni natural per a consorcis gestors d’espais d’interès natural i Ajuntaments
(any 2021). Exp. 2020/9067

La Diputació de Girona, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província núm.
212, el dia 4 de novembre de 2020, publicà les bases específiques reguladores de
subvencions  per  al  desenvolupament  d’actuacions,  de  conservació  del  patrimoni
natural per a consorcis gestors d’espais d’interès natural i Ajuntaments.

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 al desenvolupament d’actuacions, de conservació del
patrimoni natural per a consorcis gestors d’espais d’interès natural i Ajuntaments (any
2021).

Les subvencions tenen per objectiu donar suport a projectes de conservació, millora i
restauració del patrimoni natural de la província de Girona.

Vist l’informe del centre gestor i  l’acta de la Comissió Avaluadora,  de 30 d’abril  de
2021, en què es concreta el resultat de l’avaluació efectuada.
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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 al desenvolupament
d’actuacions,  de conservació del patrimoni natural  per a consorcis gestors d’espais
d’interès natural  i  Ajuntaments (any 2021), d’import  total  295.000,00 euros, d’acord
amb el detall següent:

Aplicació pressupostària Crèdits inicials Crèdits finals Diferència 
500/1700/46767 100.000,00 € 95.661,22 € - 4.338,78 €
500/1700/76760 46.000,00 € 49.172,94 € + 3.172,94 €-
500/1700/46211 65.000,00 € 86.033,44 € + 21.033,44 € 
500/1700/76201 84.000,00 € 64.132,40 € - 19.867,60 €
Total 295.000,00 € 294.000,00 € 0,0 €

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

Aplicació pressupostària Reajustament 
500/1700/46767 - 4.338,78 €
500/1700/76760 + 3.172,94 €-
500/1700/46211 + 21.033,44 € 
500/1700/76201 - 19.867,60 €
Total 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.

Quart. Concedir  als Consorcis que es relacionen a l’annex 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 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. Desestimar les sol·licituds dels ajuntaments que es relacionen a continuació pels
motius que s’hi especifiquen.

Exp. Ajuntament NIF Concepte Motius
2021/1821 La  Vall  d’en

Bas
P1701700E Memòria  valorada

per  a  la
senyalització  i
delimitació  de
l'accés  a  la  zona
dels Gorgs del  Pla
d'en Xurri-Els Pins

Pràcticament  totes  les  accions  del  projecte
són  de  regulació  d'ús  públic,  cosa  que
supera  el  màxim  del  50%  estipulat  a  les
bases.  D’altra  banda  les  accions  sobre
invasores  són  menors  i,  altrament,  no  són
concepte  subvencionable  atès  es  tracta
d’espècies  de  poc  interès  d’actuació  o  bé
sense opcions reals de gestió.

2021/1709 Portbou P1714700J Memòria  valorada
dels  Miradors  de
Portbou.  La  mar
dels  Pirineus.
Implantació  de
punts

La totalitat de les actuacions són de foment
de l’ús públic, cosa que incompleix les bases
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d’interpretació  del
patrimoni  natural
del Portbou

2021/1794 Mieres P1711200D Restauració  i
millora  de  les
parets  seques  i  la
bassa  de  la  zona
del  Burroig  i  el
Glascà per afavorir
l'hàbitat  i  les
espècies  d'interés
comunitari  dels
alzinars  i
carrascars  dins  el
Parc  Natural  de  la
Zona Volcànica  de
la Garrotxa

Per limitació pressupostaria la puntuació de
tall  ha  estat  de  6  punts  i  la  sol·licitud  ha
obtingut 5 punts

2021/1753 Sant  Julià  de
Ramis

P1717900C Control  d'agave
americana  a
l'escola  pública
Santa  Fe  de
Medinyà

Per limitació pressupostaria la puntuació de
tall  ha  estat  de  6  punts  i  la  sol·licitud  ha
obtingut 4 punts

2021/1638 Mont-ras P1711700C Captura i  extracció
de  tortugues
exòtiques  a  la
bassa de la Morera

Per limitació pressupostaria la puntuació de
tall  ha  estat  de  6  punts  i  la  sol·licitud  ha
obtingut 2 punts

Setè.  Donar  per  desistides  les  sol·licituds  dels  ajuntaments  que  es  relacionen  a
continuació, pels motius que s’hi senyalen, i, en aplicació de l'article 18 de l'Ordenança
general de subvencions de la Diputació de Girona, ordenar l'arxiu dels expedients:

Exp. Ajuntament NIF Concepte Motius
2021/1642 La  Cellera

de Ter
P1720100E Projecte  per  a  la  recuperació,

millora  i  conservació  de  les
característiques  naturals  pròpies
de  l'espai  fluvial  de  les  ribes  del
Ter de la Cellera de Ter

S’ha  aportat  la
documentació
requerida  fora  de
termini.

Vuitè. Disposar la despesa amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents del
pressupost de l’any 2021 de la Diputació de Girona:

Aplicació pressupostària Import concedit
500/1700/46767 95.661,22 €
500/1700/76760 49.172,94 €
500/1700/46211 86.033,44 €
500/1700/76201 64.132,40 €
TOTAL 295.000,00 €

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
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20. Aprovació conveni amb l'Ajuntament de Porqueres per a l’execució d’obres
de  tractament  superficial  asfàltic  a  diversos  camins  municipals.
2021/K010400/1532

L’Ajuntament de Porqueres ha sol·licitat la col·laboració de la Diputació de Girona per
a l’execució d’obres de tractament superficial asfàltic a diversos camins municipals.
Diversos  camins  del  municipi  de  Porqueres  necessiten  treballs  de  reparació  o
renovació del seu acabat superficial, tasques que són difícils d’externalitzar, tant per la
seva  magnitud  com  per  la  inexistència  d’empreses  especialitzades  en  tractament
superficial.
La  Diputació  de  Girona,  que  té  com  a  principal  objectiu  l’ajut  als  municipis,
especialment els més petits, disposa d’un equip idoni per a aquests treballs, pel que,
sense detriment de la tasca principal que és la conservació de carreteres de la seva
xarxa, el pot dedicar puntualment a treballs d’aquesta naturalesa.
El Servei de Xarxa Viària ha redactat un conveni en el qual es reflecteixen totes les
dades necessàries.
La cap del Servei de Xarxa Viària en funcions parcials, en data 30 de març de 2021,
ha emès informe favorable sobre la proposta del conveni entre la Diputació de Girona
i l’Ajuntament de Porqueres per a l’execució d’obres de tractament superficial asfàltic
a diversos camins municipals.
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 Porqueres per a l’execució d’obres de tractament superficial
asfàltic a diversos camins municipals:

“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 de la Junta de Govern de ---------------------------------.
Ajuntament de Porqueres, representat pel seu alcalde president, Francesc Castañer i
Campolier, assistit pe la secretària de la corporació, M. Carme Solís i Ferrer, en virtut
de les facultats conferides per acord de la Junta de Govern Local de 19 de març de
2021.
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
1r. Diversos camins del municipi de Porqueres necessiten treballs de reparació o

renovació del seu acabat superficial, tasques que són difícils d’externalitzar, tant
per  la  seva magnitud com per  la  inexistència  d’empreses  especialitzades  en
tractament superficial.

2n. La  Diputació  de  Girona,  que  té  com a  principal  objectiu  l’ajut  als  municipis,
especialment els més petits, disposa d’un equip idoni per a aquests treballs, pel
que, sense detriment de la tasca principal que és la conservació de carreteres de
la seva xarxa, el pot dedicar puntualment a treballs d’aquesta naturalesa.

3r. Els  treballs  a realitzar  en aquests  camins  s’han avaluat  principalment  en les
unitats següents:

a. Doble tractament superficial:
a) Tram camí can Campolier (terra): 1.300 m2

b. Triple tractament superficial:
b) Carrer Estació: 1.080 m2

c) Tram camí can Campolier (pavimentat): 272 m2

4t. El cost dels materials (lligants i àrids) a utilitzar, amb preus dels contractes de
subministrament de la Diputació de Girona, s’estimen en 4.704,96 euros. 
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En virtut de tot això, formalitzen aquest Conveni amb subjecció als següents
PACTES
1r. La  Diputació  de  Girona i  l’Ajuntament  de Porqueres  realitzaran les  obres  de

tractament superficial asfàltic a diversos camins municipals amb la participació
següent:
A càrrec de la Diputació de Girona:

IV. Aportació de la maquinària i el personal necessaris, a excepció de l’element de
càrrega.

A càrrec de l’Ajuntament de Porqueres:
- Aportació dels materials mitjançant dipòsit previ del seu cost a la Tresoreria

de la Diputació, segons es manifesta en el punt 4t, és a dir, 4.704,96 euros.
- Disponibilitat d’un lloc d’aplec situat a prop de les actuacions per carregar les

gravetes i disposició d’un element de càrrega (retro o similar).
a) Camí  de  terra  can  Campolier:  rasanteig  del  camí  amb  aportació  de  tot-ú

artificial (15 cm de gruix), regat i posterior compactació al 98 % del próctor
modificat.

b) En el carrer de l’Estació és convenient sanejar el flonjall més important.
c) Escombrat  de l’àrid  sobrant  al  cap de 3 dies de l’execució  del  tractament

superficial. Aquesta operació s’haurà de repetir als 15 dies.
2n. Les xifres que consten en les manifestacions anteriors són aproximades, tant pel

que fa als amidaments com als preus per metre quadrat. Acabats els treballs, es
regularitzarà  l’aportació  de  l’Ajuntament,  un  cop  coneguts  exactament  els
materials utilitzats a les obres.

3r. La Diputació de Girona executarà les obres mitjançant el personal i la maquinària
que  consideri  adients  de  les  brigades  mòbils,  sota  la  direcció  tècnica  de
l’enginyer tècnic Bernat Mascaró i Mascaró, i en els terminis que permetin les
seves tasques de conservació de carreteres.

4t. La vigència d’aquest conveni serà fins a l’execució dels treballs descrits en el
pacte 1r i no podrà ser superior a 4 anys, d’acord amb l’article 49 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

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 Porqueres i a Intervenció d’aquesta
Diputació pel seu coneixement i efectes procedents.

Quart. 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. 

21. Conveni amb l'Ajuntament de Foixà per a l’execució d’obres de tractament
superficial asfàltic a diversos camins municipals. 2020/K010400/9099

L’Ajuntament de Foixà ha sol·licitat la col·laboració de la Diputació de Girona per a
l’execució d’obres de tractament superficial asfàltic a diversos camins municipals.
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Diversos camins del municipi de Foixà necessiten treballs de reparació o renovació del
seu  acabat  superficial,  tasques  que  són  difícils  d’externalitzar,  tant  per  la  seva
magnitud com per la inexistència d’empreses especialitzades en tractament superficial.

La  Diputació  de  Girona,  que  té  com  a  principal  objectiu  l’ajut  als  municipis,
especialment els més petits, disposa d’un equip idoni per a aquests treballs, pel que,
sense detriment de la tasca principal que és la conservació de carreteres de la seva
xarxa, el pot dedicar puntualment a treballs d’aquesta naturalesa.

El Servei de Xarxa Viària ha redactat un conveni en el qual es reflecteixen totes les
dades necessàries.

La cap del Servei de Xarxa Viària en funcions parcials, en data 30 de març de 2021,
ha emès informe favorable sobre la proposta del conveni entre la Diputació de Girona i
l’Ajuntament  de  Foixà  per  a  l’execució  d’obres  de  tractament  superficial  asfàltic  a
diversos camins municipals.

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  Foixà  per  a  l’execució  d’obres  de  tractament  superficial
asfàltic a diversos camins municipals:

“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 de la Junta de Govern de ------------------------------------------
Ajuntament  de Foixà,  representat  pel  seu alcalde  president,  Josep Oliveras  i  Galí,
assistit  pel  secretari  de  la  corporació,  Ferran  Teixidó  i  Montfort,  en  virtut  de  les
facultats conferides per Decret d’Alcaldia, de 26 de març de 2021.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
1. Diversos  camins  del  municipi  de  Foixà  necessiten  treballs  de  reparació  o

renovació del seu acabat superficial, tasques que són difícils d’externalitzar, tant
per  la  seva  magnitud  com  per  la  inexistència  d’empreses  especialitzades  en
tractament superficial.

2. La  Diputació  de  Girona,  que  té  com  a  principal  objectiu  l’ajut  als  municipis,
especialment els més petits, disposa d’un equip idoni per a aquests treballs, pel
que, sense detriment de la tasca principal que és la conservació de carreteres de
la seva xarxa, el pot dedicar puntualment a treballs d’aquesta naturalesa.

3. Els treballs a realitzar en aquests carrers s’han avaluat principalment en les unitats
següents:

c. Doble tractament superficial (2 capes d’àrid):
d) Camí de la Pera: 3.577,50 m2

d. Camí ral de Foixà a Verges: 11.270,00 m2

e. Camí dels Iguals entre camí ral de Foixà a Verges i camí de la Sal: 3.657,20 m2

f. Triple tractament superficial (3 capes d’àrid):
e) Camí de la Pera: 2.600,00 m2

g. Doble tractament superficial amb preengravillat (3 capes d’àrid):
a) Camí Pony Club: 1.024,00 m2

h. Accés Josep de la Vila: 500,00 m2
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i. Doble tractament superficial amb preengravillat (3 capes d’àrid, acabat en negre):
b) Accés camí Pla: 105,00 m2

4. El cost dels materials (lligants i  àrids) a utilitzar,  amb preus dels contractes de
subministrament de la Diputació de Girona, s’estimen en 26.752,82 euros. 

En virtut de tot això, formalitzen aquest Conveni amb subjecció als següents
PACTES
1. La Diputació de Girona i l’Ajuntament de Foixà realitzaran les obres de tractament

superficial asfàltic a diversos camins municipals amb la participació següent:
A càrrec de la Diputació de Girona:

V. Aportació de la maquinària i el personal necessaris, a excepció de l’element de
càrrega.

A càrrec de l’Ajuntament de Foixà:
- Aportació dels materials mitjançant dipòsit previ del seu cost a la Tresoreria

de la Diputació, segons es manifesta en el punt 4t, és a dir, 26.752,82 euros.
- Disponibilitat d’un lloc d’aplegament situat a l’obra per descarregar les graves

i aportació d’un element de càrrega.
a) Restitució de vores amb eliminació de mota vegetal,  cunetes i  drenatges i

neteja del paviment si fos necessari.
b) En els trams en terres, rasanteig del camí amb eliminació d’herbes i aportació

de  tot-ú  artificial  de  15  cm  i  posterior  compactació  al  98  %  del  próctor
modificat.

c) Reparació de flonjall i sanejament d’arrels al camí dels Iguals.
d) Escombrada de l’àrid sobrant al cap de tres dies de l’execució del tractament

superficial. Aquesta operació s’haurà de repetir als 15 dies.
2. Les xifres que consten en les manifestacions anteriors són aproximades, tant pel

que fa als amidaments com als preus per metre quadrat. Acabats els treballs, es
regularitzarà  l’aportació  de  l’Ajuntament,  un  cop  coneguts  exactament  els
materials utilitzats a les obres.

3. La Diputació de Girona executarà les obres mitjançant el personal i la maquinària
que consideri adients de les brigades mòbils, sota la direcció tècnica de l’enginyer
tècnic Bernat Mascaró i Mascaró, i en els terminis que permetin les seves tasques
de conservació de carreteres.

4. La vigència  d’aquest  conveni  serà fins a l’execució  dels  treballs  descrits en el
pacte 1r  i  no  podrà  ser  superior  a  4  anys,  d’acord  amb l’article  49 de la  Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

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  Foixà  i  a  Intervenció  d’aquesta
Diputació pel seu coneixement i efectes procedents.
Quart. 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. 

22. Conveni amb l'Ajuntament de Llers per a l’execució d’obres de tractament
superficial asfàltic als carrers del Poble Nou. 2021/K010400/293
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L’Ajuntament de Llers ha sol·licitat  la col·laboració de la Diputació de Girona per a
l’execució d’obres de tractament superficial asfàltic als carrers del Poble Nou.
Diversos carrers del Poble Nou del municipi de Llers necessiten treballs de reparació o
renovació del seu acabat superficial, tasques que són difícils d’externalitzar, tant per la
seva  magnitud  com  per  la  inexistència  d’empreses  especialitzades  en  tractament
superficial.

La  Diputació  de  Girona,  que  té  com  a  principal  objectiu  l’ajut  als  municipis,
especialment els més petits, disposa d’un equip idoni per a aquests treballs, pel que,
sense detriment de la tasca principal que és la conservació de carreteres de la seva
xarxa, el pot dedicar puntualment a treballs d’aquesta naturalesa.

El Servei de Xarxa Viària ha redactat un conveni en el qual es reflecteixen totes les
dades necessàries.

La cap del Servei de Xarxa Viària en funcions parcials, en data 13 de maig de 2021,
ha emès informe favorable sobre la proposta del conveni entre la Diputació de Girona
i l’Ajuntament de Llers per a l’execució d’obres de tractament superficial asfàltic als
carrers del Poble Nou.

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  Llers  per  a  l’execució  d’obres  de  tractament  superficial
asfàltic als carrers del Poble Nou:

“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 de la Junta de Govern de ---------------------------------.

Ajuntament de Llers, representat pel seu alcalde president, Carles Fortiana i Costa,
assistit  per la  secretària  de la  corporació,  Mercè Vallmajó  i  Ribas,  en virtut  de les
facultats conferides per acord de Ple de 27 d’abril de 2021.

II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
1r. Diversos  carrers  del  Poble  Nou  de  Llers  necessiten  treballs  de  reparació  o

renovació del seu acabat superficial, tasques que són difícils d’externalitzar, tant
per  la  seva magnitud com per  la  inexistència  d’empreses  especialitzades  en
tractament superficial.

2n. La  Diputació  de  Girona,  que  té  com a  principal  objectiu  l’ajut  als  municipis,
especialment els més petits, disposa d’un equip idoni per a aquests treballs, pel
que, sense detriment de la tasca principal que és la conservació de carreteres de
la seva xarxa, el pot dedicar puntualment a treballs d’aquesta naturalesa.

3r. Els  treballs  a  realitzar  en  aquests  carrers  s’han  avaluat  principalment  en les
unitats següents:

j. Doble tractament superficial:
a) Carrers perpendiculars a la ctra. (de sud a nord): 8.576,50 m2

b) Carrers paral·lels a la ctra. (d’est a oest): 3.750,00 m2

4t. El cost dels materials (lligants i àrids) a utilitzar, amb preus dels contractes de
subministrament de la Diputació de Girona, s’estimen en 17.967,49 euros. 
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En virtut de tot això, formalitzen aquest Conveni amb subjecció als següents
PACTES
1r. La Diputació de Girona i l’Ajuntament de Llers realitzaran les obres de tractament

superficial asfàltic als carrers del Poble Nou amb la participació següent:
A càrrec de la Diputació de Girona:

VI. Aportació de la maquinària i el personal necessaris, a excepció de l’element de
càrrega.

A càrrec de l’Ajuntament de Llers:
- Aportació dels materials mitjançant dipòsit previ del seu cost a la Tresoreria

de la Diputació, segons es manifesta en el punt 4t, és a dir, 17.967,49 euros.
- Senyalització d’itineraris alternatius i tall de carrers on s’hagi de fer l’actuació.
a) Protecció d’arquetes de la calçada i  neteja d’herbes (juntes entre vorada i

calçada), si s’escau.
b) Escombrada o aspiració de l’àrid sobrant al cap de 3 dies de l’execució del

tractament superficial. Aquesta operació s’haurà de repetir als 15 dies.
2n. Les xifres que consten en les manifestacions anteriors són aproximades, tant pel

que fa als amidaments com als preus per metre quadrat. Acabats els treballs, es
regularitzarà  l’aportació  de  l’Ajuntament,  un  cop  coneguts  exactament  els
materials emprats a les obres.

3r. La Diputació de Girona executarà les obres mitjançant el personal i la maquinària
que  consideri  adients  de  les  brigades  mòbils,  sota  la  direcció  tècnica  de
l’enginyer tècnic Bernat Mascaró i Mascaró, i en els terminis que permetin les
seves tasques de conservació de carreteres.

4t. La vigència d’aquest conveni serà fins a l’execució dels treballs descrits en el
pacte 1r i no podrà ser superior a 4 anys, d’acord amb l’article 49 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

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 Llers  i  a  Intervenció  d’aquesta
Diputació pel seu coneixement i efectes procedents.

Quart. 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. 

23. Proposicions urgents

FORA  DE  L’ORDRE  DEL  DIA  i  prèvia  declaració  d’urgència  proposada  per  la
Presidència  i  aprovada  per  unanimitat  i  amb  quòrum  de  la  majoria  absoluta  dels
assistents, i d’acord amb el que disposa l’article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de
28 d’abril,  pel  qual  s’aprova  el  text  refós  de la  Llei  municipal  i  de  règim local  de
Catalunya, es passen a tractar els assumptes següents:
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23.1. Aprovar la concessió de les subvencions per a projectes de gestió de 
documents i arxius dels ajuntaments de les comarques gironines 2021

Vistes  les  bases reguladores  de les  subvencions de la  Diputació  de Girona per  a
projectes  de  gestió  de  documents  i  arxius  dels  ajuntaments  de  les  comarques
gironines 2021 aprovades pel Ple de la Diputació de Girona a la sessió del dia 24 de
novembre de 2020, i publicades de manera definitiva al Butlletí Oficial de la Província
de Girona (BOPG) núm. 14, de 22 de gener de 2021.

Vista la convocatòria de les subvencions de la Diputació de Girona per a projectes de
gestió  de  documents  i  arxius  dels  ajuntaments  de  les  comarques  gironines  2021
aprovada per la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió ordinària del dia
2 de febrer de 2021 i publicada al BOPG núm. 35, de 22 de febrer de 2021.

Vistos l’informe emès pel centre gestor, els documents amb l’avaluació i valoració de
les sol·licituds i l’acta de la Comissió Avaluadora celebrada el 14 de maig de 2021 en
què es concreta i s’aprova el resultat de l’avaluació efectuada.

Atesos  els  antecedents  exposats,  Joaquim  Ayats  i  Bartrina,  diputat  delegat
d’Habitatge,  Assistència  als  Municipis  i  Serveis  Generals, proposa  a  la  Junta  de
Govern de la Diputació de Girona que adopti els acords següents:

Primer. Concedir als beneficiaris que es relacionen a continuació les subvencions que
es detallen, amb els imports que s’especifiquen 

Nom de
l'ajuntament

Concepte de la subvenció
Import a
justificar 

Import
atorgat

Agullana Catàleg de llicències d'obres de particulars Agullana 2021 11.495,00 4.195,68

Amer Projecte de l'actuació arxivística a l'Ajuntament d'Amer 2021 3.725,00 1.359,63

Anglès Actuació arxivística a l'Ajuntament d'Anglès any 2021 5.410,00 1.974,65

Arbúcies Subvenció tractament arxivístic sèrie obres públiques i urbanisme (1994-1999) Arxiu històric municipal 2.500,00 912,50

Banyoles Digitalització dels llibres de Decrets d’Alcaldia de l'Ajuntament de Banyoles 1.957,78 714,59

Besalú Inventari d'unitats d'instal·lació Arxiu Municipal 4.047,45 1.477,32

Beuda Projecte de tractament arxivístic de part del fons documental de l'Ajuntament de Beuda 2.241,52 818,15

Cabanelles Catàleg de llicències d'obres de particulars i activitats  Cabanelles 2021 2.873,75 1.048,92

Caldes de Malavella Actuació arxivística a l'Ajuntament de Caldes de Malavella 2021 14.000,00 5.110,00

Canet d'Adri Tractament, organització i classificació del fons documental municipal Ajuntament de Canet d'Adri 2021 3.000,00 1.095,00

Cassà de la Selva Digitalització de pergamins Ajuntament de Cassà de la Selva 2021 1.457,28 531,91
Castellfollit de la 
Roca Tractament arxivístic de part del fons documental de l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca 3.707,14 1.353,11

Cellera de Ter, la Projecte de l'actuació arxivística a l'Ajuntament de la Cellera de Ter durant el 2021 2.435,62 889,00

Celrà Enquadernació, restauració i conservació de diversos llibres del Registre Civil de Celrà 2021 2.172,19 792,85

Figueres Restauració dels plànols del projecte de construcció de l´antic escorxador de Figueres (1904-1907) 1.499,67 547,38

Flaçà Millora de la gestió de documents i arxius dels ajuntaments de les comarques gironines 2021 Flaçà 4.320,00 1.576,80

Girona Restauració de documentació històrica de l'Arxiu municipal de Girona 6.887,92 2.514,09

Isòvol Inventari d'unitats d'instal·lació i catàleg de llicències d'obres de particulars 8.470,00 3.091,55

Juià Projecte d'actuació arxivística en el fons documental de l'Ajuntament de Juià per a l'any 2021 3.662,31 1.336,74

Llagostera Digitalització de documentació històrica de l'Arxiu Municipal de Llagostera 5.200,00 1.898,00

Llançà
Restauració dels padrons d'habitants dels anys 1897 i 1900 del fons de l'Ajuntament de Llançà 
dipositats a l'arxiu municipal 1.512,50 552,06
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Llosses, les Conservació i restauració de neteja i desinfecció de documentació del fons de l'arxiu municipal 7.241,85 2.643,28

Maià de Montcal Projecte de tractament arxivístic de part del Fons documental de l'Ajuntament de Maià de Montcal 2.534,00 924,91

Massanes Projecte d'actuació arxivística a l'Ajuntament de Massanes 2021 7.062,50 2.577,81

Mieres Tractament arxivístic de part del fons documental de l’Ajuntament de Mieres (1897-2015) 2.551,89 931,44

Molló Tractaments de conservació-restauració de 18 llibres de Registre Civil de Molló 8.200,00 2.993,00

Montagut i Oix
Tractaments de conservació, neteja i adequació de diverses seccions del fons de l'Ajuntament de 
Montagut i Oix 2.482,92 906,27

Olot Tractament arxivístic del fons documental del Centre Excursionista d’Olot (1934-2005) 4.000,00 1.460,00

Osor Actuació arxivística a l'Ajuntament d'Osor 3.158,00 1.152,67

Pardines Restauració del Llibre Vell de Pardines 2.064,35 753,49
Planes d'Hostoles, 
les

Tractament arxivístic de part del fons documental de l’Ajuntament de les Planes d’Hostoles. Secció 
d’Urbanisme (1918-19) 2.532,87 924,50

Preses, les
Tractament arxivístic de part del fons documental de l’Ajuntament de les Preses. Secció d’Urbanisme 
(1894-2002). 3.180,00 1.160,70

Rabós Actuació arxivística a l'arxiu municipal de Rabós 2.376,00 867,24

Ripoll
Tractament de conservació, restauració de neteja i desinfecció de 60 m/l de documentació de l'Arxiu 
Municipal de Ripoll 1.500,00 547,50

Riudarenes Projecte de l’actuació arxivística a l’Arxiu Municipal de Riudarenes l’any 2021 3.325,00 1.213,63

Riudaura Tractament arxivístic d’algunes sèries documentals de l'Arxiu de l'ajuntament de Riudaura 2021 2.975,69 1.086,13
Sant Feliu de 
Guíxols Projecte d'inventari, avaluació i tria i transferència dels dipòsits d'arxiu administratiu 12.347,00 4.506,66

Sant Hilari Sacalm Actuació arxivística a l'Ajuntament de Sant Hilari Sacalm 1.864,25 680,45
Sant Jaume de 
Llierca Tractament arxivístic de part del fons documental de l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca 1.661,55 606,47

Sant Joan les Fonts Tractament arxivístic de part del fons documental de l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts 2021 2.069,10 755,22
Sant Julià de Llor i 
Bonmatí Organització del fons documental municipal de l'Ajuntament de Sant Julià de Llor i Bonmatí 2021 4.995,00 1.823,18

Sant Julià de Ramis Organització de l’arxiu municipal de l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis 10.890,00 3.974,85

Santa Cristina d'Aro
Descripció en format catàleg i instal·lació de 2240 documents de donacions de particulars pendents de 
tractament 1.050,00 383,25

Santa Pau Projecte de tractament arxivístic de part del fons documental de l'Ajuntament de Santa Pau 1.960,20 715,47

Sarrià de Ter Treballs d’organització de l’arxiu municipal de l’Ajuntament de Sarrià de Ter  -2a fase- 12.720,00 4.642,80

Selva de Mar  Actuació arxivística a l'arxiu municipal de la Selva de Mar 3.136,32 1.144,76

Serinyà
Projecte d'ordenació, classificació i digitalització de la documentació de l'arxiu municipal de l'Ajuntament 
de Serinyà 2021 15.000,00 5.475,00

Sils Digitalització dels llibres d'actes de l'Ajuntament de Sils 2021 2.630,80 960,24

Siurana Millora de l'arxiu municipal de Siurana d'Empordà 5.869,00 2.142,19

Tossa de Mar Actuació arxivística a l'Ajuntament de Tossa de Mar 2021 3.043,75 1.110,97

Vall de Bianya (la) Tractament arxivístic de part del dons documental de l'Ajuntament de la Vall de Bianya 2.300,00 839,50

Vall d'en Bas, la
Digitalització de la documentació dels padrons municipals d'habitants i censos de població de 
l'Ajuntament de la Vall d'en Bas 2.237,90 816,83

Vall-llobrega Organització, tractament i digitalització de l'Arxiu municipal de Vall-llobrega 2021 13.765,00 5.024,23

Verges Reordenació de l'arxiu municipal (fase III) Ajuntament de Verges 2021 2.691,36 982,35

Vidrà Millora de l'Arxiu municipal de Vidrà 2021 4.655,00 1.699,08

Viladrau Inventari de l'Arxiu municipal de l'Ajuntament de Viladrau 2021 12.030,30 4.391,06

Vilanant Projecte d'actuació arxivística a l'Arxiu Municipal de Vilanant 1.075,00 392,38

Vila-sacra  Actuació arxivística a l'arxiu municipal de Vila-sacra FASE 1 2.500,00 912,50

Vilobí d'Onyar Projecte de l'actuació arxivística a l'Ajuntament de Vilobí d'Onyar 2021 4.237,50 1.546,69

Segon. Disposar  la  despesa  total,  de  99.458,63  €, amb  càrrec  a  l’aplicació
pressupostària 232 9200 46200 del pressupost de la Diputació de Girona per a l’any
2021.

Tercer. Desestimar  les  sol·licituds  que  es  detallen  a  continuació  pels  motius  que
s’indiquen:
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Nom de l'Ajuntament Nom del Projecte Motiu desestimció

Campllong Projecte de l’actuació arxivística per l’Ajuntament de Campllong 
any 2021

Import inferior a 300 €

Cornellà del Terri Inventari fons Registre Civil i Jutjat de Pau Ajuntament de 
Cornellà del Terri 2021

Renúncia

Ribes de Freser Digitalització del fons documental Ajuntament de Ribes de 
Freses 2021

Requeriment no atès

Setcases Manteniment arxiu municipal de Setcases Renúncia

Vilafant Projecte d'organització física i gestió documental de l'Arxiu 
municipal de l'Ajuntament de Vilafant 2021

Requeriment no atès

Quart. Informar  als  beneficiaris  que  una  vegada  comunicada  la  concessió  de  la
subvenció, tenen el termini d’un mes per acceptar expressament la subvenció així com
les  condicions  generals  i  específiques  que  siguin  d’aplicació  mitjançant  el  model
normalitzat  de la  Diputació de Girona.  Si  el  beneficiari  no presenta l’acceptació en
aquest termini es considerarà que el beneficiari ha renunciat a la subvenció.

Cinquè.  Condicionar  el  lliurament  de  la  subvenció  a  l’acompliment  de  la  vigent
Ordenança general de Subvencions de la Diputació de Girona i a la justificació de
l’objecte de la subvenció dintre del termini que finalitza el 31 de desembre de 2021. Els
beneficiaris  hauran  de  presentar  la  justificació  per  via  telemàtica  a  través  de  la
plataforma EACAT, mitjançant el model de compte justificatiu normalitzat aprovat per la
Diputació de Girona (www.ddgi.cat). Juntament amb la documentació que estableix el
punt  12  de  les  bases  reguladores  de  la  subvenció.  L’import  de  la  subvenció  es
reajustarà proporcionalment a la baixa en cas que la despesa efectiva justificada sigui
inferior a la fixada com a “Despesa a justificar”. 

Sisè. Notificar aquest acord als beneficiaris de les subvencions i als peticionaris als
quals se’ls ha desestimat la sol·licitud.”

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

23.2. Resolució d'expedient de responsabilitat patrimonial, instat per Robert Brell
Crespo, en representació de R.U.V.

Per resolució de Presidència de 25 de febrer de 2020, es va incoar l’expedient  de
responsabilitat  patrimonial núm. 2020/2218, derivat de la reclamació presentada per
R.U.V., i es va designar l’instructor i el secretari de l’expedient.

Finalitzat  el  període  d’instrucció  i  el  tràmit  d’audiència  posterior,  en  data  16  de
setembre  de  2020  es  va  formular  l’informe  jurídic  que,  alhora,  és  la  proposta  de
resolució que seguidament es transcriu:

“Que formula l’instructor de l’expedient de responsabilitat patrimonial indicat al marge,
instat per R.U.V.

I. ANTECEDENTS

1.  El  senyor  R.U.V.  presenta  una  reclamació  (Registre  General  d’Entrada  de  la
Diputació de Girona núm. 1-2020-0036056-2, de 06/02/2020), en la que sol·licita una
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indemnització econòmica de 16.869,77 euros pels danys soferts el dia 28 de març de
2019, com a conseqüència de la incorrecta col·locació d’un registre de ferro o pas
canadenc, en el punt quilomètric 5+400 de la carretera GI-6659, segons manifesta el
reclamant.

2. En data 25 de febrer de 2020 es va aprovar la resolució d'incoació del procediment i
es va nomenar l’instructor.

3. Per provisió de data 17 d’abril  de 2020 es va obrir  un període de prova, es va
admetre la  prova documental  aportada pel  reclamant  i  es va sol·licitar  informe del
servei de Xarxa Viària.

4. En escrit de data 11 de maig de 2020 l’interessat proposa la pràctica de diferents
mitjans de prova.
 
5. Per provisió de data 12 de juny de 2020,  s’incorpora a l’expedient  l’informe del
servei  de  Xarxa  Viària  emès  en  data  9  de  juny  de  2020  i  es  posa  de  manifest
l’expedient per tal de formular al·legacions sense que consti la seva presentació.

II. FONAMENTS JURÍDICS

L’interessat reclama que se l’indemnitzi pels danys personals i materials soferts, com a
conseqüència de l’accident produït per la caiguda amb la bicicleta amb què circulava
per la carretera GI-6659, el dia 28 de març de 2019.
La  reclamació  fonamenta  la  responsabilitat  de  l’administració  en  la  falta  de
manteniment i conservació de la carretera GI-6659.

La responsabilitat  patrimonial  de l’administració està recollida a l’article 106.2 de la
Constitució Espanyola que estableix que “Els particulars, en els termes establerts per
la llei, tindran dret a ser indemnitzats per qualsevol lesió que pateixin en qualsevol dels
seus  béns  i  drets,  llevat  dels  casos  de  força  major,  sempre  que  la  lesió  sigui
conseqüència del funcionament dels serveis públics”. Així mateix, l’article 32.1 de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, estableix en els mateixos
termes  que  “Els  particulars  tenen  dret  a  ser  indemnitzats  per  les  administracions
públiques corresponents de tota lesió que pateixin en qualsevol dels seus béns i drets,
sempre  que  la  lesió  sigui  conseqüència  del  funcionament  normal  o  anormal  dels
serveis públics, excepte en els casos de força major o de danys que el particular tingui
el deure jurídic de suportar d’acord amb la Llei.” Així mateix, l’article 34 del mateix text
legal estableix els supòsits indemnitzatoris i el seu càlcul tot excloent els danys que es
derivin de fets o circumstàncies que no s’haguessin pogut preveure o evitar segons
l’estat dels coneixements de la ciència o de la tècnica existents en el moment en què
s’han produït

El procediment que cal seguir per efectuar aquesta reclamació és el estableix la Llei
39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú de  les  administracions
públiques.

Dels  fonaments  legals  anteriors  relatius  a  la  responsabilitat  patrimonial  de
l’Administració, així com de la doctrina i la jurisprudència aplicable, s’infereix que per
tal  que es doni  aquesta responsabilitat  patrimonial  és un requisit  necessari  que hi
concorrin els elements següents: a) un fet imputable a l’Administració, cas en el qual
n’hi ha prou amb acreditar que s’ha produït en el desenvolupament d’una activitat la
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titularitat de la qual correspon a un ens públic; b) un dany antijurídic produït, entès com
a detriment patrimonial injustificat i que, per tant, qui el pateix no tingui el deure jurídic
de suportar. El perjudici patrimonial ha de ser real, avaluable econòmicament, efectiu i
individualitzat en relació amb una persona o un grup de persones; c) una relació de
causalitat directa i eficaç entre el fet que s’imputa a l’Administració i el dany produït, i
d) l’absència de força major,  com a causa aliena a l’organització i  diferent del  cas
fortuït. 

D’acord amb el que s’exposa, per poder determinar si existeix o no responsabilitat de
l’Administració,  és  procedent  analitzar  si  s’acrediten  els  requisits  indicats  i,  en
conseqüència, si queda provada la relació de causalitat entre l’actuació administrativa i
els danys soferts.

En relació amb el fet imputable a l’Administració, en aquest supòsit, s’aporta comunicat
d’accident  de  trànsit  de  la  Direcció  General  de  Policia  (Mossos  d’Esquadra)  amb
número 000832/19/ARTGIRONA, que situa els fets a la carretera GI-6559 i estableix
com a causa principal de l’accident l’estructura deficient de la via (registre d’aigües
pluvials)  en  trobar-se  una  planxa  de  ferro  desplaçada  del  seu  lloc  original  cap  a
l’esquerra,  deixant  al  descobert  un espai-forat  suficient  perquè un pneumàtic  d’una
bicicleta de carretera pugui entrar.

Quant  als  danys  físics  al·legats,  aquests  s’extreuen  de  la  documentació  mèdica
aportada i de les valoracions de la part.

En concret l’interessat acredita la baixa laboral des del 28/03/2019 al 31/05/2019; és a
dir, 64 dies que valora com a perjudici personal greu (4 dies) i moderat (60 dies).

Així mateix, l’interessat acredita el perjudici personal per intervenció quirúrgica i les
seqüeles corresponents (perjudici  psicofísic i  perjudici  estètic).  Aquest s’ha valorat i
quantificat prenent com a base documental l’informe mèdic pericial que ho justifica.

Pel que fa a la valoració i assignació de punts s’ha seguit les determinacions de la Llei
35/2015,  de 22 de setembre,  de reforma del sistema per la  valoració dels  danys i
perjudicis causats a les persones en accidents de circulació, així com s’han justificat
els  criteris  utilitzats  per  a  quantificar  les  indemnitzacions  assignades  segons  la
normativa corresponent, així com que la determinació i valoració de les seqüeles i de
les lesions temporals s’han realitzat mitjançant informe mèdic ajustat a les normes del
sistema de valoració.

Per altra banda, la companyia asseguradora Zurich, companyia asseguradora de la
Diputació  de  Girona,  aporta  a  l’expedient  un  informe  mèdic  pericial  que  fa  una
valoració similar a la de l’informe mèdic aportat per l’interessat, si bé considera que no
es justifica el perjudici estètic moderat en tant que no aprecia cap cicatriu facial que la
justifiqui.

Així mateix, aporta la valoració dels danys i perjudicis en base a l’informe esmentat,
que ascendeix a 11.241,14 euros.

Per tot això, aquesta instrucció té en compte ambdós informes mèdics si bé, pel que fa
al perjudici estètic, tria com a quantificació la de la companyia Zurich en tant que el seu
pèrit  ha  visitat  personalment  a  l’interessat  en  data  21/07/2020  (data  posterior  a
l’informe mèdic aportat de data 14/10/2019).
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Per justificar els danys materials ocasionats s’aporta la factura número CV19/1094, de
data 22/05/2019, del taller Bicicletes Sabadell, S.L. per un import de 1.537,10 euros,
en la que es detallen diferents conceptes a favor de l’empresa Evitfoc, S.L.

No  es  pot  acceptar  la  factura  aportada  perquè  està  girada  a  nom d’una  persona
diferent de qui formula la reclamació, el que suposa una manca de legitimació activa
per reclamar l’import d’aquesta.

El fet que s'imputa a la Diputació de Girona com a causant de l’accident, és la manca
de manteniment de la calçada degut a l’existència de la reixa desplaçada.

En definitiva,  d’acord  amb la  instrucció  de l’expedient,  els  documents  existents  en
l’expedient i l’informe del servei de Xarxa Viària que consta a l’expedient, es considera
que hi ha relació de causalitat, directa i eficaç, entre el funcionament de l'administració
i els danys reclamats.

III. CONCLUSIÓ

Per  tot  això,  considero  que  en  aquest  supòsit  concorren  els  requisits  necessaris
perquè neixi la responsabilitat patrimonial de l'administració i es pot establir un nexe de
causalitat  entre  els  danys  reclamats  i  l'actuació  de  l'administració  que  gestiona  la
carretera i, per aquest motiu, la Diputació de Girona hauria d’indemnitzar parcialment
el reclamant en la quantitat de 11.241,14 euros pels danys físics soferts.

D’acord  amb  els  antecedents  i  fonaments  de  dret  anteriors,  proposo  que  l’òrgan
competent dicti  una resolució que estimi parcialment les peticions de la reclamació
efectuada.»

D’acord  amb  el  que  disposa  l’article  91  de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, i de conformitat amb
el que s’ha exposat, el diputat delegat de Xarxa Viària proposa a la Junta de Govern
l’adopció de l’acord següent:

Primer. Estimar parcialment la reclamació de responsabilitat  patrimonial  instada per
R.U.V.,  relativa als danys soferts en l’accident  de circulació a la carretera GI-6659,
mentre circulava en bicicleta, en data 28 de març de 2019.

Segon. Autoritzar,  disposar  la  despesa  i  reconèixer  l’obligació  per  un  import  de
11.241,14  euros,  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària  510/4530/22699,  número
d’operació 920210001842.

Tercer. Notificar aquesta resolució als interessats i als departaments d’Intervenció i de
Tresoreria de la Diputació de Girona.”

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

23.3.  Aprovar conveni entre la Diputació de Girona i Consorci Localret per a la

85

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



gestió,  coordinació,  supervisió  i  redacció  de  projectes  executius
d’infraestructures de telecomunicacions a la demarcació de Girona

El Consorci Localret té finalitat de fomentar, impulsar i coordinar el desenvolupament
de les tecnologies de la informació i la comunicació en l’àmbit dels ens locals catalans,
així com representar-los davant tota mena d’administracions, d'empreses i organismes
relacionats amb el desplegament i  explotació de xarxes, la prestació de serveis de
comunicacions electròniques i l’administració electrònica.

La Diputació de Girona es va integrar com a membre de ple dret del Consorci Localret,
mitjançant conveni de col·laboració, de 22 de maig de 2015.

La Diputació de Girona, en virtut de les seves funcions d’assistència i cooperació, està
interessada a donar suport i potenciar la utilització de les tecnologies de la informació i
de la comunicació, i en el desenvolupament de les xarxes de comunicacions
electròniques  a  tots  els  municipis  de  la  demarcació  de  Girona  i,  especialment,  a
aquells amb una menor capacitat econòmica i de gestió.

La Diputació de Girona i els seus ens adscrits venen realitzant des de l’any 2019 els
projectes d’instal·lació d’infraestructures de telecomunicacions (conductes i pericons)
aprofitant les obres d’incorporació i millora dels elements funcionals en carreteres de la
seva titularitat així com de la xarxa de vies verdes que gestiona.

S’ha redactat un conveni per establir un marc de relació entre la Diputació de Girona i
el  Consorci  Localret per a la gestió,  coordinació,  supervisió i  redacció de projectes
executius d’infraestructures de telecomunicacions a la demarcació de Girona, que han
de permetre dotar a alguns dels municipis de la demarcació de Girona d’un punt de
presencia (PdP) d’una xarxa pública d’alta capacitat basada en fibra òptica, en el marc
del Pacte Nacional per a una Societat Digital a Catalunya (PNSD).

La Diputació de Girona aportarà la quantitat de 45.033 euros per cobrir els costos
necessaris per donar compliment a l’objecte del conveni.  Aquest import es proposa
finançar amb càrrec a l’aplicació pressupostària 510/4530/22706 del pressupost de la
Diputació de Girona 2021.

El cap del Servei de Xarxa Viària en funcions parcials ha emès, en data 19 de maig de
2021, informe sobre la proposta del conveni.

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.

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  Consorci  Localret  per  a  la  gestió,  coordinació,  supervisió  i  redacció  de
projectes executius d’infraestructures de telecomunicacions a la demarcació de Girona:
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“INTERVENEN
D’una part, l’Il·lm. Sr. Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona, en
nom i  representació  de la  Corporació,  en virtut  de  les  atribucions  que li  confereix
l’article 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en
relació amb l’article 90 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, assistit pel Sr. Jordi Batllori
i Nouvilas, secretari general de la Diputació.
I de l’altra, el Consorci Localret representat per l’Il·lm. Sr. Jaume Oliveras i Maristany,
en la seva condició de president del Consorci local LOCALRET, assistit en aquest acte
pel secretari general, Sr. Jordi Cases i Pallarès.
MANIFESTEN
I. El Consorci Localret està format per més de vuit-cents municipis de tot Catalunya,
les quatre diputacions catalanes, diversos consells comarcals i l’Àrea Metropolitana de
Barcelona,  juntament  amb les  entitats  municipalistes,  amb la  finalitat  de  fomentar,
impulsar  i  coordinar  el  desenvolupament  de  les  tecnologies  de  la  informació  i  la
comunicació en l’àmbit dels ens locals catalans, així com representar-los davant tota
mena d’administracions, d'empreses i organismes relacionats amb el desplegament i
explotació  de  xarxes,  la  prestació  de  serveis  de  comunicacions  electròniques  i
l’administració electrònica.
II. La Diputació de Girona es va integrar com a membre de ple dret del Consorci Localret,
mitjançant conveni de col·laboració, de 22 de maig de 2015.
III. La Diputació de Girona, en virtut de les seves funcions d’assistència i cooperació,
està  interessada  a  donar  suport  i  potenciar  la  utilització  de  les  tecnologies  de  la
informació i de la comunicació, i en el desenvolupament de les xarxes de
comunicacions  electròniques  a  tots  els  municipis  de  la  demarcació  de  Girona  i,
especialment, a aquells amb una menor capacitat econòmica i de gestió.
VI. En data 24 d’octubre de 2016, el Govern de la Generalitat de Catalunya, les quatre
diputacions catalanes, el Consorci Localret, i altres entitats municipalistes, van signar
el Pacte Nacional  per a una Societat Digital  a Catalunya (PNSD) amb l’objectiu de
construir una resposta comú als reptes que planteja la revolució digital i col·laborar i
treballar de manera coordinada en relació amb cinc àmbits bàsics d’actuació (territori
intel·ligent,  administració  digital,  internet  industrial,  estratègia  d’infraestructures  i
ciberseguretat).  En  aquest  sentit,  es  va  acordar  assignar  la  coordinació  de  l’eix
d’Estratègia d’Infraestructures al Consorci Localret.
El passat 6 de juliol de 2020 es va dur a terme una sessió plenària del Pacte Nacional
per a una Societat Digital on es va fer balanç de la feina feta des de la seva signatura
l’any 2016 i es va plantejar un nou enfocament per als propers quatre anys.
En aquesta  sessió,  i  per  a  la  nova etapa del  PNSD,  es va donar  continuïtat  a  la
responsabilitat del Consorci Localret per coordinar l’eix d’infraestructures digitals i es
va delegar també en Localret la responsabilitat de coordinar el nou eix anomenat en la
sessió de Grans Ciutats.
V. La Diputació de Girona i els seus ens adscrits venen realitzant des de l’any 2019 els
projectes d’instal·lació d’infraestructures de telecomunicacions (conductes i pericons)
aprofitant les obres d’incorporació i millora dels elements funcionals d’un conjunt de
carreteres de la seva titularitat així com de la xarxa de vies verdes que gestiona.
VI. En el marc del PNSD es va definir una proposta de traçat temptatiu de
desplegament d’infraestructures que permetria dotar a tots els municipis catalans d’un
punt de presencia (PdP) d’una xarxa pública d’alta capacitat basada en fibra òptica. En
aquest  sentit,  per  a  la  demarcació  de  Girona  es  contemplava  la  necessitat  de
desplegar 906 quilòmetres d’infraestructura de telecomunicacions.
VII. L’article 7 dels Estatuts del Consorci Localret preveu que:
Article 7. Relacions de col·laboració del Consorci amb les entitats consorciades.
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7.1 El  Consorci  podrà  establir  relacions  de  col·laboració  amb  les  entitats
consorciades per a la realització d’actuacions d’interès públic.

7.2 Les relacions mencionades en el punt anterior es formalitzaran a través d’un
conveni de col·laboració que, necessàriament, haurà d’incloure les finalitats
d’interès públic que es pretenen aconseguir, els drets i deures de cadascuna
de les parts intervinents i el seu finançament que, en tot cas, haurà de limitar-
se al reemborsament dels costos reals de les actuacions realitzades.

7.3 El Consorci Localret, en compliment de les seves funcions, també pot tenir la
condició de mitjà propi instrumental i de servei tècnic dels ens locals
consorciats.

VIII.  L’article  9  d’aquests  estatuts  estableix  que  per  acomplir  els  seus  objectius  el
Consorci realitzarà, entre d'altres, les funcions següents:

k. Redactar  informes,  estudis,  projectes  i  plans  per  tal  d'assolir  les  finalitats
esmentades en l'àmbit dels ens locals consorciats.

l. Actuar quan escaigui com a òrgan d'execució de projectes i dirigir, realitzar,
contractar i fiscalitzar les accions corresponents.

IX.  Les parts  signants  han manifestat  la  voluntat  de formalització  del  corresponent
conveni de col·laboració, que es qualifica de conveni interadministratiu d’acord amb la
lletra a) de l’article 47.2 de la Llei 40/2015.
Per tot l'exposat, i a l'empara del que disposen els articles 3 i del 47 a 53 de la Llei
40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, els articles 108 i següents de
la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, i els articles 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de
juny,  pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, i
l’article 6 de la Llei  9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,  les
administracions  esmentades  formalitzen  aquest  document  que  es  regirà  per  les
següents,
CLÀUSULES
PRIMERA. OBJECTE
L’objecte d’aquest conveni és establir un marc de relació entre la Diputació de Girona i
el Consorci Localret per a la gestió, coordinació, supervisió i redacció dels projectes
executius d’infraestructures de telecomunicacions a la demarcació de Girona recollits
en l’annex I d’aquest  conveni, que ha de permetre dotar a tots els municipis de la
demarcació de Girona d’un punt de presencia (PdP) d’una xarxa  pública  d’alta
capacitat basada en fibra òptica, en el marc del PNSD.
SEGONA. OBLIGACIONS DE LES PARTS
Per  a  l’assoliment  dels  objectius  en  comú  que  es  preveuen  en  aquest  conveni  i
contribuir a la realització efectiva del servei públic s’estableixen les següents:
2.1. Obligacions d’ambdues parts:
Les parts es comprometen a:
 Promoure conjuntament en els municipis de la demarcació de Girona la posada a

disposició d’infraestructures de telecomunicacions existents de titularitat pública
que permeti minorar els costos de l'execució de noves infraestructures.

 Fomentar en els municipis de la demarcació de Girona la incorporació, en les
actuacions urbanístiques de nova creació i  en els projectes d’obra pública,  ja
sigui titularitat dels municipis o de béns quina gestió correspon a la Diputació de
Girona,  d’infraestructures  de  telecomunicacions  públiques  susceptibles
d’incorporar xarxes d’alta capacitat basades en fibra òptica, que permeti minorar
els costos de l'execució de noves infraestructures.

2.2. Obligacions del Consorci Localret:
El Consorci Localret es compromet a:
 Redactar  (amb  mitjans  propis  i/o  de  tercers)  els  projectes  executius
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d’infraestructures de telecomunicacions a la demarcació de Girona recollits en
l’annex  I  d’aquest  conveni,  així  com  elaborar  l’estudi  de  seguretat  i  salut
d’aquests  projectes.  Aquests  projectes  complementen  els  realitzats  per  la
Diputació  de Girona i  els  seus ens dependents  en relació  amb els  projectes
d’instal·lació  d’infraestructures  de  telecomunicacions  aprofitant  les  obres
d’incorporació i millora dels elements funcionals d’un conjunt de carreteres de la
seva titularitat així com de la xarxa de vies verdes que gestiona.

 Donar suport a als Serveis de Xarxa Viària i Noves Tecnologies de la Diputació
de Girona:
 En la gestió, coordinació i supervisió de la redacció dels projectes executius

d’infraestructures de telecomunicacions a la demarcació de Girona recollits
en l’annex I.

 En la coordinació tècnica amb la Generalitat de Catalunya en relació amb la
redacció dels projectes executius de telecomunicacions a la demarcació de
Girona recollits en l’annex I.

 En la interlocució amb els municipis de la demarcació de Girona en relació
amb  la  redacció  dels  projectes  executius  d’infraestructures  de
telecomunicacions recollits en l’annex I i l’estat d’execució i planificació del
desplegament d’una infraestructura i xarxa pública d’alta capacitat basada
en fibra òptica a tots els municipis de Catalunya.

 Sobre les necessitats (pel que fa al traçat) o consultes dels municipis  en
relació  amb  la  redacció  dels  projectes  executius  d’infraestructures  de
telecomunicacions recollits en l’annex I.

 En  el  seguiment  tècnic  de  la  correcta  aplicació  de  la  instrucció  tècnica
(pendent  d’elaboració  i  aprovació)  en  relació  amb  els  criteris  de
desplegament per l'execució de noves infraestructures de comunicacions
electròniques d’alta capacitat en domini públic de les carreteres.

 Mantenir la interlocució general amb els Serveis de Xarxa Viària i Noves Tecnologies
de la Diputació  de Girona en relació  amb la  gestió,  coordinació,  supervisió  i
redacció dels projectes executius.

2.3. Obligacions de la Diputació de Girona
 Contribuir en la gestió i organització de la reunió d’inici dels treballs objecte del

present Conveni que complementen els realitzats per la Diputació de Girona i els
seus ens dependents en relació amb els projectes d’instal·lació d’infraestructures
de telecomunicacions aprofitant les obres d’incorporació i millora dels elements
funcionals d’un conjunt de carreteres de la seva titularitat així com de la xarxa de
vies verdes que gestiona.

 Formar part de la comissió tècnica de seguiment d’aquest Conveni.
 Participar de forma activa en les reunions de treball que es portin a terme en el

decurs del desenvolupament de l’objecte d’aquest Conveni.
 Proporcionar al Consorci Localret la versió més actualitzada de la cartografia de

detall necessària per a la redacció dels projectes executius d’infraestructures de
telecomunicacions recollits en l’annex I.

 Identificar  per  a  cada  tram  dels  projectes  executius  d’infraestructures  de
telecomunicacions recollits en l’annex I, el traçat teòric en format KMZ, el tram
precedent  i  posterior  a  connectar,  la  titularitat  de  las  carreteres  i  els
municipis/EMD’S i/o les àrees dels polígons industrials a connectar.

 Validar els traçats inicials i les definicions geomètriques prèvies definides per el
Consorci Localret en base a les visites de camp a realitzar (fase 1 del programa
de treballs).

 Gestionar la convocatòria d’una reunió de treball amb el Consorci Localret i els
ajuntaments i/o municipis afectats així como coordinar els propis serveis i ens
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dependents  que  complementen  els  projectes  executius  d’infraestructures  de
telecomunicacions recollits en l’annex I.

 Validar  els  traçats i  les definicions  geomètriques finals  definides  pel  Consorci
Localret  en  base  a  les  consideracions  traslladades  per  els  municipis  i/o
ajuntaments afectats (fase 2 del programa de treballs).

 Validació  i  aprovació  dels  projectes  executius  d’infraestructures  de
telecomunicacions recollits en l’annex I.

TERCERA. FINANÇAMENT
La Diputació de Girona aportarà la quantitat de 45.033 euros per cobrir els costos
necessaris  per  donar  compliment  a  l’objecte  d’aquest Conveni.  Aquest  import  es
finançarà amb càrrec a la corresponent aplicació pressupostària del pressupost de la
Diputació de Girona 2021.
QUARTA. COMISSIÓ TÈCNICA DE SEGUIMENT
Es constitueix una comissió tècnica i de seguiment d’aquest Conveni, formada per les
persones que ocupen la Direcció General del Consorci Localret i el diputat de Xarxa
Viària  i  Noves Tecnologies de la Diputació  de  Girona.  Aquesta  Comissió  actuarà
assistida pels tècnics que s’acordi nomenar a l’efecte i es reunirà a petició d’una de les
parts, per tal de fer el seguiment dels projectes.
CINQUENA. VIGÈNCIA
Aquest  conveni  tindrà  una  vigència  d’un  any.  Les  parts  podran  acordar  de  forma
expressa la pròrroga d’aquest per períodes anuals fins a un màxim de quatre anys
addicionals.
SISENA. DENÚNCIA O MODIFICACIÓ DEL CONVENI
Les parts podran denunciar o modificar aquest conveni en qualsevol moment per mutu
acord. Qualsevol modificació que alteri de forma important les estipulacions d’aquest
conveni haurà de formalitzar-se, per a la seva validesa, per mutu acord d’ambdues
parts.
SETENA. CAUSES D’EXTINCIÓ I RESOLUCIÓ
Seran causes d’extinció i de resolució del conveni les següents:
- L’incompliment per qualsevol de les parts dels compromisos assumits en el 

conveni.
- La resolució per acord mutu de les parts, que s’instrumentarà per escrit.
- La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment als pactes.
- El transcurs del termini previst de vigència sense que s’hagi acordat la seva 

pròrroga.
VUITENA. PROTECCIÓ DE DADES
El tractament de les dades personals necessàries per a l'execució d'aquest conveni, o
bescanviades entre les parts a aquesta finalitat, es realitzarà d’acord amb la legislació
vigent:  Reglament  (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades (RGPD) i  la  Llei
orgànica 3/2018,  de 5 de desembre,  de protecció de dades de caràcter  personal  i
garantia dels drets digitals (LOPDGDD).
NOVENA. RESOLUCIÓ DE CONFLICTES
En cas de discrepàncies en l’execució o la interpretació d’aquest conveni, les parts es
comprometen  a  resoldre-les  per  mitjà  dels  principis  de  col·laboració  i  bona  fe
administrativa, de conformitat amb les atribucions atorgades a la Comissió de
Seguiment  a  la  clàusula  quarta  i  sens  perjudici  de  la  competència  de  l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu, per a la resolució de les qüestions litigioses que
puguin sorgir sobre la seva interpretació i compliment, de conformitat amb la lletra I de
l’article 110.2 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
I en prova de conformitat les parts signen aquest conveni.
ANNEX I
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PROJECTES EXECUTIUS D’INFRAESTRUCTURES DE TELECOMUNICACIONS A
LA DEMARCACIÓ DE GIRONA:
PROJECTE 01:

Carretera
Nom dels TRAMS que s’integren en el Projecte
01

Metres
lineals

GIV-5147 C-66 - cruïlla Corts 4.380
GIV-6425 C-66 - la Pera 900
GIV-6701 Bordils - Sant Martí Vell 1.910
GIV-6708 Celrà - Juià 1.720
GIP-5223 Cruïlla GIV-6224 - Riudaura 3.150
GIV-6024 Figueres - Cabanes 3.290
GIV-6025 N-II - Cabanes 3.530
GIV-6217 Torroella - Sant Pere Pescador 3.870
GIP-5129 Vilafant - Borrassà 3.010
GIV-6226R GIV-6226 - Palau de Santa Eulàlia 780

ANNEX II
PLANNING  TEMPTATIU EN  RELACIÓ  AMB  LA  REDACCIÓ  DELS  PROJECTES
EXECUTIUS  D’INFRAESTRUCTURES  DE  TELECOMUNICACIONS  A  LA
DEMARCACIÓ DE GIRONA RECOLLITS A L’ANNEX 1:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

00-Signatura Conveni LR-DiGi

01-Plecs redacció projecte (15d)

02-Licitació redacció projecte (20d)

03-Anàlisi ofertes redacció (15d)

04-Adjudicació redacció projecte (5d)

05-Redacció projecte (60d)

ESCENARI A (dies hàbils)
Setmanes
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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 al Consorci Localret i a Intervenció de la Diputació de
Girona pel seu coneixement i efectes procedents.

Quart. Autoritzar  i  disposar  de  la  despesa  de  45.033  euros  a  favor  del  Consorci
Localret  amb càrrec a l’aplicació  pressupostària  510/4530/22706 del  pressupost  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. 

24. Precs i preguntes

No hi ha cap intervenció.

No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 10:55 h, de
la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

92

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


	Sr. Josep Piferrer i Puig
	Sra. Joana Vilà i Brugué
	Sr. Joaqum Crespo i Serra
	Sra. Marta Payeró Torró

		2021-07-01T12:39:57+0200
	firmadoc
	Jordi Batllori Nouvilas - DNI 40283807C (AUT)


		2021-07-02T13:28:29+0200
	firmadoc
	Miquel Noguer Planas - DNI 77906524G (TCAT)




