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Número:  1046
Òrgan: Junta de Govern
Sessió: Ordinària I telemàtica
Data: 29 de juny de 2021
Hora: 10:10
Lloc: Saló de Sessions
Document: Acta

Expedient: 2021/6243

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
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
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1 Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de
l’acta de la sessió ordinària del dia 15 de juny
de 2021

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

Assistència i Cooperació als Municipis
3 Canvi destí subvenció de l'Ajuntament de

Garrigàs dins el Fons de Cooperació
Econòmica i Cultural, any 2020 - Assistència i
Cooperació als Municipis

2020/X020300/847

4 Canvi destí subvenció de l'Ajuntament de
Vila-sacra dins el Fons de Cooperació
Econòmica i Cultural, any 2020 - Assistència i
Cooperació als Muncipis 

2020/X020300/1050

5 Canvi destí subvenció de l'Ajuntament de Rupià
dins el Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural, any 2020 - Assistència i Cooperació
als Municipis

2020/X020300/937

Habitatge
6 Aprovar addenda de pròrroga del conveni de

col·laboració institucional en l'àmbit de
l'habitatge entre la Diputació de Barcelona i la
Diputació de Girona – Habitatge

2021/X020100/5256

Patrimoni i Expropiacions
7 Aprovar modificació contracte arrendament

d'una nau industrial a Sant Joan de les
Abadesses per a Xarxa Viària - Patrimoni i
Expropiacions

2019/J050200/6648

Cooperació Cultural
8 Aprovació subvenció nominativa a la Fundació

Girona Regió del Coneixement- funcionament i
càtedres - Cooperació Cultural

2021/X020200/35

9 Aprovació de la modificació parcial de la
proposta de resolució de la subvenció
nominativa per al finançament del Festival
Sismògraf - Cooperació Cultural

2021/X020200/224
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10 Aprovació de la modificació parcial de la
proposta de resolució de la subvenció
nominativa a l'Ajuntament d'Olot perl Festival
MOT - Cooperació Cultural

2021/X020200/251

11 Aprovació subvenció nominativa per al
finançament del Festival Strenes 2021 -
Cooperació Cultural

2021/X020200/9

12 Acceptar la renúncia d'Aleix Freire a la
subvenció per a la creació de públics per a la
cultura 2021 - Cooperació Cultural

2021/X020201/2354

13 Subvenció nominativa a Bitò Produccions, SL -
Temporada Alta - Cooperació Cultural

2021/X020200/19

14 Desestimar les al·legacions de l'Associació
ConArte Internacional a la resolució de la
convocatòria de subvencions per a la creació
de públics per a la cultura 2021 - Cooperació
Cultural

2021/X020201/2698

15 Aprovació resolució dels imports del tercer
trimestre del Programa Identitat, arrels i
tradicions, curs 2020/2021 - Cooperació
Cultural

2019/X020100/7969

16 Aprovació renúncia subvenció foment
programes i projectes educatius,
2021_Companyia Anna Roca - Cooperació
Cultural

2021/X020201/2406

17 Aprovcació revocació subvenció Ajuntament St
Feliu de Guíxols_Oficines Joves 2020 -
Cooperació Cultural

2021/X020201/6210

18 Acceptar la renúncia de l'Entitat Municipal
Descentralitzada de l'Estartit a la subvenció per
a la creació de públics per a la cultura 2021 -
Cooperació Cultural

2021/X020201/2851

19 Acceptar la renúncia de Carles Marigó a la
subvenció per a la creació de públics per a la
cultura 2021_Produccions - Cooperació
Cultural

2021/X020201/2693

Comunicació Cultural
20 Proposta de resolució de la convocatòria de

subvencions per a edicions dels centres i
instituts d'estudis locals i comarcals 2021 -
Comunicació Cultural

2021/X020100/399

21 Proposta de resolució de la convocatòria de 2021/X020100/396
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subvencions per a activitats dels centres i
instituts d'estudis locals i comarcals 2021 -
Comunicació Cultural

Medi Ambient
22 Resolució de subvencions del programa de

suport a actuacions en matèria forestal i de
prevenció d’incendis forestals 2021 - Medi
Ambient

2020/X020100/9301

23 Exigència de reintegrament de l’Ajuntament de
Castelló d’Empúries dels interessos de demora
de l'import pagat com a bestreta de la
Subvenció del Pla a l'acció 2018-19 L4 - Medi
Ambient

2018/X020200/5188

Servei de Programes Europeus
24 Aprovar conveni Europe Direct, UdG, 2021 -

Servei de Programes Europeus
2021/B050100/6221

Xarxa Viària
25 Aprovació conveni amb Ajuntament de la Pera

per a obres tractament superficial asfàltic al
camí de Foixà a Púbol - Xarxa Viària

2020/K010400/9853

26 Proposicions urgents
27 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 15 de juny de 2021.

S’aprova, per unanimitat i sense esmenes, l’acta de la sessió ordinària del dia 15 de
juny de 2021

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

— Assistència i Cooperació als Municipis

3. Canvi destí subvenció de l'Ajuntament de Garrigàs dins el Fons de
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Cooperació Econòmica i Cultural, any 2020 - Assistència i Cooperació als
Municipis. 2020/X020300/847

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 Garrigàs se li va concedir la subvenció del
Fons de Cooperació Econòmica 2020 d’acord amb el següent detall:

Expedient Línia Concepte Pressupost Subvenció €

2020/847 Inversions Instal·lació i
subministrament
càmeres lectura de
matrícules accessos
municipi

24.587,00€ 24.587,00€

Total 24.587,00€ 24.587,00€

Vista la petició de l’Ajuntament de Garrigàs 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 Garrigàs el canvi de destí de la subvenció que té
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020, expedient 2020/847,
pel concepte i l’import que es detallen.

Concepte inicial Concepte final Pressupost Subvenció
Inicial €

Subvenció Final
€

Instal·lació i
subministrament
càmeres lectura de
matrícules
accessos municipi

24.587,00€ 0,00€

Substitució de la
xarxa d’aigua
potable i
actuacions de
millora al
sanejament del C/
de la Costa

32.028,31 €. 0,00€ 24.587,00€

Total
24.587,00€ 24.587,00€
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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.

4. Canvi destí subvenció de l'Ajuntament de Vila-sacra dins el Fons de
Cooperació Econòmica i Cultural, any 2020 - Assistència i Cooperació als
Muncipis . 2020/X020300/1050

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 Vila-sacra se li va concedir la subvenció
del Fons de Cooperació Econòmica 2020 d’acord amb el següent detall:

Expedient Línia Concepte Pressupost Subvenció €

2020/1050 Inversions Neteja parcial recs
18.000,00 €  16.000,00 €

Pacificació trànsit al
nucli urbà  16.000,00 €   14.000,00 €

Total 30.000,00€

Vista la petició de l’Ajuntament de Vila-sacra 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 Vila-sacra el canvi de destí de la subvenció que
té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020, expedient
2020/1050, pel concepte i l’import que es detallen.

Concepte inicial Concepte final Pressupost Subvenció
Inicial €

Subvenció Final
€

Neteja parcial recs     18.000,00 €  16.000,00 € 0,00€
Pacificació trànsit al
nucli urbà

Pacificació trànsit
al nucli urbà     33.819,50 €  14.000,00 € 16.140,47€
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Obres recalçament
mur cementiri
municipal

5.866,08€ 0,00€ 5.866,08€

Obres consultori
municipal 7.993,45€ 0,00€ 7.993,45€

Total
30.000,00€ 30.000,00€

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.

5. Canvi destí subvenció de l'Ajuntament de Rupià dins el Fons de Cooperació
Econòmica i Cultural, any 2020 - Assistència i Cooperació als Municipis.
2020/X020300/937

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 Rupià se li va concedir la subvenció del
Fons de Cooperació Econòmica 2020 d’acord amb el següent detall:

Expedient Línia Concepte Pressupost Subvenció €

2020/937 Inversions Adequació annex
edifici el Teatre

102.000,00 32.392,65

Vista la petició de l’Ajuntament de Rupià 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 Rupià el canvi de destí de la subvenció que té
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020, expedient 2020/937,
pel concepte i l’import que es detallen.

Concepte inicial Concepte final Pressupost Subvenció
Inicial €

Subvenció Final
€
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Adequació annex
edifici el Teatre

102.000,00 32.392,65

Vehicle elèctric
brigada i punt de
connexió

19.322,28 18.500,00

Projecte
paisatgístic zona
riera Triangle

14.883,00 13.892,65

Total 32.392,65 32.392,65

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.

— Habitatge

6. Aprovar addenda de pròrroga del conveni de col·laboració institucional en
l'àmbit de l'habitatge entre la Diputació de Barcelona i la Diputació de Girona -
Habitatge. 2021/X020100/5256

Per acord de la sessió de la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en data 21 de
febrer de 2017, es va aprovar un conveni de col·laboració institucional en l’àmbit de
l’habitatge entre la Diputació de Barcelona i la Diputació de Girona, per un període que
s’inicia amb la signatura del conveni i fins el 6 de juliol de 2021, (exp. 2017/427).

El pacte quart – Vigència estableix la possibilitat que sigui prorrogat per un període
addicional de 4 anys, mitjançant l’acord unànime dels signants del conveni.

Atès que les dues parts signatàries del conveni han manifestat la voluntat de prorrogar
per un període de 4 anys més, des del 6 de juliol de 2021 al 6 de juliol de 2025, el
conveni de col·laboració institucional en l’àmbit de l’habitatge entre la Diputació de
Barcelona i la Diputació de Girona.

Per tot l’exposat, el diputat delegat d’Habitatge, assistència als municipis i serveis
generals proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent:

PRIMER. Aprovar l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració institucional en
l’àmbit de l’habitatge entre la Diputació de Barcelona i la Diputació de Girona (Expedient
2017/427), el contingut de la qual es reprodueix de forma íntegra a continuació:
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“ADDENDA DE RENOVACIÓ I PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
INSTITUCIONAL ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I LA DIPUTACIÓ DE
GIRONA EN L’ÀMBIT DE L’HABITATGE

ENTITATS QUE INTERVENEN

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. President delegat de l’Àrea
d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, Sr. Pere Pons
Vendrell, facultat d’acord amb la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i delegació
de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del
Ple aprovada pel decret de la Presidència núm. 14600 de data 16 de desembre de
2019, i publicada en el BOPB del 19 de desembre de 2019, i assistit per la Secretària
delegada, Sra. Isidra Guardiola Salinas, en virtut de les facultats conferides pel Decret
de la Presidència de la Corporació núm. 2446/20, de 13 de març de 2020, sobre
delegació de les funcions de Secretaria, mandat 2019-2023, publicat al BOPB de 16 de
març de 2020.

DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel President, Sr. Miquel Noguer i Planas, en
virtut de les facultats conferides per acord de la Junta de Govern de data [....], assistit
pel Secretari general, Sr. Jordi Batllori i Nouvilas.

MANIFESTEN

I. Que en data 6 de juliol de 2017 les entitats anteriorment ressenyades van signar un
conveni de col·laboració institucional en l’àmbit de l’habitatge. Aquest conveni té per
objecte establir els termes de la col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la
Diputació de Girona, amb la finalitat de compartir experiències i coneixement en els
processos de disseny, implementació i avaluació de les polítiques locals d'habitatge.

II. Que en el pacte quart del conveni de col·laboració esmentat preveu que la seva
durada serà de 4 anys, prorrogable 4 anys més, d’acord amb el que disposa l'article
49, lletra h), de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de regim jurídic del sector públic.

III. Que el conveni vigent en l’actualitat finalitzarà el 6 de juliol de 2021, excepte si les
dues parts manifesten la voluntat de prorrogar-lo, d’acord amb el que estableix el pacte
quart del conveni i en l’article 49, lletra h), apartat segon de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic: “En qualsevol moment abans de la
finalització del termini previst a l’apartat anterior, els signants del conveni en poden
acordar unànimement la pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals o la
seva extinció”.

IV. Que les entitats signatàries de la present addenda de renovació han manifestat el
seu acord en fer efectiva la pròrroga prevista per al conveni de col·laboració
institucional en l’àmbit de l’habitatge.

En conseqüència, atès tot allò explicat fins ara, les parts es reconeixen mútuament
plena capacitat per formalitzar aquesta addenda al conveni de col·laboració
institucional en l’àmbit de l’habitatge, que es regirà per les següents

CLÀUSULES
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PRIMERA.- Objecte
L'objecte de la present addenda al conveni de col·laboració institucional en l’àmbit de
l’habitatge és procedir a la seva renovació i fer efectiva la pròrroga prevista en el pacte
quart.

SEGONA.- Compromisos de les parts
Les dues entitats signatàries d’aquesta addenda assumiran els compromisos
establerts a les diferents clàusules del conveni de col·laboració institucional en l’àmbit
de l’habitatge, formalitzat en data 6 de juliol de 2017.

TERCERA.- Vigència
La present addenda entrarà en vigor a partir de la data de finalització dels 4 anys de
vigència inicial del conveni de col·laboració institucional en l’àmbit de l’habitatge, o sigui,
a partir del 6 de juliol de 2021, i la seva durada serà fins el 6 de juliol de 2025.

QUARTA.- Causes de resolució
Seran causes de resolució de la present addenda aquelles contemplades al pacte
cinquè d’extinció del conveni de col·laboració institucional de referència.

CINQUENA.- Jurisdicció competent
La naturalesa administrativa de la present addenda fa que siguin competents per
resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se els
òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu de la ciutat de Barcelona.

SISENA.- Publicitat de l’addenda
En compliment del que disposa la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, es procedirà a la seva comunicació a
l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya i al Registre de convenis de la
Diputació de Barcelona. Aquest registre té caràcter de registre públic de caràcter
administratiu, i deixarà constància de la subscripció dels convenis i del seu contingut i
vigència.

SETENA.- Protecció de dades de caràcter personal
Totes les parts intervinents es comprometen al compliment de tota la normativa relativa
a la Protecció de dades regulada en el Reglament (UE) núm. 2016/679 del Parlament
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 d'aquestes
dades (Reglament general de protecció de dades), Clàusula 2ª, últim paràgraf, i en la
Llei orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals i a tota la resta de normativa que la desenvolupa o qualsevol altre
reglamentació complementària vigent.

I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen la present addenda, en la
data que s’assenyala.

Per la Diputació de Barcelona
Pere Pons Vendrell
President delegat de l'Àrea
d'Infraestructures i Espais Naturals 

Per la Diputació de Girona
Miquel Noguer i Planas
President de la Diputació de Girona
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Sra. Isidra Guardiola Salinas          Sr. Jordi Batllori i Nouvilas
Secretària delegada           Secretari general de la Diputació de Girona
”
SEGON. Facultar el Sr. President de la Diputació per a la signatura d’aquesta addenda
i de qualsevol altre document que sigui necessari per a l’efectivitat d’aquest acord.

TERCER. Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona, pel seu coneixement i
a tots els efectes.

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

— Patrimoni i Expropiacions

7. Aprovar modificació contracte arrendament d'una nau industrial a Sant Joan
de les Abadesses per a Xarxa Viària - Patrimoni i Expropiacions.
2019/J050200/6648

Relació de fets

La Diputació de Girona, mitjançant acords de la Junta de Govern de 3 de setembre de
2019 i 31 de març de 2020, va aprovar la contractació de l’arrendament de la nau
industrial situada a Sant Joan de les Abadesses, Polígon Industrial de Cal Gat, 21, nau
núm. 3, per a destinar-la a guardar el vehicle, remolc, camió 4x4, i la maquinària i
material divers de la Brigada del Ripollès del Servei de Xarxa Viària, tot aprovant les
condicions particulars i la seva adjudicació directa a la Comunitat de Béns CALGAT,
CB (NIF E67565879).

El contracte mitjançant el qual es cedeix en arrendament a la Diputació l’esmentada
nau va iniciar la seva vigència l’1 d’abril de 2020, per una durada de 5 anys, fins el 31
de març de 2025, i per un preu de 800’00 € mensuals, més IVA.

El contracte (clàusula 10 de les Condicions Particulars) conté l’autorització de la
propietat a la Diputació de Girona per a la realització de les obres d’adequació de la
nau als requeriments del RD 486/2017, sobre disposicions mínimes de seguretat dels
llocs de treball.

La Cap del Servei de Xarxa Viària, en funcions parcials, ha emès un informe en el que
exposa quins son els requeriments que exigeix la normativa esmentada i concreta les
obres necessàries per a l’adequació, que consisteixen principalment en construir
serveis higiènics, vestidors, dutxes i l’habilitació d’un espai per oficina del personal de
la brigada, ja que el local arrendat és una nau diàfana. Indica que el Servei
d’Arquitectura ha redactat un projecte d’obres de reforma interior de la nau per donar
compliment a les necessitats esmentades, amb un pressupost de 52.725,18 €, i
considera que l’amortització d’aquest import en els 4 anys que resten de contracte
suposaria una quantitat desorbitada. Per això, proposa allargar la durada del contracte
en 10 anys, de forma que l’amortització del cost en 14 anys ja és raonable.
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Mantingudes converses amb la propietat, aquesta ha acceptat, mitjançant escrit
entrat al Registre de la Diputació en data 20 de maig de 2021, l’ampliació proposada i
el manteniment de la resta de condicions del contracte.

Es manté el mateix preu pactat inicialment, i la seva forma de revisió anual tal com
estava prevista, pel que cal considerar, atès el poc temps transcorregut des de l’inici
del contracte, que es manté dins els preus de mercat de la zona i segons les
característiques del local.

En ordre a les preceptives autorització i disposició de la despesa dels diferents
exercicis, en no poder-se realitzar a dia d’avui tots els documents comptables a futur
a través del programa de comptabilitat, es preveu de realitzar en els propers
exercicis anuals el compromís de despesa pels imports que corresponguin als
exercicis que falten.

Ha emès informe del Cap del Servei de Patrimoni i Expropiacions.

Fonaments de dret
Articles 199 i ss. de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (DLeg. 2/2003, de
28 d’abril)
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, que aprova el Reglament de patrimoni dels ens
locals de Catalunya.
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio del Estado (article 124). 
Articles 9.2 i 26.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic (LCSP).
Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans.

L’òrgan competent per aprovar l’esmentada modificació és la Junta de Govern, ja que
es tracta de modificar acords previs d’aquest mateix òrgan .

En virtut de l’anterior, es proposa a la Junta de Govern que adopti el següent ACORD:

Primer.- APROVAR l’addenda de modificació del contracte d’arrendament subscrit
amb CALGAT, CB, segons es transcriu a continuació:
“ADDENDA AL CONTRACTE D’ARRENDAMENT DE NAU INDUSTRIAL ENTRE CALGAT, CB I

LA DIPUTACIÒ DE GIRONA

PARTS

D’una banda, el Sr. Miquel Noguer i Planas, amb DNI núm. ***2065*-*, President de la Diputació
de Girona, amb domicili a Pujada de Sant Martí, 4-5 de 17004 Girona i NIF P1700000-A, que
actua en representació legal d’aquesta, d’acord amb allò que estableixen els articles 34.1.b) de
la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local, i 90.3 del Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya (Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril), i en virtut del que es
disposa en l’acord de la Junta de Govern de -------------------

I d’altra banda, el Sr. Jordi Martí Comerma, veí de XXX, amb domicili a XXX, CP XXX i amb DNI
núm. ***5420*-*, que actua en representació de la Comunitat de Béns CALGAT, CB; domiciliada
al c/ Fenolleda, 8 de 08226 Terrassa, amb NIF E67565879, segons consta acreditat a
l’expedient administratiu que empara la present contractació.
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Prèvia manifestació expressa del Sr. Jordi Martí Comerma de la subsistència al seu favor de les
facultats de representació i capacitat per obligar-se en nom de l’entitat CALGAT, CB,
necessàries per a l’atorgament del present contracte, els compareixents es reconeixen
mútuament la capacitat legal necessària per obligar-se i contractar i, en conseqüència, per
aquest acte
EXPOSEN

I.- Que en dates 3 i 6 d’abril de 2020 les parts van subscriure un contracte pel qual els membres
de la Comunitat de Béns CALGAT,CB cedien en arrendament a la Diputació de Girona la nau
industrial situada al núm. 21 del Polígon Industrial de Cal Gat, a la localitat de Sant Joan de les
Abadesses, nau núm. 3.

II.- Que les parts han arribat a un acord per ampliar la seva durada, en atenció al cost de les
obres d’adequació del local als requeriments del RD 486/2017, sobre disposicions mínimes de
seguretat dels llocs de treball, pel que fa a serveis higiènics, vestidors, dutxes i espai per oficina
del personal, ja autoritzades per la propietat i que executarà l’arrendatària Diputació de Girona.

En virtut de l’anterior, ambdues parts han convingut a atorgar la present addenda de modificació
del contracte d’arrendament, que es regirà pels següents
PACTES

PRIMER.- S’amplia en deu anys més la durada del contracte referit a l’antecedent I, de forma
que el seu pacte tercer quedarà redactat com segueix:

TERCER.- Aquest contracte començarà a regir l'u d’abril de 2020 i tindrà una durada de quinze
anys, és a dir, fins a 31 de març de 2035.

D’acord amb el que es preveu en la clàusula 5 de les condicions particulars del contracte,
aquest podrà ser prorrogat per cinc anys més si cap de les parts no manifesta la seva voluntat
contrària amb al menys quatre mesos d’antelació a la finalització del període inicial.

SEGON.- La present addenda de modificació queda incorporada a la documentació contractual,
amb la qual forma un tot únic i inseparable. A excepció del pacte tercer indicat, la resta del
contracte manté la vigència de totes les seves clàusules.

Com a prova de conformitat, signen el present document, per duplicat i a un sol efecte, en la
data de les respectives signatures electròniques.
LA PART ARRENDADORA, LA PART ARRENDATÀRIA,”

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa pels imports i exercicis següents, a
càrrec de l’aplicació pressupostària 234/9330/20200:

Anualitat Import
2025 11.616,00 €
2026 11.616,00 €
2027 11.616,00 €
2028 11.616,00 €
2029 11.616,00 €
2030 11.616,00 €
2031 11.616,00 €
2032 11.616,00 €



14

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

2033 11.616,00 €

Tercer.- ADOPTAR EL COMPROMÍS de preveure en els propers exercicis anuals
l’autorització i disposició de la despesa corresponent als següents exercicis:

2034 11.616,00 €
2035 2.904,00 €

Quart.- Els imports indicats en els punts 2n i 3r experimentaran les actualitzacions
corresponents d’acord amb l’IPC de Catalunya. L’autorització i disposició de la
despesa se subordinarà al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius
pressupostos.

Cinquè.- Autoritzar al President de la Corporació per a la signatura de l’addenda de
modificació del contracte i dels documents que siguin necessaris per a l’execució del
present acord.

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

— Cooperació Cultural

8. Aprovació subvenció nominativa a la Fundació Girona Regió del
Coneixement- funcionament i càtedres - Cooperació Cultural. 2021/X020200/35

La Fundació Girona Regió del Coneixement, ha sol·licitat una subvenció nominativa per
al finançament de les activitats i funcionament de les càtedres constituïdes a la UdG, i
s’ha instruït l'expedient corresponent (2021/35).

La Fundació Girona Regió del Coneixement té com a objectiu l’organització de les
activitats de les càtedres constituïdes a la UdG així com també d’algun observatori,
amb la finalitat de promoure les relacions públiques i privades de Girona amb la
Universitat, fomentar la creació de nous estudis i programes de recerca, la
col·laboració en l’establiment i la gestió de centres d’investigació, el foment i la
promoció de la internacionalització i la promoció d’estudis i publicacions. Les càtedres
de la Universitat de Girona són una unitat estructural i es creen a partir d’un conveni de
col·laboració estable amb una institució, associació o empresa. Es focalitzen en un
àmbit d’estudi concret i en promou la recerca, la transferència de coneixement i la
divulgació i constitueixen un valuós instrument per establir lligams permanents i
fructífers de la Universitat amb els agents econòmics i socials del territori. L’agenda
d’activitats cultural i acadèmica de les càtedres de la UdG per aquest 2021 té l’objectiu
de continuar amb la tasca portada a terme durant les darreres tres dècades
d’existència de càtedres a la UdG. Es destaquen la progressiva diversificació de les
activitats en els àmbits temàtics, formats i territoris on es desenvolupen.

En el 2020 s’ha afegit quatre noves càtedres en el conjunt ja existent, la Càtedra Tom
Sharpe, amb seu a Palafrugell; la Càtedra Bellapart d’Estructures Lleugeres i Vidre
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amb seu a les Preses; la Càtedra Tekhné de Pensament, Tecnologia i Aprenentatge
Creatiu, amb seu a Salt; i la Càtedra Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial, amb
seu a Girona.

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 amb les universitats amb
implantació en el territori per al seu funcionament i la realització d’activitats en l’àmbit
de la transferència de coneixement i l’extensió educativa superior.

Atès que en el pressupost de la Diputació de 2021 hi figura una subvenció consignada
nominativament a favor de la Fundació Girona Regió del Coneixement, de conformitat
amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona, la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de
conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21
de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions.

D’acord al decret  de la Presidència de 18 de juliol de 2019, es delega a la Junta de
Govern les atribucions per a l’atorgament de subvencions a l’empara de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, amb càrrec als crèdits 4 i 7 del
vigent pressupost corporatiu, d’import a partir de 18.001,00 euros, inclòs.

Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural es proposa a la Junta
de Govern que adopti l'acord següent:

PRIMER. Concedir la subvenció a la Fundació Girona Regió del Coneixement per al
finançament del projecte d’organització d’activitats culturals i funcionament de les
Càtedres, que es detalla a continuació:

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

Nom del beneficiari NIF del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

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

2021/35 Fundació Girona
Regió del
Coneixement

G17301094 A c t i v i t a t s
culturals i
funcionament de
les Cà tedres

Des del 16 de
novembre de
2020 fins al 15
de novembre
2021

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

Cost de les despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a justificar

142.040,00 € 142.040,00 € 76.000,00 € 53,50 % 142.040,00 €

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de SETANTA SIS MIL EUROS,
(76.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3260/48110 del pressupost
de la Diputació de Girona de 2021.

TERCER. Objecte.
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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 es portarà a terme des del 16 de
novembre de 2020 fins al 15 de novembre de 2021. 

QUART. Compatibilitat.
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o
privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar
el cost total de l'activitat subvencionada.

CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.
D’acord a l’art. 21.4 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona,
es requerirà per part de l’ens beneficiari l’acceptació expressa de la subvenció.

SISÈ. Pagament de la subvenció.
De conformitat amb allò que disposa l’article 34.4 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, tan bon punt s’hagi produït l’acceptació expressa d’aquest acord, de
conformitat amb el punt cinquè, es procedirà al pagament de CINQUANTA-TRES MIL
DOS-CENTS EUROS (53.200,00 €), en concepte de bestreta, que correspon al 70%
de l’import de la subvenció, com a finançament necessari per poder dur a terme les
actuacions inherents a la subvenció. El pagament es farà sense necessitat de
constitució de fiança o garantia.

Quan la Fundació Girona Regió del Coneixement, hagi presentat al Registre General de
la Diputació la justificació econòmica de l’anualitat en curs, de conformitat amb el que
s’estableix en el punt setè d’aquest acord, es farà efectiva la quantitat de VINT-I-DOS
MIL VUIT-CENTS EUROS, (22.800,00 €), corresponents al 30% restant.

El beneficiari resta obligat a presentar en el termini atorgat a l’efecte en el Registre
General de la Diputació la justificació econòmica, de conformitat amb el que s’estableix
en el punt setè d’aquest acord.

SETÈ. Règim de justificació.
La Fundació Girona Regió del Coneixement, ha de justificar la subvenció concedida,
per l’import de 142.040,00 € 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 culturals organitzades per la Fundació.
f)Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en compliment
de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència (document
normalitzat de la Diputació).
g) Un informe de revisió del compte justificatiu subscrit per un auditor de comptes
inscrit com exercent en el “Registre Oficial de Auditores de Cuentas” dependent del
“Instituto de Auditoria de Cuentas”, que ha de garantir, mitjançant un examen
independent, que el beneficiari de l’ajut ha realitzat l’acció subvencionada i ha complert
els requisits perquè se’n pugui fer el pagament. L’informe exposarà de forma clara,
objectiva i ponderada els fets comprovats i les conclusions obtingudes.

En el supòsit que el beneficiari no estigui obligat a auditar els comptes anuals, la
designació de l’auditor la farà aquest beneficiari.

En cas que el beneficiari estigui obligat a auditar els comptes anuals per un auditor
sotmès a la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’auditoria de comptes, la revisió de la
memòria d’actuació, així com la revisió del compte justificatiu la portarà a terme el
mateix auditor.

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

Les despeses d’elaboració de l’informe d’auditor es consideraran despeses
subvencionables fins a un import màxim de 1.000,00 euros.

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’usuaris.
 Les vostres activitats estan destinades a l’educació inclusiva? En cas afirmatiu,

quines.

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 27 de novembre de
2021. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst,
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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:

1. 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 la Fundació Girona Regió del Coneixement, 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.

Abans del 26 de febrer del 2022, la Fundació Girona Regió del Coneixement presentarà
la memòria de l’exercici 2021, detallant les activitats que han dut a terme les càtedres.

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

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

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

DESÈ. Obligacions del beneficiari. La Fundació Girona Regió del Coneixement, 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) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.

ONZÈ. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels mitjans
que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

La Fundació Girona Regió del Coneixement, 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
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persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la contractació es realitzi amb
les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització de la Diputació de Girona.  
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

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

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

públiques i dels drets estatutaris.
 La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les

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

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

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

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

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

competència quan concorri algun dels supòsits d’abstenció que
estableix la Llei.

  Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions
coneguts per raó de l’exercici de llurs càrrecs.

 Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li
siguin aplicables, d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern. (Les
entitats no públiques a les quals s’atorgui una subvenció superior a
10.000,00 €, en el moment de presentar el compte justificatiu, estan
obligades a adjuntar-hi la informació relativa a les retribucions dels
seus òrgans de direcció o d’administració, a l’efecte que la 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
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d’obligacions legals (art. 6.1.c). En cas que la tramitació de la sol·licitud impliqui
comunicació de dades d’altres persones a la Diputació de Girona, les persones
sol·licitants hauran d'informar a les persones afectades d'aquesta comunicació. Per a
l’exercici dels drets reconeguts al Reglament General de Protecció de Dades (accés a
les dades, portabilitat, rectificació, supressió, sol·licitar la limitació del tractament i
oposició) l’interessat es podrà adreçar en qualsevol moment a la Diputació de Girona.
La informació detallada del tractament, incloent les vies d'exercici dels drets de les
persones interessades, es pot consultar a la seu electrònica de la Diputació de Girona.

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

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

DISSETÈ. Notificar aquest acord a la Fundació Girona Regió del Coneixement.

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

9. Aprovació de la modificació parcial de la proposta de resolució de la
subvenció nominativa per al finançament del Festival Sismògraf - Cooperació
Cultural. 2021/X020200/224

En data  4 de maig de 2021 s’aprova per Junta de Govern de la Diputació de Girona
l’acord de resolució per a la concessió d’una subvenció nominativa a l’Ajuntament
d’Olot per al finançament de l’organització del Festival Sismògraf 2021 (2021/224).

En data 2 de juny de 2021, registre E-2021-17728, l’Ajuntament d’Olot presenta per
Registre d’entrada  un recurs en què fa constar que:

Tot  i que el moment més visible del festival es concentra durant el mes d’abril,
Sismògraf, en la seva condició de mercat estratègic, és un projecte cultural que
es desenvolupa al llarg de tot l’any, amb la programació regular de diferents
rèpliques i activitats orientades al foment de la dansa contemporània a
Catalunya: programació de dansa durant la temporada estable; tallers i
projectes comunitaris i educatius (Mapadeball, etc); assistència a festivals
internacionals per part de la direcció artística, etc. El Sismògraf és un projecte
anual.
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Aquesta circumstància genera despesa econòmica més enllà del 31 de maig, data
màxima fixada per a l’execució de l’activitat en la resolució de la Diputació de
Girona.

I sol·licita:

a) Una ampliació del termini d’execució del Festival Sismògraf per poder incloure
tota la despesa anual vinculada al projecte; i

b) Una ampliació del termini de justificació de la subvenció.

Per aquest motiu cal esmenar els punts primer, tercer i setè de la resolució de la Junta
de Govern de la Diputació de Girona, de data 4 de maig de 2021.

Per tant, on en aquests moments diu:

“PRIMER. Concedir la subvenció a l’Ajuntament d’Olot, per al finançament del Festival
Sismògraf, que tindrà lloc a Olot, l’any 2021, que es detalla a continuació:

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

Nom del (nom del
beneficiari)

NIF del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

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

2021/224 Ajuntament d’Olot P1712100E F e s t i v a l
Sismògraf

De l’1 de gener
al 31 de maig de
2021

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

Cost de les despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a justificar

285.000 euros 285.000 euros 30.000 euros 10,52 % 285.000 euros

(...)

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 fins al 31 de
maig de 2021.
(...)

SETÈ. Règim de justificació.

L’Ajuntament d’Olot ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 285.000,00
€ 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;
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c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la
factura;
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb
identificació de l’import i la seva procedència;
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de
les activitats.
f) Per a poder analitzar els indicadors del Pla estratègic del servei de Cooperació
Cultural, en el moment de justificar s’ha d’aportar la informació següent:

- Nombre d’assistents al Festival.      
- La iniciativa incorpora polítiques de gènere? En cas afirmatiu explicar quines
incorpora.
- La iniciativa promou la cultura inclusiva? En cas afirmatiu com es promou.

Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el
percentatge de desviació.

Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat en
el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva.
És inadmissible cap canvi de destinació.

La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 15 de juny de 2021. Es
considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, encara que
no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de justificació.

Degut a la situació excepcional derivada de la pandèmia de la Covid-19, s’acceptaran
els canvis següents, sempre i quan estiguin degudament motivats a la justificació i
directament relacionats amb la situació de crisi sanitària:

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

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

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

2. 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.

3. La facturació d’activitats programades que s’hagin cancel·lat: monitoratge,
guiatge, despeses de tècnics d’il·luminació, llum, so, etc.
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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 Ajuntament d’Olot, presenti la documentació justificativa es procedirà a la
revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en aquest acord,
es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes que se li indiquin
o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la indicació de que, si
no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, amb les
conseqüències que es determinen al punt següent.

(...)”, ha de dir:

PRIMER. Concedir la subvenció a l’Ajuntament d’Olot, per al finançament del Festival
Sismògraf, que tindrà lloc a Olot, l’any 2021, que es detalla a continuació:

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

Nom del (nom del
beneficiari)

NIF del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

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

2021/224 Ajuntament d’Olot P1712100E F e s t i v a l
Sismògraf

De l’1 de
novembre de
2020 fins al 31
d’octubre de
2021

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

Cost de les despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a
justificar

285.000 euros 285.000 euros 30.000 euros 10,52 % 285.000 euros

(...)

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 novembre de 2020
fins al 31 d’octubre de 2021.

(...)

SETÈ. Règim de justificació.

L’Ajuntament d’Olot ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 285.000,00
€ 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;
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c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la
factura;
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb
identificació de l’import i la seva procedència;
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de
les activitats.
f) Per a poder analitzar els indicadors del Pla estratègic del servei de Cooperació
Cultural, en el moment de justificar s’ha d’aportar la informació següent:

- Nombre d’assistents al Festival.      
- La iniciativa incorpora polítiques de gènere? En cas afirmatiu explicar quines
incorpora.
- La iniciativa promou la cultura inclusiva? En cas afirmatiu com es promou.

Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el
percentatge de desviació.

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

És inadmissible cap canvi de destinació.

La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 15 de novembre de
2021. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst,
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de
justificació.
Degut a la situació excepcional derivada de la pandèmia de la Covid-19, s’acceptaran
els canvis següents, sempre i quan estiguin degudament motivats a la justificació i
directament relacionats amb la situació de crisi sanitària:

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

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

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

1. 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.

2. La facturació d’activitats programades que s’hagin cancel·lat: monitoratge,
guiatge, despeses de tècnics d’il·luminació, llum, so, etc.
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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 Ajuntament d’Olot, presenti la documentació justificativa es procedirà a la
revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en aquest acord,
es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes que se li indiquin
o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la indicació de que, si
no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, amb les
conseqüències que es determinen al punt següent.”

D’acord amb el que estableix l’article 109. 2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques “Revocació i
rectificació d’errors: Les administracions públiques podran, així mateix, rectificar en
qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o
aritmètics existents en els seus actes”.
Tenint en compte que procedeix la modificació parcial de la resolució, vist l’informe de
la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, i de conformitat amb el decret de la
presidència de 18 de juliol de 2019, proposo elevar a la Junta de Govern la següent

RESOLUCIÓ:

PRIMER. Modificar els punts primer, tercer i setè  de la resolució de la Junta de
Govern, de data 4 de maig de 2021, de manera que on ara consta:

“PRIMER. Concedir la subvenció a l’Ajuntament d’Olot, per al finançament del Festival
Sismògraf, que tindrà lloc a Olot, l’any 2021, que es detalla a continuació:

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

Nom del (nom del
beneficiari)

NIF del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

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

2021/224 Ajuntament d’Olot P1712100E F e s t i v a l
Sismògraf

De l’1 de gener
al 31 de maig de
2021

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

Cost de les despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a justificar

285.000 euros 285.000 euros 30.000 euros 10,52 % 285.000 euros

(...)

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 fins al 31 de
maig de 2021.
(...)

SETÈ. Règim de justificació.
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L’Ajuntament d’Olot ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 285.000,00
€ corresponents a l’import de les despeses que consten en el pressupost de la
sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al Registre General de la
Diputació de la documentació següent:

a) El compte justificatiu normalitzat de la Diputació.
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat;
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la
factura;
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb
identificació de l’import i la seva procedència;
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de
les activitats.
f) Per a poder analitzar els indicadors del Pla estratègic del servei de Cooperació
Cultural, en el moment de justificar s’ha d’aportar la informació següent:

- Nombre d’assistents al Festival.      
- La iniciativa incorpora polítiques de gènere? En cas afirmatiu explicar quines
incorpora.
- La iniciativa promou la cultura inclusiva? En cas afirmatiu com es promou.

Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el
percentatge de desviació.
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat en
el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva.

És inadmissible cap canvi de destinació.

La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 15 de juny de 2021. Es
considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, encara que
no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de justificació.

Degut a la situació excepcional derivada de la pandèmia de la Covid-19, s’acceptaran
els canvis següents, sempre i quan estiguin degudament motivats a la justificació i
directament relacionats amb la situació de crisi sanitària:

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

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

 En el cas d’activitats que s’hagin hagut de cancel·lar per motius de la pandèmia,
sempre i quan estigui degudament motivat a la justificació es consideraran com a
subvencionables els aspectes següents:
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3. 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.

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

“PRIMER. Concedir la subvenció a l’Ajuntament d’Olot, per al finançament del Festival
Sismògraf, que tindrà lloc a Olot, l’any 2021, que es detalla a continuació:

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

Nom del (nom del
beneficiari)

NIF del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

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

2021/224 Ajuntament d’Olot P1712100E F e s t i v a l
Sismògraf

De l’1 de
novembre de
2020 fins al 31
d’octubre de
2021

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

Cost de les despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a
justificar

285.000 euros 285.000 euros 30.000 euros 10,52 % 285.000 euros

(...)

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 novembre de 2020
fins al 31 d’octubre de 2021.

(...)

SETÈ. Règim de justificació.

L’Ajuntament d’Olot ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 285.000,00
€ 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:
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a) El compte justificatiu normalitzat de la Diputació.
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat;
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la
factura;
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb
identificació de l’import i la seva procedència;
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de
les activitats.
f) Per a poder analitzar els indicadors del Pla estratègic del servei de Cooperació
Cultural, en el moment de justificar s’ha d’aportar la informació següent:

- Nombre d’assistents al Festival.      
- La iniciativa incorpora polítiques de gènere? En cas afirmatiu explicar quines
incorpora.
- La iniciativa promou la cultura inclusiva? En cas afirmatiu com es promou.

Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el
percentatge de desviació.
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat en
el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva.

És inadmissible cap canvi de destinació.

La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 15 de novembre de
2021. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst,
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de
justificació.
Degut a la situació excepcional derivada de la pandèmia de la Covid-19, s’acceptaran
els canvis següents, sempre i quan estiguin degudament motivats a la justificació i
directament relacionats amb la situació de crisi sanitària:

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

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

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

1. 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.
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2. 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 Ajuntament d’Olot, presenti la documentació justificativa es procedirà a la
revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en aquest acord,
es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes que se li indiquin
o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la indicació de que, si
no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, amb les
conseqüències que es determinen al punt següent.

(...)”

SEGON. Notificar aquest acord a l’Ajuntament d’Olot.

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

10. Aprovació de la modificació parcial de la proposta de resolució de la
subvenció nominativa a l'Ajuntament d'Olot perl Festival MOT - Cooperació
Cultural. 2021/X020200/251

En data  18 de maig de 2021 s’aprova per Junta de Govern de la Diputació de Girona
l’acord de resolució per a la concessió d’una subvenció nominativa a l’Ajuntament
d’Olot per al finançament de l’organització del Festival MOT 2021 (2021/251).

En data 2 de juny de 2021, registre E-2021-17732, l’Ajuntament d’Olot presenta per
Registre d’entrada  un recurs en què fa constar que:

a) Tot i que el moment més visible del festival es concentra durant el mes de
març, el Mot és un projecte cultural de foment lector que es desenvolupa al llarg
de tot l’any, amb la programació de diferents activitats orientades al
coneixement dels autors i al foment de la lectura de les seves obres. En aquest
context, el Festival manté una oficina de coordinació durant tot l’exercici, que
organitza diferents accions de comunicació com les Veus del Mot (vídeos de
recomanació dels autors); aliances a l’inici del curs escolar amb els centres de
secundària per al desenvolupament del MOT INS; activitats diverses amb
entitats del territori per enriquir la mirada sobre el festival, etc. El Mot és un
projecte anual.

b) Que aquesta circumstància genera despesa econòmica més enllà del 27 de
març, data màxima fixada per a l’execució de l’activitat en la resolució de la
Diputació de Girona.

I sol·licita:
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a) Una ampliació del termini d’execució del Festival MOT per poder incloure tota la
despesa anual vinculada al projecte; i

b) Una ampliació del termini de justificació de la subvenció.

Per aquest motiu cal esmenar els punts primer, tercer i setè de la resolució de la Junta
de Govern de la Diputació de Girona, de data 18 de maig de 2021.
Per tant, on en aquests moments diu:

“PRIMER. Concedir la subvenció a l’Ajuntament d’Olot, per al finançament del Festival
MOT, que tindrà lloc a Olot l’any 2021, que es detalla a continuació:

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

Nom del (nom del
beneficiari)

NIF del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

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

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

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

Cost de les despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a justificar

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

(...)

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

El període d’execució de l’actuació subvencionada és des de 1 de gener fins al 27 de
març de 2021.
 (...)

SETÈ. Règim de justificació.

L’Ajuntament d’Olot ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 50.000,00 €
corresponents a l’import de les despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud
de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al Registre General de la Diputació
de la documentació següent:

a) El compte justificatiu normalitzat de la Diputació.
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat;
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la
factura;
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb
identificació de l’import i la seva procedència;
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de
les activitats.
f) Per a poder analitzar els indicadors del Pla estratègic del servei de Cooperació
Cultural, en el moment de justificar s’ha d’aportar la informació següent:
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 Nombre d’assistents a l’activitat.

Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el
percentatge de desviació.

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

És inadmissible cap canvi de destinació.

La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 15 de juny de 2021. Es
considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, encara que
no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de justificació.

Degut a la situació excepcional derivada de la pandèmia de la Covid-19, s’acceptaran
els canvis següents, sempre i quan estiguin degudament motivats a la justificació i
directament relacionats amb la situació de crisi sanitària:

1. 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.

2. 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.)

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

a) Els caixets, percentatge de taquilla o honoraris que hagin estat acceptats pels
equipaments municipals o les entitats o empreses organitzadores dels
concerts, actuacions o espectacles.

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

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

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

(...)”, ha de dir:
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PRIMER. Concedir la subvenció a l’Ajuntament d’Olot, per al finançament del Festival
MOT, que tindrà lloc a Olot l’any 2021, que es detalla a continuació:

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

Nom del (nom del
beneficiari)

NIF del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

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

2021/251 Ajuntament d’Olot P1712100E Festival MOT De l’1 de gener
de 2021 al 31
d’octubre de
2021

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

Cost de les despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a justificar

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

(...)

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

El període d’execució de l’actuació subvencionada és des de 1 de gener de 2021 fins al
31 d’octubre de 2021.
(...)

SETÈ. Règim de justificació.

L’Ajuntament d’Olot ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 50.000,00 €
corresponents a l’import de les despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud
de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al Registre General de la Diputació
de la documentació següent:

a) El compte justificatiu normalitzat de la Diputació.
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat;
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la
factura;
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb
identificació de l’import i la seva procedència;
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de
les activitats.
f) Per a poder analitzar els indicadors del Pla estratègic del servei de Cooperació
Cultural, en el moment de justificar s’ha d’aportar la informació següent:

 Nombre d’assistents a l’activitat.

Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el
percentatge de desviació.
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Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat en
el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva.

És inadmissible cap canvi de destinació.

La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 15 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:

1. 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.

2. 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.)

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

a) Els caixets, percentatge de taquilla o honoraris que hagin estat acceptats pels
equipaments municipals o les entitats o empreses organitzadores dels
concerts, actuacions o espectacles.

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

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

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

D’acord amb el que estableix l’article 109. 2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques “Revocació i
rectificació d’errors: Les administracions públiques podran, així mateix, rectificar en
qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o
aritmètics existents en els seus actes”.
Tenint en compte que procedeix la modificació parcial de la resolució, vist l’informe de
la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, i de conformitat amb el decret de la
presidència de 18 de juliol de 2019, proposo elevar a la Junta de Govern la següent
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RESOLUCIÓ:

PRIMER. Modificar els punts primer,  tercer i setè  de la resolució de la Junta de
Govern, de data 18 de maig de 2021, de manera que on ara consta:

“PRIMER. Concedir la subvenció a l’Ajuntament d’Olot, per al finançament del Festival
MOT, que tindrà lloc a Olot l’any 2021, que es detalla a continuació:

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

Nom del (nom del
beneficiari)

NIF del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

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

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

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

Cost de les despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a justificar

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

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

El període d’execució de l’actuació subvencionada és des de 1 de gener fins al 27 de
març de 2021.
 (...)

SETÈ. Règim de justificació.

L’Ajuntament d’Olot ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 50.000,00 €
corresponents a l’import de les despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud
de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al Registre General de la Diputació
de la documentació següent:

a) El compte justificatiu normalitzat de la Diputació.
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat;
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la
factura;
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb
identificació de l’import i la seva procedència;
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de
les activitats.
f) Per a poder analitzar els indicadors del Pla estratègic del servei de Cooperació
Cultural, en el moment de justificar s’ha d’aportar la informació següent:

 Nombre d’assistents a l’activitat.
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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 el 15 de juny de 2021. Es
considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, encara que
no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de justificació.

Degut a la situació excepcional derivada de la pandèmia de la Covid-19, s’acceptaran
els canvis següents, sempre i quan estiguin degudament motivats a la justificació i
directament relacionats amb la situació de crisi sanitària:

1. 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.

2. 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.)

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

a) Els caixets, percentatge de taquilla o honoraris que hagin estat acceptats pels
equipaments municipals o les entitats o empreses organitzadores dels
concerts, actuacions o espectacles.

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

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

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

(...)”, ha de dir:

“PRIMER. Concedir la subvenció a l’Ajuntament d’Olot, per al finançament del Festival
MOT, que tindrà lloc a Olot l’any 2021, que es detalla a continuació:

N ú m e r o Nom del (nom del NIF del Objecte de la P e r í o d e
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d ' e x p e d i e n t
electrònic

beneficiari) beneficiari subvenció d’execució de
l’activitat

2021/251 Ajuntament d’Olot P1712100E Festival MOT De l’1 de gener
de 2021 al 31
d’octubre de
2021

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

Cost de les despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a justificar

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

(...)

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

El període d’execució de l’actuació subvencionada és des de 1 de gener de 2021 fins al
31 d’octubre de 2021.

(...)

SETÈ. Règim de justificació.

L’Ajuntament d’Olot ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 50.000,00 €
corresponents a l’import de les despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud
de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al Registre General de la Diputació
de la documentació següent:

a) El compte justificatiu normalitzat de la Diputació.
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat;
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la
factura;
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb
identificació de l’import i la seva procedència;
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de
les activitats.
f) Per a poder analitzar els indicadors del Pla estratègic del servei de Cooperació
Cultural, en el moment de justificar s’ha d’aportar la informació següent:

 Nombre d’assistents a l’activitat.

Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el
percentatge de desviació.

Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat en
el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva.
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És inadmissible cap canvi de destinació.

La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 15 denovembre 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:

1. 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.

2. 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.)

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

a) Els caixets, percentatge de taquilla o honoraris que hagin estat acceptats pels
equipaments municipals o les entitats o empreses organitzadores dels
concerts, actuacions o espectacles.

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

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

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

(...)”

SEGON. Notificar aquest acord a l’Ajuntament d’Olot.

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

11. Aprovació subvenció nominativa per al finançament del Festival Strenes
2021 - Cooperació Cultural. 2021/X020200/9
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L’entitat Pascual Arts Music, SLU, de Figueres, ha sol·licitat una subvenció nominativa
per al finançament de la programació del Festival Strenes, que tindrà lloc a Girona l’any
2021, i s’ha instruït l'expedient corresponent (2021/9).

Del 26 de març al 02 de maig s’ha celebrat la novena edició de l’Strenes. Aquesta és
una de les edicions més complicades que s’ha trobat mai l’organització a l’hora de
dissenyar el certamen gironí. Per un costat s’han hagut d’acomplir restriccions
sanitàries. Per altre, la sostenibilitat econòmica del festival tampoc és fàcil perquè tres
de les principals fonts de finançament s’han vist afectades: la venda d’entrades ha
estat limitada al 50% dels aforaments, amb la conseqüent reducció d’ingressos, en el
millor dels casos, a la meitat.

Strenes s’ha convertit en el festival on els artistes tenen el primer contacte amb el
públic per mostrar-li tot allò que porten treballant durant molt de temps.

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’entitat Pascual Arts Music, SLU, de conformitat amb allò
que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona, la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de
conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21
de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions.

D’acord al decret  de la Presidència de 18 de juliol de 2019, es delega a la Junta de
Govern les atribucions per a l’atorgament de subvencions a l’empara de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, amb càrrec als crèdits 4 i 7 del
vigent pressupost corporatiu, d’import a partir de 18.001,00 euros, inclòs.

Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural es proposa a la Junta
de Govern que adopti l'acord següent:

PRIMER. Concedir la subvenció a l’entitat Pascual Arts Music, SLU, per al finançament
de la programació del Festival Strenes, a Girona l’any 2021, que es detalla a
continuació:

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

Nom del beneficiari NIF del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

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

2021/9 Pascual Arts Music,
SLU_Figueres

B17887894 P rogram ac ió
del Festival
Strenes 2021

Des de l’1 de
novembre de
2020 al 30 de
juliol del 2021
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Cost total de
l ' o b j e c t e
subvencionat

Cost de les
despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a
justificar

405.258,50€ 405.258,50€ 50.000,00 € 12,33 % 405.258,50€

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de CINQUANTA MIL EUROS,
(50.000,00€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/47005 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 novembre de 2020
al 30 de juliol de 2021.

S’acceptaran les factures emeses amb anterioritat al període d’execució, sempre i
quan estiguin directament relacionades amb l’objecte de la subvenció.

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’entitat Pascual Arts Music; SLU, 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 50.000,00 € que representa
un percentatge de finançament del 12,33 %, quan s’hagi presentat el compte justificatiu
tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.

SETÈ. Règim de justificació.
L’entitat Pascual Arts Music, SLU, ha de justificar la subvenció concedida, per l’import
de 405.258,50€ 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;
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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) Justificant de l’acord de col·laboració de la Fundació amb Apropa Cultura, pel foment
de la inclusió social i cultural.
g)Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en compliment
de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència (document
normalitzat de la Diputació).
h) Un informe de revisió del compte justificatiu subscrit per un auditor de comptes
inscrit com exercent en el “Registre Oficial de Auditores de Cuentas” dependent del
“Instituto de Auditoria de Cuentas”, que ha de garantir, mitjançant un examen
independent, que el beneficiari de l’ajut ha realitzat l’acció subvencionada i ha complert
els requisits perquè se’n pugui fer el pagament. L’informe exposarà de forma clara,
objectiva i ponderada els fets comprovats i les conclusions obtingudes.

En el supòsit que el beneficiari no estigui obligat a auditar els comptes anuals, la
designació de l’auditor la farà aquest beneficiari.

En cas que el beneficiari estigui obligat a auditar els comptes anuals per un auditor
sotmès a la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’auditoria de comptes, la revisió de la
memòria d’actuació, així com la revisió del compte justificatiu la portarà a terme el
mateix auditor.

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

Les despeses d’elaboració de l’informe d’auditor es consideraran despeses
subvencionables fins a un import màxim de 1.000,00 euros.

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

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

Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el
percentatge de desviació.

Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat en
el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva.
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És inadmissible cap canvi de destinació.

La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 15 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:

1. 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.

2. 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.)

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

 Els caixets, percentatge de taquilla o honoraris que hagin estat acceptats pels
equipaments municipals o les entitats o empreses organitzadores dels concerts,
actuacions o espectacles.

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

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

Tan bon punt l’entitat Pascual Arts Music, SLU, 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.
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El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de
Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de
subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada.

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

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

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

DESÈ. Obligacions del beneficiari.
L’entitat Pascual Arts Music, SLU, té les obligacions següents:

a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció;
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable;
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb
posterioritat a la presentació de la sol·licitud;
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i
control;
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb la
col·laboració d’aquest organisme;
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable;
g) Col·laborar en la programació del Pati Cultural de la Diputació de Girona, si s’escau.
h) Participar amb el programa d’inclusió social Apropa Cultura.
i) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.
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.
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L’entitat Pascual Arts Music, SLU, i els tercers relacionats amb l’objecte de la
subvenció o la seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control
financer que realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que
estableix l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La
negativa al compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa,
obstrucció o negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi
puguin correspondre.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aplicables, d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern. (Les entitats no públiques a les quals s’atorgui
una subvenció superior a 10.000,00 €, en el moment de presentar el compte
justificatiu, estan obligades a adjuntar-hi la informació relativa a les retribucions
dels seus òrgans de direcció o d’administració, a l’efecte que la Diputació de
Girona les faci públiques en compliment de les obligacions establertes en la
legislació sobre transparència).
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L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció del
caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses.

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

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

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

DISSETÈ. Notificar aquest acord a l’entitat Pascual Arts Music, SLU.

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

12. Acceptar la renúncia d'Aleix Freire a la subvenció per a la creació de públics
per a la cultura 2021 - Cooperació Cultural. 2021/X020201/2354

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, amb data 18 de maig de 2021, va
aprovar la resolució de la convocatòria de subvencions per a la creació de públics per a
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la cultura, anualitat 2021 (2021/307), en la qual, entre d’altres, va concedir una
subvenció a Aleix Freire Fradera pel projecte “Nits de cine” (exp. 2021/2354).
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ACTIV
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PRESSU

POST

SOL·LI

CITA

PUNTU

ACIÓ

SUBVE
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FINAL
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Frade

ra

***130

4**
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Cine
23.800,0

0 €
10.000
,00 € 12,75

1.764,7
7 €

En data 3 de juny de 2021, Aleix Freire Fradera, amb NIF ***1304** ha presentat una
comunicació expressa de renúncia de la subvenció de 1.764,77 €  concedida per la
Junta de Govern del 18 de maig de 2021, descrita prèviament.

Vist l’informe del centre gestor de Cooperació Cultural, el president de la Comissió
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, proposa a la Junta de
Govern l’adopció de l’ACORD següent:

PRIMER. Acceptar formalment la renúncia presentada Aleix Freire Fradera, amb NIF
***1304**, a la subvenció de 1.764,77 € concedida per la Junta de Govern del 18 de
maig de 2021, en l’acord de resolució de la convocatòria pública de subvencions en
règim de concurrència competitiva per a la creació de públics per a la cultura (exp.
2021/307), i procedir a l’arxiu i tancament de l’expedient corresponent.

SEGON. Anul·lar la disposició de la despesa de MIL SET-CENTS SEIXANTA-QUATRE
amb SETANTA-SET (1.764,77 €), corresponent a la subvenció atorgada a Aleix Freire
Fradera, i retornar-la a l’aplicació d’origen 300/3340/47029 del pressupost de la
Diputació de Girona de 2021.

TERCER. Notificar aquest acord a Aleix Freire Fradera.

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

13. Subvenció nominativa a Bitò Produccions, SL - Temporada Alta - Cooperació
Cultural. 2021/X020200/19

Bitò Produccions, SL, amb seu a Salt, ha sol·licitat a la Diputació de Girona una
subvenció nominativa per al finançament del  Festival Temporada Alta, en l’anualitat
2021, i s’ha instruït l’expedient corresponent (2021/19).

El Festival Temporada Alta arriba aquest any a la seva 30a edició, consolidant-se com
un dels principals festivals de teatre del País i declarat com el festival de tardor de
Catalunya per la Generalitat de Catalunya. Un dels eixos de treball és el de la
potenciació de l’autoria i de la creació catalana, la qual al llarg d’aquests mesos
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comparteix escenari amb les produccions internacionals. D’aquesta manera, en un sol
projecte, es fomenta la creativitat local a la vegada que s’apropa a les comarques de
Girona un tipus de teatre que difícilment hi tindria cabuda en un altre context.

El Ple de la Diputació de Girona del 17 de desembre de 2019 va aprovar el Pla
Estratègic de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació
Cultural tindrà una línia de subvencions específiques per la promoció de les arts
escèniques, dins les quals s’hi engloben les activitats de promoció del teatre. L’objectiu
d’aquesta línia és garantir l’equilibri territorial i temàtic de l’oferta cultural relacionada
amb les arts escèniques; així com fomentar la implicació dels municipis en els
projectes d’arts escèniques.

El punt 13 de l’art. Primer de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració Local, modifica l’art. 36.1.d) de la Llei 7/1958, de d’2
d’abril, reguladora de les bases del Règim Local i concreta que és una competència de
la Diputació la cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i la
planificació en el territori provincial, d’acord amb les altres competències de la resta
d’administracions públiques.

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

D’acord al decret  de la Presidència de 18 de juliol de 2019, es delega a la Junta de
Govern les atribucions per a l’atorgament de subvencions a l’empara de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, amb càrrec als crèdits 4 i 7 del
vigent pressupost corporatiu, d’import a partir de 18.001,00 euros, inclòs.

Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural es proposa a la Junta
de Govern que adopti l'acord següent:

PRIMER. Aprovar el  conveni entre la Diputació de Girona i Bitò Produccions, SL, per a
la celebració del Festival Internacional de Teatre Temporada Alta, de l’any 2021, el text
del qual es transcriu com segueix:

“CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I BITÒ PRODUCCIONS, SL, PER A
LA CELEBRACIÓ DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRE TEMPORADA ALTA
DE L’ANY 2021

Girona,

I. ENTITATS QUE HI INTERVENEN:

D’una part, la Diputació de Girona, amb NIF P1700000A, representada en aquest acte
pel seu president, el Sr. Miquel Noguer i Planas, en virtut de les facultats conferides per
acord de la Junta de Govern del {.............}, assistit pel secretari general, el Sr. Jordi
Batllori i Nouvilas, que actua com a fedetari d’acord amb el que disposa l’article 3.2.i)
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del Reial Decret 128/2018, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de
l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.

I de l’altra, Bitò Produccions, SL, amb NIF B17310947, representada per la seva gerent,
la Sra. Marta Montalban i Gallego, amb NIF ***7286**.

II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ:

Des de l'any 1992 es porta a terme a la ciutat de Girona el Festival Internacional de
Teatre, Temporada Alta. Al llarg dels anys, aquest festival ha eixamplat el seu abast
territorial, incorporant el municipi de Salt, així com més recentment altres poblacions de
les comarques de Girona (Banyoles, Sant Gregori, Torroella de Montgrí, Celrà, etc.).

Aquest festival neix de la iniciativa privada, de la mà de Bitò Produccions SL, i compta
des del seu inici amb la col·laboració de l'Ajuntament de Girona. Amb el creixement i la
consolidació del Festival, s’hi incorporen noves administracions com ara l'Ajuntament
de Salt, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona.

Temporada Alta és un festival de referència en arts escèniques a Catalunya,
especialment perquè les seves especificitats el fan únic com a motor de l’escena
catalana en tant que coprodueix espectacles amb els teatres públics catalans i amb
companyies i productores privades del nostres país i perquè s'ha convertit en la porta
d’entrada a Catalunya del teatre, la dansa i el circ internacionals.

Alhora, Temporada Alta és estratègic en el panorama teatral estatal perquè actualment
és el lloc on l’escena del nostre país es troba amb els productors i programadors
internacionals. Cal remarcar que Temporada Alta s’ha convertit en l’espai de trobada
entre el teatre llatinoamericà i el teatre europeu, de manera que el Festival és ara una
porta que tant ajuda que arribin a Catalunya les grans produccions internacionals, com
facilita que fora del nostre país es programin espectacles catalans.

En l’àmbit internacional Temporada Alta té un posicionament importantíssim amb
aliances amb Roma Europa Festival, Festival d’Istambul, Tonhelhuis de Brussel·les; el
Festival participa també de diferents programes i produccions europeus de durada
mitjana i llarga que l’obliguen a adoptar compromisos pluriennals.

El Festival, a banda de la seva vessant d'exhibició, i per tant de promoció de grups,
artistes i directors catalans, nacionals i internacionals, és un motor de la producció
teatral, tant a escala local com nacional. Per aquest motiu,  per al sector teatral gironí i
català, Temporada Alta ha estat estratègic per al seu creixement, ja sigui artístic,
tècnic, dramatúrgic, d’autors, etc.

El Festival és una eina de promoció turística i cultural, tant de la ciutat de Girona com
de les comarques gironines, i la seva capacitat d'atracció té un fort impacte en el
sector productiu de Girona i el seu entorn.

El Festival Temporada Alta forma part d'un sistema en l'àmbit de les arts escèniques,
integrat per les programacions estables en arts escèniques, pel centre de producció el
Canal, per l'escola de teatre El Galliner, per la sala La Planeta i pel suport al centre
L'animal a l'esquena, entre d'altres.
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El Festival Temporada Alta ha comptat, des de la seva creació fa 30 anys, amb la
complicitat activa i creixent de la societat civil en forma de mecenatge privat
d’empreses interessades en un dels fets culturals més importants i de més gran abast
(també internacional) de Girona i les seves comarques.

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

PACTES

Primer. Objecte del conveni
1. Aquest conveni té per objecte regular el procediment de concessió de la subvenció
directa, amb caràcter finalista, a Bitò Produccions, SL, per a la celebració de la 30a
edició del Festival Internacional de Teatre Temporada Alta Girona-Salt, que es durà a
terme la tardor de l’any 2021, en aplicació de la previsió dels articles 22.2.a i 28 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2. Les subvencions tenen caràcter singular i estan destinades exclusivament a
l’execució de despeses ordinàries d’organització, promoció, funcionament i
desplegament del programa del Festival Internacional de Teatre Temporada Alta 2021,
el projecte, el pressupost i memòria econòmica del qual figuren a l’expedient electrònic
(exp. 2021/19, número de registre d’entrada 1E-2021/17018), i no podran ser utilitzades
per sufragar despeses d’altra naturalesa.

Segon. Beneficiari de la subvenció
El beneficiari de les subvencions és Bitò Produccions, SL, amb NIF B17310947.

Tercer. Compromisos de Bitò Produccions, SL
1. Organitzar i desenvolupar el Festival Internacional de Teatre Temporada Alta 2021.
2. Mantenir la seu del Festival a la ciutat de Girona, amb la participació de municipis de
l'entorn i del conjunt de les comarques de Girona.
3.Considerar la Diputació de Girona com a una de les col·laboradores principals del
Festival.
4. Presentar el projecte de Festival d’acord amb el que disposa la Llei de regulació
administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
5. 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.
6. Complir amb totes les obligacions previstes a l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.

Quart. Compromisos de la Diputació de Girona
1. La Diputació de Girona subvencionarà amb dos-cents seixanta-cinc mil euros
(265.000,00 €), quantitat que correspon a un 15,13 % del cost total del Festival, a Bitò
Produccions, SL, en concepte d’organització, promoció, funcionament i desplegament
del programa del Festival Internacional de Teatre Temporada Alta 2021.

La Diputació de Girona farà efectiva la subvenció del 2021 amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 300/3340/47017 - “A Bitò Produccions, SL-Temporada Alta 2021”, del
pressupost corporatiu.

Cinquè. Compatibilitat
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Les subvencions són compatibles 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 les de la Diputació de Girona, en cap
cas no pot superar el cost total de l'activitat subvencionada.

Sisè. Despeses subvencionables
1. Es consideren subvencionables aquelles despeses directes i indirectes que de
manera indubtable responen a la naturalesa de l’activitat subvencionada, que resultin
estrictament necessàries i que es realitzin durant l’organització i celebració del Festival
de l’any 2021, encara que no estiguin efectivament pagades amb anterioritat a la
finalització del termini de justificació, i que figuren en el pressupost de despeses del
Festival.
No són subvencionables les despeses d’amortització de béns inventariables ni les
despeses que es puguin entendre com a marge de la societat.
2. Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera i
d’administració es consideren subvencionables si estan directament relacionades amb
l’activitat subvencionada i son indispensables per a l’adequada preparació o execució
del Festival.
3. Les despeses indirectes s’imputaran a l’activitat subvencionada en la part que
raonablement correspongui d’acord amb els principis i normes de comptabilitat
generalment acceptades i, en tot cas, en la mesura que aquests costos corresponen al
període en què es realitza l’activitat. Aquestes seran, com a màxim, del 15 % del
pressupost del projecte i s’hauran de detallar juntament amb la resta de les despeses
detallades en el pressupost.
4. En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables podrà ser superior
al valor de mercat. En el cas que l’import de la despesa subvencionable superi les
quanties establertes per a la contractació menor en la normativa vigent de contractació
pública, el beneficiari haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents
proveïdors, excepte que per les seves especials característiques no existeixi en el
mercat suficient nombre de proveïdors ad hoc, o que la despesa s’hagués realitzat
amb anterioritat a la firma d’aquest conveni. En aquest cas, s’haurà d’incloure a la
justificació un informe en què s’exposi els motius de la particularitat de la contractació.
L’elecció entre les ofertes presentades es realitzarà amb criteris d’eficiència i
economia i, quan l’elecció no recaigui en la proposta econòmica mes avantatjosa,
caldrà justificar-ho expressament en una memòria.
No es podrà concertar l’execució total o parcial de les despeses subvencionades amb
persones o entitats amb qui estiguin vinculats, llevat que la contractació es realitzi amb
les condicions normals de mercat i s’obtingui prèviament l’autorització de l’òrgan
competent de la Diputació de Girona.
D’acord al que s’estableix al paràgraf anterior, amb la signatura del present conveni
s’entén que la Diputació de Girona accepta la sol·licitud de contractació de les
empreses vinculades que es detallen a continuació:
- Cent un mil dinou, produccions i serveis tècnics, SL
- Ubud Produccions, SL
- Nanouk Films, SL
En cap cas, aquesta contractació podrà ser superior al 50 % del pressupost de
l’activitat.
La justificació de les despeses emeses a empreses vinculades, d’acord a l’art. 29.7.d)
de la Llei 38/2003, General de Subvencions ha d’anar acompanyada del
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desglossament del detall que inclou cada una de les factures que acrediti que l’import
subvencionable no excedeix el cost incorregut per l’entitat vinculada.
Tampoc no 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.
En el cas de subcontractar per un import superior al 20 % de l’import de la subvenció,
es requerirà el beneficiari que signi per escrit el corresponent contracte, i l’òrgan
competent de la Diputació de Girona que n’aprovi l’autorització prèviament, d’acord a
l’article 29 de la Llei 38/2006, de 17 de novembre, general de subvencions.
En el cas de subcontractació, no existirà cap vinculació entre la Diputació de Girona i
l’empresa subcontractada, sens perjudici del deure de col·laboració de l’empresa en
els termes que disposa l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.

Setè. Justificació de les subvencions
1. La justificació de les subvencions es realitzarà presentant el compte justificatiu
normalitzat i aportant un informe d’un auditor de comptes inscrit com a exercent en el
Registre Oficial d’Auditors de Comptes dependent de l’Institut de Comptabilitat i
Auditoria de Comptes. La presentació de la justificació es farà a la Diputació de Girona i
haurà de ser per l’import total d’ UN MILIÒ SET-CENTS CINQUANTA MIL SIS-CENTS
SET EUROS (1.750.607,00 €), que correspon a les despeses relacionades a la
sol·licitud de subvenció.
2. El compte justificatiu normalitzat, acompanyat de la documentació següent:

a) Una memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions
imposades en aquest conveni, amb indicació de les activitats realitzades i els
resultats obtinguts. La memòria haurà de fer constar per a cada una de les
actuacions els tràmits i resultats obtinguts, així com la forma de
desenvolupament de l’activitat, amb expressa indicació de les modificacions
obtingudes en les actuacions previstes a la memòria artística.

b) Una memòria econòmica abreujada, justificativa del cost de les activitats
realitzades, que contindrà:

a. Una relació classificada de les despeses, amb indicació del creditor i del
document, el seu import, data d’emissió i, si escau, data de pagament.

b. La indicació dels criteris de repartiment de les despeses generals o
indirectes incorporats a la relació de despeses esmentades en l’apartat
anterior.

c. Una relació detallada d’altres ingressos i subvencions que hagin finançat
l’activitat subvencionada, amb indicació de l’import i la procedència.

d. Els tres pressupostos que en aplicació de l’article 31.1 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, ha de sol·licitar el
beneficiari, i l’escrit justificatiu de l’elecció de l’oferta quan aquesta no
recaigui en l’oferta econòmica més avantatjosa. En el cas que per les
seves especials característiques no existeixi en el mercat suficient
nombre de proveïdors ad hoc, o que la despesa s’hagués realitzat amb
anterioritat a la firma d’aquest conveni, un informe que en justifiqui la
contractació.

c) Una declaració responsable sobre les retribucions dels òrgans de direcció o
d’administració de l’entitat beneficiària, a l’efecte que la Diputació de Girona les
faci públiques en compliment de les obligacions establertes en la legislació
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sobre transparència (document normalitzat de la Diputació).

d) El detall de les despeses emeses a empreses vinculades, que acrediti que
l’import subvencionable no excedeix el cost incorregut per l’entitat vinculada.

3. L’informe de l’auditor de comptes ha d’ajudar els òrgans concedents de les
subvencions en la tasca de comprovació de l’adequada justificació, en recollir aquells
fets o excepcions que puguin suposar un incompliment per part del beneficiari de la
normativa aplicable o de les condicions imposades per a la percepció de la subvenció.
4. Les actuacions professionals de l’auditor de comptes estaran subjectes a 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 figura
com a annex a l’Ordre EHA/1434/2007, de 17 de maig.
5. Quan l’auditor de comptes sigui requerit per l’entitat beneficiària per a la revisió del
compte justificatiu, aquest encàrrec es formalitzarà en un contracte que es formalitzarà
entre l’auditor i l’entitat beneficiària. El cost dels treballs serà a càrrec de l’entitat
beneficiària, i fins a 1.000,00 €. es considerarà depesa subvencionable de l’activitat
subvencionada.
6. S’estableix com a data límit de justificació de les subvencions concedides el 31 de
març de 2022.

Vuitè. Pagament i reintegrament
1. En el termini d’un mes des de la signatura del present conveni, i un cop rebuda
l’acceptació de la subvenció, la Diputació de Girona efectuarà una bestreta de
pagament del 100 % de la subvenció concedida, que correspon a DOS-CENTS
SEIXANTA-CINC MIL EUROS (265.000,00 €). El pagament es farà sense necessitat de
constitució de fiança o garantia.
2. Es produirà la pèrdua del dret al cobrament total de la subvenció i, per tant, el
reintegrament total o parcial de la quantitat anticipada (265.000,00€) en el supòsit de
falta de justificació o de concurrència d’alguna de les causes previstes a l’article 37 de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
3. 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. En qualsevol cas, es reduirà l’import de la subvenció quan
els ingressos obtinguts superin la despesa efectiva.

Novè. Control financer de les subvencions
1. La competència per a l’exercici del control financer de les subvencions previstes en
aquest conveni correspondrà a la Intervenció de la Diputació de Girona, i s’efectuarà de
conformitat amb el que es preveu al títol III de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
2. El control financer es podrà estendre a les persones físiques o jurídiques a què es
trobi associat Bitò Produccions, SL, així com a qualsevol altra persona susceptible de
presentar un interès en la realització de les activitats subvencionades.

Desè. Difusió i publicitat
En els materials informatius i de difusió, així com en les accions de publicitat relatives a
l’objecte d’aquest conveni, s’haurà de fer esment explícit a la col·laboració de la
Diputació de Girona, i s’haurà d’incorporar la imatge corporativa de l’administració.
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Onzè. Infraccions i sancions administratives
El règim sancionador aplicable a aquesta subvenció és l’establert al títol IV de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, amb les especificacions
oportunes en matèria de règim local, de conformitat amb el títol XI de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
El procediment s’adequarà a les previsions establertes en la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i,
d’aplicació supletòria, el Decret 278/1993, de 9 de novembre, que regula el
procediment sancionador en àmbits de competència de la Generalitat.

Dotzè. Clàusules de 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 29 de
desembre, 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 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 dels seus càrrecs.
j) Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que els 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 del règim
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, 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.

Tretzè. Vigència del conveni
La vigència d’aquest conveni s’estén des de la data de la signatura fins al 31 de març
de 2022, sens perjudici que perdurin les obligacions de cadascuna de les parts
nascudes en aplicació de les seves previsions.

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

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

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

Setzè. Publicació
Aquest conveni es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) i al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), de conformitat amb el que preveu
l’article 48.8 de la llei 40/2015 d’1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector Públic. La
Diputació és l'encarregada de trametre el present conveni al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya per tal de complir amb les
obligacions de publicitat en matèria de convenis de col·laboració i
cooperació establertes als articles 8,9 i 14 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.

I, en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni.”

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de DOS-CENTS SEIXANTA-CINC
MIL EUROS (265.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/47017
del pressupost de la Diputació de Girona de 2021.

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

QUART. 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.
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CINQUÈ. Notificar aquest acord a Bitò Produccions, SL, amb NIF B17310947,  amb
indicació dels recursos procedents.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
m e m b r e s .

14. Desestimar les al·legacions de l'Associació ConArte Internacional a la
resolució de la convocatòria de subvencions per a la creació de públics per a la
cultura 2021 - Cooperació Cultural. 2021/X020201/2698

En data 4 de juny de 2021, l’Associació ConArte Internacional va presentar al·legacions
contra la notificació de la resolució de subvencions per a la creació de públics per a la
cultura, 2021, enviada el dia 25 de maig de 2021.

L’Associació ConArte Internacional va presentar una sol·licitud per al finançament del
Manifest per l’Educació Artística, amb data registre d’entrada 1 de març de 2021 (exp.
2021/2698).

A la sol·licitud s’hi va detallar que el Manifest pretenia ser un decàleg dels drets
culturals dels infants aplicat al context educatiu, en què l'alumnat, artistes i docents
interpretarien en format de performance davant dels equipaments culturals dels seus
barris en el marc de la Setmana Internacional de l'Educació Artística de la UNESCO.

Seguint textualment la sol·licitud, el format de treball havia de constar d’un procés
d’elaboració dels drets i d’intercanvi entre els vuit centres educatius participants del
projecte Planters, per a acabar-los sintetitzant en el manifest que s’interpretaria
mitjançant la música, el teatre i la dansa.

La Junta de Govern de 18 de maig de 2021, previ informe de la Comissió avaluadora de
la línia de subvencions per a la creació de públics per a la cultura, anualitat 2021,
reunida el dia 16 d’abril de 2021, va aprovar la desestimació de la sol·licitud presentada
per l’Associació ConArte Internacional. La motivació va ser que aquesta sol·licitud
s’hauria d’haver presentat dins la línia de programes i projectes educatius.

D’acord amb el punt 3 de les bases reguladores per a la concessió de subvencions per
a la creació de públics per a la cultura, no es consideren despeses subvencionables
les activitats que ja tinguin una altra línia de subvencions específica de la Diputació de
Girona.

Amb data 22 de desembre de 2020, el Ple de la Diputació de Girona va aprovar les
bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de programes i
projectes educatius en l’àmbit de les comarques gironines, de la Diputació de Girona.

La tipologia d’accions objecte de la subvenció són els projectes i activitats educatius
duts a terme a la demarcació de Girona, així com atendre les necessitats concretes
dels alumnes amb necessitats especials i el foment del talent.
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La línia 1, dels projectes i programes escolars, es dirigeix als projectes que treballin per
a una educació inclusiva, equitativa i de qualitat, i per promoure oportunitats
d’aprenentatge per a tothom, especialment per a les persones vulnerables.
Dins dels criteris de valoració d’aquesta línia s’atén des de l’interès educatiu de
l’activitat, el treball de la diversitat i la cohesió social, així com la promoció de l’accés en
condicions d’igualtat per les persones més vulnerables, entre d’altres.

Un dels objectius del projecte presentat per l’Associació ConArte Internacional era dur a
terme “una reflexió conjunta entre la totalitat de l’alumnat, artistes i docents que
participen en el projecte Planters de l’entitat”.

El projecte Planters està subvencionat dins la línia de subvencions per a programes i
projectes educatius, anualitat 2021 (exp. 2021/2548).

Atès l’exposat anteriorment, s’entén que el projecte de Manifest per l’Educació Artística
és una acció directament relacionada amb el projecte Planters, activitat ja
subvencionada.

Vistos els antecedents, s’entén que s’han de desestimar les al·legacions presentades
per l’Associació ConArte Internacional.

Per tot el que s’ha exposat, i vist l’informe del centre gestor, es proposa a la Junta de
Govern que adopti l’acord següent:

PRIMER. Desestimar les al·legacions presentades per l’Associació ConArte
Internacional, amb NIF G55189260, contra la notificació de la resolució de la
convocatòria de públics per la cultura, anualitat 2021, enviada el dia 25 de maig de
2021. (2021/2698)

SEGON. Notificar aquesta resolució a l’Associació ConArte Internacional.

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

15. Aprovació resolució dels imports del tercer trimestre del Programa Identitat,
arrels i tradicions, curs 2020/2021 - Cooperació Cultural. 2019/X020100/7969

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

Vista la Convocatòria anticipada de subvencions a les entitats i associacions de cultura
popular i tradicional catalana de les comarques gironines, en el marc del programa
educatiu «Identitat, arrels i tradicions», de la Diputació de Girona – curs 2020-2021,
aprovada per la Junta de Govern en la sessió de 19 de novembre de 2019 (BOP núm.
235, de 10 de desembre de 2019).
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Atès que la competència per a resoldre correspon a la Junta de Govern de la Diputació
de Girona, segons allò establert a l'article 9 de les bases.

L’art. 11 de les bases específiques estableix que els centres d’educació han de
sol·licitar la subvenció de l’activitat relacionada al programa “Identitat, arrels i tradicions”
a la Diputació de Girona mitjançant el formulari específic del web dels programes
pedagògics. Prèviament, els centres d’educació s’hauran d’haver posat en contacte
amb l’entitat o associació de cultura popular per a reservar el taller. La Diputació de
Girona comunicarà la conformitat de la subvenció, per al centre d’ensenyament  i per a
l’entitat o associació de cultura popular. La reserva quedarà condicionada a l’ordre
d’entrada de la sol·licitud i a l’existència de crèdit suficient. Cada centre escolar podrà
sol·licitar fins a 4 tallers subvencionats; a partir de la cinquena reserva, les sol·licituds
quedaran directament en llista d’espera.

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

Expedient Beneficiari NIF Import

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

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

TOTAL 997,25 €

Vista la Junta de Govern del 18 de maig de 2021 en la que es van concedir als
beneficiaris que s’esmenten a continuació les subvencions que es detallen,
corresponents al programa “Identitat, arrels i tradicions”, per al segon trimestre del curs
escolar 2020-2021:

Expedient Beneficiari NIF Import

2020/2921
Associació Centre de Cultura Celta de
Catalunya G55172860 210,00 €

2020/2915
Associació Empordanesa de música popular i
tradicional G55358881 76,50 €

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

TOTAL 3.472,90 €

Atès que en aquests moments ja es disposa de les reserves que corresponen al tercer
trimestre del curs escolar 2020-2021.

Vist l’informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, i atesos els
antecedents esmentats, el president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves
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Tecnologies,  Esports i Educació proposa a la Junta de Govern que adopti l'acord
següent:

Primer. Concedir als beneficiaris que s’esmenten a continuació les subvencions que
es detallen, corresponents al programa “Identitat, arrels i tradicions”, per al tercer
trimestre del curs escolar 2020-2021:

Expedient Beneficiari NIF Import

2020/2921
Associació Centre de Cultura Celta de
Catalunya G55172860 287,00 €

2020/2918
Cercle de Cultura Tradicional i Popular
Marboleny G17201377 397,60 €

TOTAL 684,60 €

Segon. Disposar la despesa total, de 684,60 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
300/3260/48109 del pressupost de 2021 de la Diputació de Girona.

Tercer. Anul·lar el crèdit sobrant de la convocatòria de subvencions a les entitats i
associacions de cultura popular i tradicional catalana de les comarques gironines, en el
marc del programa educatiu «Identitat, arrels i tradicions», de la Diputació de Girona –
curs 2020-2021 per un import de 44.842,50 € (QUARANTA-QUATRE MIL VUIT-CENTS
QUARANTA-DOS AMB CINQUANTA CÈNTIMS) i retornar-ho a l’aplicació
pressupostària d’origen 300/3260/48109 del pressupost de 2021 de la Diputació de
Girona.

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

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

Sisè. 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.

Setè. Notificar aquesta resolució als beneficiaris de les subvencions detallades en el
punt primer.
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Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres.

16. Aprovació renúncia subvenció foment programes i projectes educatius,
2021_Companyia Anna Roca - Cooperació Cultural. 2021/X020201/2406

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, amb data 1 de juny de 2021, va aprovar
la resolució de la convocatòria de subvencions per al foment de programes i projectes
educatius en l’àmbit de les comarques gironines, anualitat 2021 (2021/341), en la qual,
entre d’altres, va concedir una subvenció a la Companyia de Teatre Anna Roca, SL pel
projecte “Valentina a les aules” (exp. 2021/2406).

NÚM.
EXPED.

ENTITATS NIF ACTIVITAT PRESSUPOST SOL·LICITA PUNTUACIÓ SUBVENCIÓ
FINAL

2021/2406

Companyia
de Teatre

Anna Roca
SL

B550
62731

Valentina a
les aules 14.000,00 € 10.000,00 € 28 1.349,04 €

En data 16 de juny de 2021, la Companyia de Teatre Anna Roca SL, amb NIF
B55062731 ha presentat una comunicació expressa de renúncia de la subvenció de
1.349,04 €  concedida per la Junta de Govern de l’1 de juny de 2021, descrita
prèviament.

Vist que no s’ha arribat a generar el document comptable corresponent a la disposició
de la despesa de MIL TRES-CENTS QUARANTA-NOU euros amb QUATRE cèntims
(1.349,04 €), de la subvenció atorgada a la Companyia de Teatre Anna Roca SL, no es
procedeix a adjuntar-la en la present proposta.

Vist l’informe del centre gestor de Cooperació Cultural, el president de la Comissió
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, proposa a la Junta de
Govern l’adopció de l’ACORD següent:

PRIMER. Acceptar formalment la renúncia presentada per la Companyia de Teatre
Anna Roca SL, amb NIF B55062731, a la subvenció de 1.349,04 € concedida per la
Junta de Govern de l’1 de juny de 2021, en l’acord de resolució de la convocatòria de
subvencions per al foment de programes i projectes educatius en l’àmbit de les
comarques gironines, anualitat 2021 (exp. 2021/341), i procedir a l’arxiu i tancament de
l’expedient corresponent.

SEGON. Notificar aquest acord a la Companyia de Teatre Anna Roca SL.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres.
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17. Aprovcació revocació subvenció Ajuntament St Feliu de Guíxols_Oficines
Joves 2020 - Cooperació Cultural. 2021/X020201/6210

La Junta de Govern de la Diputació, amb data 17 de març de 2020, va aprovar la
resolució de la convocatòria anticipada de subvencions per al finançament de les
activitats i projectes culturals de les Oficines Joves, capitals de comarca i municipis de
més de 15.000 habitants de les comarques gironines 2020 (2019/7493), en la qual,
entre d’altres, va concedir una subvenció a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
(exp.2020/1077)

L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, amb NIF P1717000B, no va justificar la
subvenció de 5.000,00 euros dins del termini previst per la convocatòria. Amb data 12
de maig de 2021 es va enviar el requeriment de justificació i es va obrir el termini de 15
dies hàbils per a presentar la justificació.

Expedient Tercer NIF Concepte Import
subvenció

Data
requeriment

2020/1077 Ajuntament de
St. Feliu de
Guíxols

P1717000B Cap de setmana
Jove 2020 –
Cultura Urbana i
Popular

5.000,00 € 12/05/2021

Atès que l’Ajuntament de St. Feliu de Guíxols ha incomplert amb l’obligació de
justificació de la subvenció, vist el que es disposa a la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions, en relació amb l’obligació de justificació i
comprovació de l’adequada justificació de la mateixa i que es desenvolupa al Reial
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de
subvencions, i el que s’estableix als articles 29 i 33 de l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona.

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. Declarar l’incompliment de l’obligació de justificació per part del beneficiari de
la subvenció que es detalla en el punt segon.

SEGON. Iniciar l’expedient de revocació de la subvenció concedida, de conformitat
amb l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, al beneficiari que
es detalla en el quadre següent:

Expedient Tercer NIF Concepte Import
subvenció

Data
requeriment

2020/1077 Ajuntament de
St. Feliu de
Guíxols

P1717000B Cap de setmana
Jove 2020 –
Cultura Urbana i
Popular

5.000,00 € 12/05/2021

TERCER. Tràmit d’audiència. Requerir al beneficiari del punt segon perquè presenti les
al·legacions que consideri oportunes, en el termini de quinze dies comptats des de la
data de la notificació del present acord. Un cop transcorregut el termini i resoltes les
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al·legacions, si escau, l’òrgan competent revocarà la subvenció, tot arxivant-ne
l’expedient sense cap tràmit ulterior.

QUART. Notificar el present acord a l’Ajuntament de St. Feliu de Guíxols.

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

18. Acceptar la renúncia de l'Entitat Municipal Descentralitzada de l'Estartit a la
subvenció per a la creació de públics per a la cultura 2021 - Cooperació
Cultural. 2021/X020201/2851

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, amb data 18 de maig de 2021, va
aprovar la resolució de la convocatòria de subvencions per a la creació de públics per a
la cultura, anualitat 2021 (2021/307), en la qual, entre d’altres, va concedir una
subvenció a l’Entitat Municipal Descentralitzada de l’Estartit per la “15a edició del
Festival l’Estartit Beatles Weekend” (exp. 2021/2851).

NÚM. EXPED. ENTITATS NIF
ACTIVITA

T

PRESSUPOS

T

SOL·LICIT

A
PUNTUACI

Ó

SUBVENCI
Ó FINAL

2851

Entitat
Municipal

Descentralitza
da de l’Estartit

P170009
1J

15a ed.
Festival
l’Estartit
Beatles

Weekend 46.000,00 €
23.000,00
€ 21,50 2.231,91 €

En data 9 de juny de 2021, l’Entitat Municipal Descentralitzada de l’Estartit, amb NIF
P1700091J, ha presentat una comunicació expressa de renúncia de la subvenció de
2.231,91 €  concedida per la Junta de Govern del 18 de maig de 2021, descrita
prèviament.

Vist l’informe del centre gestor de Cooperació Cultural, el president de la Comissió
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, proposa a la Junta de
Govern l’adopció de l’ACORD següent:

PRIMER. Acceptar formalment la renúncia presentada per l’Entitat Municipal
Descentralitzada de l’Estartit, amb NIF P1700091J, a la subvenció de 2.231,91 €
concedida per la Junta de Govern del 18 de maig de 2021, en l’acord de resolució de la
convocatòria pública de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la
creació de públics per a la cultura (exp. 2021/307), i procedir a l’arxiu i tancament de
l’expedient corresponent.

SEGON. Anul·lar la disposició de la despesa de DOS MIL DOS-CENTS TRENTA-UN
euros amb NORANTA-UN cèntims (2.231,91 €), corresponent a la subvenció atorgada
a l’Entitat Municipal Descentralitzada de l’Estartit, i retornar-la a l’aplicació d’origen
300/3340/46800 del pressupost de la Diputació de Girona de 2021.

TERCER. Notificar aquest acord a l’Entitat Municipal Descentralitzada de l’Estartit.
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Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres.

19. Acceptar la renúncia de Carles Marigó a la subvenció per a la creació de
públics per a la cultura 2021_Produccions - Cooperació Cultural.
2021/X020201/2693

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, amb data 18 de maig de 2021, va
aprovar la resolució de la convocatòria de subvencions per a la creació de públics per a
la cultura, anualitat 2021 (2021/307), en la qual, entre d’altres, va concedir una
subvenció a Carles Marigó Sarrion pel projecte “Bombolla segura” (exp. 2021/2693).

NÚM. EXPED.
ENTITAT

S
NIF

ACTIVITA
T

PRESSUPOS
T

SOL·LICIT
A

PUNTUACI
Ó

SUBVENCI
Ó FINAL

2693

Carles
Marigó
Sarrion ***8281**

Bombolla
segura 10.350,00 € 8.280,00 € 17,5 1.816,67 €

En data 7 de juny de 2021, Carles Marigó Sarrrion, amb NIF ***8281** ha presentat una
comunicació expressa de renúncia de la subvenció de 1.816,67 €  concedida per la
Junta de Govern del 18 de maig de 2021, descrita prèviament.

Vist l’informe del centre gestor de Cooperació Cultural, el president de la Comissió
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, proposa a la Junta de
Govern l’adopció de l’ACORD següent:

PRIMER. Acceptar formalment la renúncia presentada Carles Marigó Sarrrion, amb NIF
***8281**, a la subvenció de 1.816,67 € concedida per la Junta de Govern del 18 de
maig de 2021, en l’acord de resolució de la convocatòria pública de subvencions en
règim de concurrència competitiva per a la creació de públics per a la cultura (exp.
2021/307), i procedir a l’arxiu i tancament de l’expedient corresponent.

SEGON. Anul·lar la disposició de la despesa de MIL VUIT-CENTS SETZE euros amb
SEIXANTA-SET (1.816,67 €), corresponent a la subvenció atorgada a Carles Marigó
Sarrion, i retornar-la a l’aplicació d’origen 300/3340/47029 del pressupost de la
Diputació de Girona de 2021.

TERCER. Notificar aquest acord a Carles Marigó Sarrion.

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

— Comunicació Cultural
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20. Proposta de resolució de la convocatòria de subvencions per a edicions
dels centres i instituts d'estudis locals i comarcals 2021 - Comunicació Cultural.
2021/X020100/399

Vistes les bases reguladores de subvencions per a edicions dels centres i instituts
d’estudis locals i comarcals, 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
número 2, de 5 de gener de 2021.

Vista la convocatòria pública de subvencions per a edicions dels centres i instituts
d’estudis locals i comarcals per a l’any 2021 aprovada per la Junta de Govern en la
sessió de 2 de febrer de 2021 i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Girona
núm. 34, de 19 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 9 de les bases reguladores.

Vist que al punt 2 de la convocatòria de subvencions per a activitats dels centres i
instituts d’estudis locals i comarcals per a l’any 2021 s’estableix que amb la finalitat
d’atendre el màxim de sol·licituds de subvenció o d’atorgar un major import en les
subvencions, el crèdit inicial podrà ser ampliat amb una quantitat addicional de com a
màxim 20.000,00 €, derivada de crèdits sobrants d’altres convocatòries o de
modificacions de crèdit. L’efectivitat de la quantia addicional estarà condicionada a la
corresponent declaració de disponibilitat de crèdit prèviament a la resolució de les
subvencions i l’aprovació de l’augment de la convocatòria.

Atès que la Junta de Govern, en sessió ordinària d’1 de juny de 2021, va aprovar
l’anul·lació del crèdit sobrant de la convocatòria de subvencions per a publicacions
d’interès local editades per ajuntaments per un import de 9.830,97 € , i retornar-lo a
l’aplicació pressupostària d’origen.

Vist l’informe de l’òrgan instructor, de data 28 d’abril de 2021, i de la Comissió
Avaluadora, de data 13 de maig 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.

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.- Declarar la disponibilitat de crèdit de 50.173,00 € , amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 303/3341/48100-Ajuts a centres i instituts d’estudis
publicacions-Recerca Local.

SEGON.- Ampliar la convocatòria de subvencions per a edicions dels centres i instituts
d’estudis locals i comarcals per a l’any 2021 en 173,00 €, d’acord amb el que es detalla
tot seguit, i autoritzar la despesa addicional amb càrrec a l’aplicació pressupostària.

Crèdit inicial
Augment de
convocatòria Crèdit final
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303/3341/48100 - Ajuts
a centres i instituts
d’estudis publicacions
- Recerca Local

50.000,00 € 173,00 € 50.173,00 €

TERCER.- Publicar l’ampliació d’aquesta convocatòria a la Base de Dades Nacional de
Subvencions, i fer-ne una menció expressa al BOPG.
QUART.- Concedir als beneficiaris que s’esmenten a continuació les subvencions que
es detallen, d’acord amb les dades següents, i disposar les despeses amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 303/3341/48100:

EXP. CENTRE NIF PUBLICACIÓ

Punt. Import
Subvenció

% de
finançamen
t

Import a
justificar

2021/27
67

AMICS DE
BESALÚ I EL SEU
COMTAT

G1704812
5

Síntesi. Quaderns
dels seminaris de
Besalú 26 2.400,00 € 100,00 2.400,00 €

2021/25
95

ASSOCIACIÓ
GRUP DE
RECERCA DE
CERDANYA

G5503948
1 ERA 4 35,5 1.860,00 € 68,50 2.715,00 €

2021/26
38

CENTRE
D’ESTUDIS
COMARCALS DE
BANYOLES

G1726202
3

La comarca del
Pla de l’Estany.
Gènesi. Reptes de
futur 31,5 4.000,00 € 61,53 6.500,00 €

2021/27
43

INSTITUT
D’ESTUDIS
EMPORDANESOS

G1743606
4 Annals número 52 34,5 5.000,00 € 68,96 7.250,30 €

2021/28
92

CENTRE
D’ESTUDIS
COMARCALS DEL
RIPOLLÈS V17247214 Annals 2020 33,5 4.863,00 € 83,72 5.808,00 €

2021/29
83

INSTITUT
D’ESTUDIS
CERETANS

G1715311
5

Reptes i
estratègies en el
turisme de la
Cerdanya davant
situacions
canviants i de crisi 36 490,00 € 50 980,00 €

2021/29
85

ASSOCIACIÓ
D’HISTÒRIA
RURAL

G1759469
8

Viure de renda.
L’explotació i la
gestió del
patrimoni Carles a
la primera meitat
del segle XIX 37,5 5.000,00 € 64,93 7.700,00 €

2021/31
39 MIRMANDA

G5505766
5 Mirmanda 16 33 3.900,00 € 79,59 4.900,00 €

2021/33
26

INSTITUT
D’ESTUDIS
GIRONINS

G1715590
4 Annals LXII 32,5 5.000,00 € 49,26 10.150,20 €

2021/33
54

PATRONAT
D’ESTUDIS
HISTÒRICS
D’OLOT I

G1720723
4

Annals del
Patronat número
32

33,5 5.000,00 € 68,02 7.350,00 €
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COMARCA

2021/33
77

INSTITUT
D’ESTUDIS DEL
BAIX EMPORDÀ

G1743471
3

Estudis del Baix
Empordà 35 5.000,00 € 55,55 9.000,00 €

2021/34
04

CENTRE PER LA
SOSTENIBILITAT
TERRITORIAL

G1790927
6

Anuari per una
nova cultura del
territori: CST, 15
anys 37 4.300,00 € 94.71 4.540,00 €

2021/34
35

DELEGACIÓ DE
LA GARROTXA DE
LA INSTITUCIÓ
CATALANA
D’HISTÒRIA
NATURAL

G6205830
0

Annals de la
Delegació de la
Garrotxa de la
Institució Catalana
d’Història Natural 34 3.360,00 € 87,82 3.826,00 €

CINQUÈ.- Acceptar el desistiment presentat pel Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i
Comarca a la sol·licitud presentada per la publicació del llibre La cultura de l’aigua a la
Vall d’en Bas (Exp. 2021/3417)

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

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

VUITÈ.- Notificar aquest acord als beneficiaris de les subvencions.

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

21. Proposta de resolució de la convocatòria de subvencions per a activitats
dels centres i instituts d'estudis locals i comarcals 2021 - Comunicació Cultural.
2021/X020100/396

Vistes les bases reguladores de subvencions per a activitats dels centres i instituts
d’estudis locals i comarcals, 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
número 2, de 5 de gener de 2021.

Vista la convocatòria pública de subvencions per a activitats dels centres i instituts
d’estudis locals i comarcals per a l’any 2021 aprovada per la Junta de Govern en la
sessió de 2 de febrer de 2021 i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Girona
núm. 34, de 19 de febrer de 2021.
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Atès que la competència per a resoldre correspon a la Junta de Govern de la Diputació
de Girona, segons allò establert a l’article 9 de les bases reguladores.

Vist que al punt 2 de la convocatòria de subvencions per a activitats dels centres i
instituts d’estudis locals i comarcals per a l’any 2021 s’estableix que amb la finalitat
d’atendre el màxim de sol·licituds de subvenció o d’atorgar un major import en les
subvencions, el crèdit inicial podrà ser ampliat amb una quantitat addicional de com a
màxim 10.000,00 €, derivada de crèdits sobrants d’altres convocatòries o de
modificacions de crèdit. L’efectivitat de la quantia addicional estarà condicionada a la
corresponent declaració de disponibilitat de crèdit prèviament a la resolució de les
subvencions i l’aprovació de l’augment de la convocatòria.

Atès que la Junta de Govern, en sessió ordinària d’1 de juny de 2021, va aprovar
l’anul·lació del crèdit sobrant de la convocatòria de subvencions per a publicacions
d’interès local editades per ajuntaments per un import de 9.830,97 € , i retornar-lo a
l’aplicació pressupostària d’origen.

Vistos els informes de l’òrgan instructor, de data 28 d’abril de 2021, i de la Comissió
Avaluadora, de data 13 de maig 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.

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.- Declarar la disponibilitat de crèdit de 19.260,00 € , amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 303/3341/48101-Ajuts a centres i instituts d’estudis per a
activitats-Recerca Local.

SEGON.- Ampliar la convocatòria de subvencions per a activitats dels centres i instituts
d’estudis locals i comarcals per a l’any 2021 en 1.260,00 €, d’acord amb el que es
detalla tot seguit, i autoritzar la despesa addicional amb càrrec a l’aplicació
pressupostària.

Crèdit inicial
Augment de
convocatòria Crèdit final

303/3341/48101 - Ajuts
a centres i instituts
d’estudis per a
activitats - Recerca
Local

18.000,00 € 1.260,00 € 19.260,00 €

TERCER.- Publicar l’ampliació d’aquesta convocatòria a la Base de Dades Nacional de
Subvencions, i fer-ne una menció expressa al BOPG.

QUART.- Concedir als beneficiaris que s’esmenten a continuació les subvencions que
es detallen, d’acord amb les dades següents, i disposar les despeses amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 303/3341/48101:
EXP. BENEFICIARI NIF CONCEPTE

SUBVENCIÓ/ACTIVITAT
Punt. Import

Subvenci
% de
finançam

Import a
justificar
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ó ent

2021/26
29

CENTRE
D’ESTUDIS
COMARCALS
DE
BANYOLES

G17262
023

Hospitals de guerra
(1936-1939). L’hospital
de guerra de Banyoles i
el doctor Jimeno 30

2.600,00
€ 54,16

4.800,00
€

2021/29
87

INSTITUT
D’ESTUDIS
CERETANS

G17153
115 Jornada Cerdà  de l’any 23,5

1.100,00
€ 68,75

1.600,00
€

2021/30
95

ASSOCIACIÓ
GRUP DE
RECERCA
DE
CERDANYA

G55039
481

I Jornada de Geologia i
Paleontologis de
Cerdanya 22 560,00 € 100,00 560,00 €

2021/32
94

INSTITUT
D’ESTUDIS
EMPORDAN
ESOS

G17436
064

Jornada Repensem
l’Empordà  2021 31,5

2.000,00
€ 90,90

2.200,00
€

2021/33
00

INSTITUT
D’ESTUDIS
EMPORDAN
ESOS

G17436
064

FAT. Arxius Digitals
Empordanesos 21

2.000,00
€ 63,29

3.160,00
€

2021/33
52

PATRONAT
D’ESTUDIS
HISTÒRICS
D’OLOT I
COMARCA

G17207
234

Premis Salvador
Reixach i Jordi Pijiula 35

2.000,00
€ 15,09

13.250,0
0 €

2021/33
53

PATRONAT
D’ESTUDIS
HISTÒRICS
D’OLOT I
COMARCA

G17207
234 XV Cicle de Xerrades 36

2.000,00
€ 40,81

4.900,00
€

2021/34
37

DELEGACIÓ
DE LA
GARROTXA
DE LA
INSTITUCIÓ
CATALANA
D’HISTÒRIA
NATURAL

G62058
300

Activitats de la DGICHN
2021 27,5

3.000,00
€ 38,81

7.728,00
€

2021/36
07

CENTRE
PER LA
SOSTENIBILI
TAT
TERRITORIA
L

G17909
276

Tercer Seminari sobre
Patrimoni Geològic 34,5

2.000,00
€ 80,00

2.500,00
€

2021/36
08

CENTRE
PER LA
SOSTENIBILI
TAT
TERRITORIA
L

G17909
276

Primera edició de
l’escola d’hivern del
territori 28

2.000,00
€ 86,95

2.300,00
€
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TOTA
L

19.260,0
0 €

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

SETÈ.- Notificar aquest acord als beneficiaris de les subvencions.

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

— Medi Ambient

22. Resolució de subvencions del programa de suport a actuacions en matèria
forestal i de prevenció d’incendis forestals 2021 - Medi Ambient.
2020/X020100/9301

Vistes les bases específiques reguladores de les subvencions per a actuacions en
matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals, aprovades pel Ple de la Diputació
de Girona en la sessió de 20 d’octubre de 2020, publicada l’aprovació definitiva al
Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) número 13, de 21 de gener de 2021.

Vista la convocatòria aprovada per la Junta de Govern, en data 1 de desembre de 2020,
publicada al BOPG número 244, de 21 de desembre de 2020.

Atès que de les aplicacions pressupostàries 500/1700/46202, 500/1700/78101,
500/1700/46203 i 500/1700/48104 no s’ha esgotat el pressupost, un cop coberts els
conceptes que els corresponen, d’acord amb la convocatòria, l’import sobrant s’ha
redistribuït a les aplicacions pressupostàries 500/1700/76203 i 500/1700/48102.

Vistos els informes del centre gestor i l’acta de la comissió avaluadora, de 28 de maig
de 2021, en què es concreta el resultat de l’avaluació efectuada.

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

Primer. Redistribuir l’import de la convocatòria de subvencions del programa de suport
a actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals anualitat 2021,
d’import total 395.000,00 €, d’acord amb el detall següent:
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Línia Aplicació
pressupostària

Crèdits
inicials 

Crèdits finals Diferència

Línia 1 500/1700/46202 46.000,00 18.829,56 -27.170,44
Línia 1 500/1700/76203 64.000,00 101.933,90 37.933,90
Línia 2 5 0 0 / 1 7 0 0 / 4 8 1 0 2

(ADFs)
151.000,00 155.955,27 4.955,27

Línia 2 500/1700/48102
(Associacions i
Federacions ADF)

24.000,00 27.480,59 3.480,59

Línia 2 500/1700/78101
(Associacions i
Federacions ADF)

5.000,00 0,00 -5.000,00

Línia 3 500/1700/46203 80.000,00 70.800,68 -9.199,32
Línia 4 500/1700/48104 20.000,00 15.000,00 -5.000,00
Línia 5 500/1700/48102 5.000,00 5.000,00 0,00

Total 395.000,00 395.000,00 0,00

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

Línia Aplicació pressupostària Reajustament
Línia 1 500/1700/46202 -27.170,44
Línia 1 500/1700/76203 37.933,90
Línia 2 500/1700/48102 (ADFs) 4.955,27
Línia 2 500/1700/48102 (Associacions i

Federacions ADF)
3.480,59

Línia 2 500/1700/78101 (Associacions i
Federacions ADF)

-5.000,00

Línia 3 500/1700/46203 -9.199,32
Línia 4 500/1700/48104 -5.000,00

Total 0,00

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

Quart. Concedir als ajuntaments que es relacionen a l’annex I -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'especifiquen, amb destí a la campanya de
suport als ajuntaments per a la gestió forestal sostenible i per a tractaments silvícoles
de millora, línia 1.

Cinquè. Desestimar als ajuntaments que es relacionen a l’annex II -que s’incorpora a la
present proposta i s’integra en aquest acord a tots els efectes legals-, la sol·licitud o
l’actuació de participació a la campanya de suport als ajuntaments per a la gestió
forestal sostenible i per a tractaments silvícoles de millora, línia 1, pels motius que s’hi
especifiquen.
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Sisè. Donar per desistides les sol·licituds o actuacions que es relacionen a l’annex III
-que s’incorpora a la present proposta i s’integra en aquest acord a tots els efectes
legals-, pel concepte que se senyala, dins la campanya de suport als ajuntaments per
a la gestió forestal sostenible i per a tractaments silvícoles de millora, línia 1, pels
motius que s’hi especifiquen, i, en aplicació de l'article 18 de l'Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona, ordenar l'arxiu de l’expedient.

Setè. Concedir a les ADF i les Associacions i Federacions d’ADF que es relacionen a
l’annex IV -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'especifiquen, amb destí a la campanya de suport a les agrupacions de defensa
forestal (ADF) de les comarques gironines, línia 2.

Vuitè. Concedir als ajuntaments que es relacionen a l’annex V -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'especifiquen, amb destí a la campanya de
suport als ajuntaments de menys de 1.000 habitants per a treballs de manteniment de
franges de protecció perimetrals, zones verdes i parcel·les interiors municipals en
compliment de la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis
forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les
instal·lacions situats en terrenys forestals, línia 3.

Novè. Desestimar als ajuntaments que es relacionen a l’annex VI -que s’incorpora a la
present proposta i s’integra en aquest acord a tots els efectes legals-, la sol·licitud de
participació a la campanya de suport als ajuntaments de menys de 1.000 habitants per
a treballs de manteniment de franges de protecció perimetrals, zones verdes i
parcel·les interiors municipals en compliment de la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de
mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de
població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals, línia 3, pels
motius que s’hi especifiquen.

Desè. Donar per desistida la sol·licitud que es relaciona a l'annex VII -que s’incorpora a
la present proposta i s’integra en aquest acord a tots els efectes legals-, pel concepte
que se senyala, dins de la campanya de suport als ajuntaments de menys de 1.000
habitants per a treballs de manteniment de franges de protecció perimetrals, zones
verdes i parcel·les interiors municipals en compliment de la Llei 5/2003, de 22 d'abril,
de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de
població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals, línia 3, pel
motiu que s’hi especifica, i, en aplicació de l'article 18 de l'Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona, ordenar l'arxiu de l’expedient.

Onzè. Concedir a les associacions de propietaris forestals que es relacionen a l’annex
VIII -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’especifiquen,
amb destí a la campanya de suport a les associacions de propietaris forestals per al
foment de la gestió forestal conjunta amb objectius de prevenció d’incendis i/o
producció de biomassa, línia 4.

Dotzè. Disposar la despesa total, de 390.000,00 €, amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries següents del pressupost de l’any 2021 de la Diputació de Girona:
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Línia Aplicació pressupostària Import
concedit

Annexos

Línia 1 500/1700/46202 18.829,56 Annex I
Línia 1 500/1700/76203 101.933,90 Annex I
Línia 2 500/1700/48102 (ADFs) 155.955,27 Annex IV
Línia 2 500/1700/48102 (Associacions i

Federacions ADF)
27.480,59 Annex IV

Línia 3 500/1700/46203 70.800,68 Annex V
Línia 4 500/1700/48104 15.000,00 Annex VIII

TOTAL 390.000,00

Tretzè. Notificar aquest acord a tots els interessats.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
m e m b r e s .

23. Exigència de reintegrament de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries dels
interessos de demora de l'import pagat com a bestreta de la Subvenció del Pla a
l'acció 2018-19 L4 - Medi Ambient. 2018/X020200/5188

Vistes les bases reguladores de subvencions de la Campanya "Del pla a l'acció"
2018-19 i en relació amb la subvenció concedida al beneficiari relacionat més avall, per
acord de la Junta de Govern de data 7 d’agost de 2018.

Expedient Beneficiari NIF Concepte Import

2018/518
8

Ajuntament de Castelló
d’Empúries P1705200B

Actuacions per la millora de
l’eficiència energè tica de
l’enllumenat públic

30.000,0
0

Vist que en data 23 de maig de 2019 es va pagar 15.000,00 euros en concepte de
bestreta del 50%, i en data 15 de novembre de 2019 es va pagar 13.500,00 en
concepte de bestreta del 45% tal i com establia el punt el punt 8 de la convocatòria.

Vist l’acord de la Junta de Govern de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries de data 13
d'octubre de 2020 en el que s’informa que no s’ha pogut donar compliment als requisits
essencials definits a la línia 4, Inversions per millorar l’eficiència energètica de
l’enllumenat públic exterior mitjançant contractes amb garantia d’estalvis de la
Campanya Del Pla a l’acció 2018-19 i per tant l’Ajuntament renuncia a la subvenció.

En data 11 de març de 2021, per resolució de presidència, es va acceptar la renuncia a
l’Ajuntament de Castelló d’Empúries i es va iniciar el procediment de reintegrament.

Vist que l’Ajuntament de Castelló d’Empúries el dia 25 de febrer 2021 va ingressar a la
Diputació de Girona 28.500 euros en concepte de retorn de la subvenció dins la
campanya Del Pla a l’acció 2018-19 L4.
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L’article 36 de l’Ordenança General de subvencions de la Diputació de Girona estableix
que l’òrgan competent per exigir al beneficiari el reintegrament de la subvenció és
l’òrgan que la va concedir; en aquest cas es tracta de la Junta de Govern.

Vist l’informe favorable del centre gestor de Medi Ambient signat en data 27 de maig de
2021.

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

PRIMER. Aprovar l’exigència de reintegrament per part de l’Ajuntament de Castelló
d’Empúries dels interessos de demora de l’import pagat per la Diputació de Girona en
concepte de bestreta del 95% de la subvenció dins la Campanya del Pla a l’acció
2018-19 L4, per import de 1.562,20 €, d’acord amb els termes següents:

Import ja reintegrat a la data 25 de febrer de 2021 28.500,00 €
Interessos de demora 1.562,20 €
Total a reintegrar 1.562,20 €

SEGON. Establir que el termini de pagament del deute en període voluntari vindrà
determinat per la data de notificació d’aquest acord, en conseqüència:

a) Si la notificació de l’acord es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes,
l’abonament en període voluntari s’estendrà fins al dia 20 del mes posterior, o si
aquest no fos hàbil, fins a l’immediat hàbil següent.

b) Si la notificació de l’acord es realitza entre els dies 16 i l’últim de cada mes,
l’abonament en període voluntari s’estendrà fins al dia 5 del segon mes
posterior, o si aquest no fos hàbil, fins a l’immediat hàbil següent.

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

TERCER. Establir que l’Ajuntament de Castelló d’Empúries ha d’ingressar l’import a
reintegrar que consta en el punt primer d’aquest acord, en el número de compte ES11
2100 0002 5602 0166 8489 de Caixabank.

QUART. Notificar aquest acord a L’Ajuntament de Castelló d’Empúries, a la Intervenció
General i a Tresoreria de la Diputació de Girona.

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

— Servei de Programes Europeus
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24. Aprovar conveni Europe Direct, UdG, 2021 - Servei de Programes Europeus.
2021/B050100/6221

Proposta

La Diputació de Girona està interessada en fer arribar als ajuntaments, ens
locals I entitats de les comarques de Girona informació de les polítiques,
programes i convocatòries de subvenció que poden ser del seu interès i la
Universitat de Girona per mitjà del Centre Europe Direct Girona està
disposada a promoure la difusió de qüestions relacionades amb la Unió
Europea.

D’acord amb els antecedents, la diputada delegada de Programes Europeus
proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent:

Primer. Aprovar la formalització d’un conveni amb la Universitat de Girona per
establir la col·laboració que es durà a terme entre el Servei de Programes
Europeus de la Diputació i el Centre Europe Direct Girona de la Universitat de
Girona, el literal del qual diu:

CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE GIRONA
I LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER DUR A TERME ACTIVITATS RELATIVES A
LA UNIÓ EUROPEA

Girona, ............. de 2021

Parts

D’una part, el Dr. Joaquim Salvi Mas, Rector Magnífic de la Universitat de Girona
(UdG), que actua en nom i representació d’aquesta Universitat, tal com estableix
el Reial Decret 1065/2017, de 22 de desembre, de nomenament del rector de la
Universitat de Girona (publicat al DOGC núm. 7525, de 29 de desembre de 2017)
i de conformitat amb el que s’estableix en els articles 93 i 97 dels Estatuts de la
Universitat de Girona, aprovats per Acord GOV/94/2011, de 7 de juny, (DOGC
núm. 5897, de 9 de juny de 2011), amb seu a Girona, plaça de Sant Domènec
núm.3, CP 17004 i NIF Q-6750002 E.

De l’altra, Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona, per
nomenament del Ple de la Diputació del dia 4 de juliol de 2019, amb domicili a la
pujada Sant Martí, 4-5, 17004 - Girona, amb NIF P1700000A, assistit pel
secretari d’aquesta corporació, Jordi Batllori i Nouvilas, i facultat per l’acord de la
Junta de Govern de la Diputació de Girona del dia ........... de 2021.

Antecedents 

Que la Universitat de Girona, té entre d’altres objectius, participar en el progrés i
desenvolupament de la societat i en la millora del sistema educatiu, promoure
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activitats d'extensió universitària i l'intercanvi de coneixements i informacions amb
altres institucions. Per mitjà del Centre Europe Direct Girona està disposada a
dur a terme la col·laboració en la difusió de qüestions relacionades amb la Unió
Europea.

Que la Diputació de Girona té interès en fer arribar als ajuntaments, ens locals i
entitats de les comarques de Girona informació de les polítiques, programes i
convocatòries de subvenció que poden ser d'interès per aquests ens i per als
diversos departaments de la Corporació.

Que per aquesta finalitat es va crear, en data 26 de març de 2013, el Servei de
Programes Europeus el qual portarà a terme les accions de difusió i informació
de les polítiques, programes i subvencions de la Unió Europea.

Que a l'haver estat adjudicat el Centre Europe Direct de les comarques de Girona
a la Universitat de Girona, la Diputació de Girona i la Universitat de Girona tenen
la voluntat de col·laborar en les activitats de difusió de la Unió Europea per tal de
sumar esforços i no duplicar les actuacions. Per tant, acorden les següents

Pactes

1- Objectiu del conveni
L'objectiu d'aquest conveni és establir la col·laboració que es durà a terme entre
el Servei de Programes Europeus de la Diputació de Girona i el Centre Europe
Direct Girona de la Universitat de Girona

2- Responsables
Aquesta col·laboració serà responsabilitat per part de la de la Universitat de
Girona, del Centre Europe Direct Girona, i, per part de la Diputació de Girona, la
col·laboració serà impulsada i coordinada pel Servei de Programes Europeus.

3- Compromisos per part de la Universitat de Girona
El Centre Europe Direct Girona es compromet a fer difusió de les activitats i dels
documents elaborats pel Servei de Programes Europeus de la Diputació de
Girona.
Al mateix temps, el Centre Europe Direct Girona ajudarà, en la mesura de les
seves possibilitats, al Servei de Programes Europeus en la recerca de socis
europeus per a la realització de projectes la convocatòria dels quals ho
requereixi.
Així mateix es compromet a col·laborar en l’organització d’activitats conjuntes.

4- Compromisos per part de la Diputació de Girona
La Diputació de Girona es compromet a fer difusió de les activitats que dugui a
terme el Centre Europe Direct Girona.
També es compromet a aportar experiència i coneixement en les activitats
formatives i d'intercanvi de bones pràctiques que el Centre pugui dur a terme,
especialment en totes aquelles activitats adreçades als ens locals de les
comarques de Girona.
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Així mateix es compromet a col·laborar en l’organització d’activitats conjuntes.

5- Comissió de mixta de seguiment
Abans de 30 dies hàbils, després de la data de la signatura del conveni, es
constituirà una Comissió Mixta formada por dos representants de cadascuna de
les parts, que seran designats per cadascun dels representants signants d’aquest
conveni. Aquesta Comissió serà l’òrgan de proposta, seguiment i avaluació de
les actuacions dutes a terme en el marc d’aquest conveni, i es reunirà sempre
que ho sol·liciti alguna de les parts.

6- Ingressos/despeses 
Aquest conveni no comporta el pagament de cap quantitat econòmica de cap de
les dues entitats a l'altra. Quan es portin a terme activitats d'organització
compartida entre les dues institucions, s'establirà, per mitjà d'un protocol específic
addicional al present conveni, la gestió de les activitats corresponents i el
repartiment de costos en cas que fos necessari.

7- Durada i modificació del conveni
Aquest conveni entrarà en la data de la seva signatura per ambdues parts i tindrà
una vigència de quatre anys. Serà prorrogable per acord unànime de les parts,
abans de de la finalització d'aquest període de vigència, per un període de fins a
quatre anys addicionals (sempre que en aquest període la UdG continuï acollint
l’Europe Direct), i excepte que una de les parts presentés una sol·licitud de
resolució formal, que haurà de notificar-se amb una antelació de 3 mesos, a la
data de finalització de la vigència inicial del conveni, o de les seves pròrrogues,
en el seu cas.

El conveni es podrà modificar, per acord mutu, i amb prèvia sol·licitud d’una de
les dues parts.

8- Publicitat del conveni
Als efectes del que disposa l’article 110.3 de la Llei 26/2010 de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, el conveni de
col·laboració interadministratiu s’haurà de publicar al DOGC i al Portal de
Transparència de la Diputació de Girona.

9- Jurisdicció
Les parts signatàries intentaran resoldre de mutu acord les divergències que
puguin sorgir en relació al desenvolupament d’aquest conveni. En cas que això no
sigui possible, les parts sotmetran les divergències pel que fa a la interpretació o
el compliment d’aquest conveni als tribunals de Girona.

10- Entrada en vigor
Aquest conveni entrarà en vigor a partir de la data de la seva signatura pels
representants d’ambdues parts signatàries.

I, com a prova de conformitat, les parts signen aquest conveni de col·laboració.
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Segon. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura del
conveni i dels documents que siguin necessaris per portar a terme aquest acord.

Tercer. Traslladar el present acord a la Universitat de Girona.

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

— Xarxa Viària

25. Aprovació conveni amb Ajuntament de la Pera per a obres tractament
superficial asfàltic al camí de Foixà a Púbol - Xarxa Viària. 2020/K010400/9853

L’Ajuntament de la Pera ha sol·licitat la col·laboració de la Diputació de Girona per a
l’execució d’obres de tractament superficial asfàltic al camí de Foixà a Púbol.

El camí de Foixà a Púbol del municipi de la Pera necessita 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 28 de maig de 2021,
ha emès informe favorable sobre la proposta del conveni entre la Diputació de Girona i
l’Ajuntament de la Pera per a l’execució d’obres de tractament superficial asfàltic al
camí de Foixà a Púbol.

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 la Pera per a l’execució d’obres de tractament superficial
asfàltic al camí de Foixà a Púbol:

“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 ---------------------------------.
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Ajuntament de la Pera, representat pel seu alcalde president, Josep Oriol Balliu i
Castanyer, assistit per la secretària de la corporació, Isabel Díaz i Carbó, en virtut de
les facultats conferides per decret d’Alcaldia de 12 d’abril de 2021.
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
1.  El camí de Foixà a Púbol del municipi de la Pera necessita 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 aquest camí s’han avaluat principalment en les unitats
següents:

a) Doble tractament superficial:
 Tram nord de la C-66 al terme de Foixà: 2.775 m2

b) Triple tractament superficial:
 Tram sud de la C-66 a Púbol: 4.050 m2

c) Acabat en negre en corbes tancades i zones de gir:
 Tram nord de la C66 al terme de Foixà. Accés granja avícola: 250 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 9.997,50 euros.
En virtut de tot això, formalitzen aquest Conveni amb subjecció als següents

PACTES
4. La Diputació de Girona i l’Ajuntament de la Pera realitzaran les obres de

tractament superficial asfàltic al camí de Foixà a Púbol amb la participació
següent:

 A càrrec de la Diputació de Girona:
a) Aportació de la maquinària i el personal necessaris, a excepció de l’element de

càrrega.
A càrrec de l’Ajuntament de la Pera:
-  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, 9.997,50 euros.
-  Disponibilitat d’un lloc d’aplegament situat a prop de l’obra per descarregar les

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

del paviment si fos necessari.
 Escombrada amb recollida de l’àrid sobrant al cap de 3 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.
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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 la Pera 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.

26. Proposicions urgents

FORA DE L’ORDRE DEL DIA i prèvia declaració d’urgència proposada per la
Presidència i adoptada per unanimitat i amb quòrum de la majoria absoluta dels
assistents, i d’acord amb el que disposa l’article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de
28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, es passen a tractar els assumptes següents

26.1. Concessió de subvencions per al foment de l'activitat física i l'esport de
les comarques gironines 2021

Vistes les bases reguladores de subvencions per al finançament de l’acció de
promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines, aprovades
pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió de 26 de gener de 2021, publicades al
Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) número 20 de 01 de febrer de 2021.

Vista la convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva als
ajuntaments, les entitats esportives, els consells esportius i els centres educatius, en
el marc dels diferents programes de suport i destinades al finançament de l’acció de
promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines, aprovada per
Junta de Govern en la sessió de 2 de març de 2021, i publicada al BOPG número 47
de 10 de març de 2021.

L’òrgan competent per generar la despesa és la Junta de Govern d’acord amb el punt
número 10 de les bases publicades al BOPG número 20 d’1 de febrer de 2021.

Els criteris de valoració es troben al punt 7 de les bases publicades al BOPG número
20 d’1 de febrer de 2021.



79

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

D’acord amb els antecedents exposats, reunida la Comissió Avaluadora en les dates
25 i 28 de maig de 2021 i vistos els informes del cap del centre gestor, el diputat
delegat d’Esports proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent:

Primer. Redistribuir l’import de la convocatòria de subvencions per al finançament  de
l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines,
d’import total 2.110.000,00 €, d’acord amb el detall següent:

Progra
ma

Aplicació
Pressupostària Crèdit inicial Crèdit final Diferència

A1 320.3410.46200 280.000,00 273.789,50 -6.210,50
A2 320.3410.76200 500.000,00 526.771,66 26.771,66
A3 320.3410.76202 200.000,00 200.000,00
B1 320.3410.48103 200.000,00 200.000,00
B2 320.3410.48106 50.000,00 59.500,00 9.500,00
B3 320.3410.48106 25.000,00 47.810,00 22.810,00
C 320.3410.48107 220.000,00 220.000,00
D1 320.3410.48102 100.000,00 60.000,00 - 40.000,00
D2 320.3410.48102 40.000,00 27.128,84 - 12.871,16
E 320.3410.48105 440.000,00 440.000,00
F1 320.3410.46200 20.000,00 20.000,00
F2 320.3410.48106 35.000,00 35.000,00

TOTALS 2.110.000,00 2.110.000,00 0,00

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

Aplicació Pressupostària Reajustament (en €)

320.3410.46200 -6.210,50
320.3410.76200 26.771,66
320.3410.76202 00,00
320.3410.48103 00,00
320.3410.48106 32.310,00
320.3410.48107 00,00
320.3410.48102 - 52.871,16
320.3410.48105 00,00

TOTAL 0,00

Tercer. Concedir als ajuntaments que consten als l'annexes 1, 2 i 3, que figuren a
l’expedient i s'integren en aquest acord a tots els efectes legals, en el marc del
Programa A de suport als municipis per a la gestió d’equipaments esportius, les
quantitats que s’assenyalen en concepte de subvenció i aprovar la despesa
corresponent amb càrrec a les aplicacions pressupostàries del pressupost d'enguany
que s'indiquen.
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Quart. Concedir a les entitats que consten als annexes 4, 5 i 6, que figuren a
l’expedient i s’integren en aquest acord a tots els efectes legals, en el marc del
Programa B de suport a l’esport federat, les quantitats que s’assenyalen en concepte
de subvenció i aprovar la despesa corresponent amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries del pressupost d’enguany que s’indiquen.

Cinquè. Concedir als consells esportius de la demarcació de Girona que consten a
l’annex 7, que figuren a l’expedient i s’integra en aquest acord a tots els efectes legals,
en el marc del Programa C de suport als consells esportius comarcals, les quantitats
que s’assenyalen en concepte de subvenció i aprovar la despesa corresponent amb
càrrec a l’aplicació pressupostària del pressupost d’enguany que s’indica.

Sisè. Concedir als ajuntaments, centres educatius o les seves associacions escolars
que consten als annexes 8 i 9, que figuren a l’expedient i s’integren en aquest acord a
tots els efectes legals, en el marc dels Programes D del suport a l’esport escolar, les
quantitats que s’assenyalen en concepte de subvenció, i aprovar la despesa
corresponent amb càrrec a les aplicacions pressupostàries del pressupost d’enguany
que s’indiquen.

Setè. Concedir a les entitats que consten l’annex 10, que figura a l’expedient i s’integra
en aquest acord a tots els efectes legals, en el marc del Programa E de suport a
l’esport d’alta competició, les quantitats que s’assenyalen en concepte de subvenció i
aprovar la despesa corresponent amb càrrec a les aplicacions pressupostàries del
pressupost d’enguany que s’indica.

Vuitè. Concedir als ajuntaments, entitats, fundacions i associacions sense ànim de
lucre que consten als annexes 11 i 12, que figuren a l’expedient i s’integren en aquest
acord a tots els efectes legals, en el marc del programa F de suport a l’esport adaptat,
les quantitats que s’assenyalen en concepte de subvenció, i aprovar la despesa
corresponent amb càrrec a les aplicacions pressupostàries del pressupost d’enguany
que s’indiquen.

Novè. Desestimar les sol·licituds que consten en els annexes 1 fins al 12 que figuren a
l’expedient i s’integren en aquest acord a tots els efectes legals, en el marc dels
programes A, B, C, D, E i F.

Desè. Disposar la despesa amb càrrec a les aplicacions pressupostàries del
pressupost de 2021 de la Diputació de Girona, que tot seguit s'indica:

Programa Aplicació
pressupostària Import €

Annex 1 Subprograma A1 320.3410.46200 262.332,52
Annex 2 Subprograma A2 320.3410.76200 526.771,66
Annex 3 Subprograma A3 320.3410.76202 200.000,00
Annex 4 Subprograma B1 320.3410.48103 199.323,96
Annex 5 Subprograma B2 320.3410.48106 59.500,00
Annex 6 Subprograma B3 320.3410.48106 47.810,00
Annex 7 Subprograma C 320.3410.48107 220.000,00
Annex 8 Subprograma D1 320.3410.48102 58.469,18
Annex 9 Subprograma D2 320.3410.48102 27.128,84
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Annex 10 Subprograma E 320.3410.48105 422.105,38
Annex 11 Subprograma F1 320.3410.46200 0,00
Annex 12 Subprograma F2 320.3410.48106 31.081,22

Onzè. Anul·lar els següents sobrants de la convocatòria segons els imports que es
detallen:

Programa Aplicació
pressupostària

Crèdits
redistribuïts

(€)

Crèdits finals
disposats (€) Sobrants (€)

S ubprograma
A1

320.3410.46200 273.789,50 262.332,52 11.456,98

S ubprograma
A2

320.3410.76200 526.771,66 526.771,66 0,00

S ubprograma
A3

320.3410.76202 200.000,00 200.000,00 0,00

S ubprograma
B1

320.3410.48103 200.000,00 199.323,96 676,04

S ubprograma
B2

320.3410.48106 59.500,00 59.500,00 0,00

S ubprograma
B3

320.3410.48106 47.810,00 47.810,00 0,00

Subprograma C 320.3410.48107 220.000,00 220.000,00 0,00
S ubprograma
D1

320.3410.48102 60.000,00 58.469,18 1.530,82

S ubprograma
D2

320.3410.48102 27.128,84 27.128,84 0,00

Subprograma E 320.3410.48105 440.000,00 422.105,38 17.894,62
Subprograma F1 320.3410.46200 20.000,00 0,00 20.000,00
Subprograma F2 320.3410.48106 35.000,00 31.081,22 3.918,78

Dotzè. Notificar als beneficiaris que una vegada comunicada la concessió de l’ajuda si
en el termini d’un mes no manifesten el contrari, s’entendrà acceptada la subvenció,
així com les condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació.

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.

L’incompliment de les obligacions 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.

Catorzè. 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 mitjançant la presentació del formulari “Compte justificatiu”
(www.ddgi.cat / Oficina virtual / Documentació / Documents compte justificatiu),

http://www.ddgi.cat/
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juntament amb recull fotogràfic i/o documentació editada on es visualitza el suport de la
Diputació de Girona. L’import a justificar està relacionat al corresponent annex.

En el programa C dels consells esportius comarcals de la demarcació de Girona s’ha
d’entrar també una memòria de la realització de l’actuació subvencionada que permeti
valorar el seu grau d’execució

En el subprograma D1 “Neda a l’escola” s’ha d’entrar un certificat, emès per l’empresa
responsable de l’activitat de piscina, on es faci referència que s’ha complert l’objecte de
l’activitat establerta a les bases. En el cas que s’hagués necessitat un monitor
addicional per alumnes amb necessitats educatives especials també s’haurà
d’especificar en aquest mateix certificat. També s’ha d’entrar una memòria de la
realització de l’actuació subvencionada que permeti valorar el seu grau d’execució.

Les subvencions s’han de justificar dins dels TERMINIS que finalitzen:

- Subprograma A1 fins al 30/9/2021
- Subprograma A2 i A3 fins l’1/11/2021
- Programes B, C, D, E i F fins al 30/09/2021

Quinzè. En tot acte de publicitat relatiu a l’objecte d’aquesta subvenció s'hi haurà
d’esmentar la col·laboració econòmica de la Diputació de Girona.

Setzè. Notificar aquest acord als beneficiaris.”

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

26.2. Aprovar concessió de subvencions als ajuntaments per a estudis, plans,
programes i projectes locals en l'àmbit de les polítiques d'habitatge, any 2021

Vistes les bases reguladores de subvencions als ajuntaments per a estudis, plans,
programes i projectes locals en l'àmbit de les polítiques d'habitatge, aprovades pel Ple
de la Diputació de Girona en la sessió de 19 de novembre de 2019, publicades al
Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) 226, de 26 de novembre de 2019.

Vista la convocatòria aprovada per la Junta de Govern, en data 1 de desembre de
2020, l’extracte de la qual es va publicar al BOPG 246, de 23 de desembre de 2020.

Vistos els informes de l’òrgan instructor, de 25 de març de 2021, i de la Comissió
Avaluadora, de 7 de maig de 2021, en què es concreta el resultat de l’avaluació
efectuada.

Atès que la convocatòria estableix en l’apartat dos la possibilitat d’ampliar-ne la quantia
amb 150.000,00 € quan es doni alguna de les circumstàncies previstes a l’article 58 de
l’RD 887/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions
(RLGS).
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Atès que s’ha donat una d’aquestes circumstàncies com a conseqüència d’un
augment de les sol·licituds dels ajuntaments, i que s’ha incoat i aprovat definitivament
l’expedient de transferència de crèdit 2TC 3/2021 del pressupost de la Diputació de
Girona de l'exercici 2021, en data 8 de juny de 2021, mitjançant el qual s’incrementa en
1.196,04 € el crèdit disponible de l’aplicació pressupostària 210/1521/46200, i que
l’import restant de 26.620,00 € es troba disponible per vinculació jurídica.

Atesos els antecedents esmentats, el diputat delegat d’Habitatge, assistència als
municipis i serveis generals proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent:

Primer. Declarar la disponibilitat del crèdit de 27.816,04 €, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 210/1521/46200.

Segon. Ampliar la convocatòria de subvencions als ajuntaments per a estudis, plans,
programes i projectes locals en l'àmbit de les polítiques d'habitatge any 2021 en
27.816,04 €, d’acord amb el que es detalla tot seguit, i autoritzar la despesa addicional
amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent.

Crèdits inicials
(en €)

Augment de la
convocatòria (en €)

Crèdits finals
(en €)

Aplicació pressupostària
210/1521/46200

300.000,00 € 27.816,04 € 327.816,04 €

Tercer. Publicar l’ampliació d’aquesta convocatòria a la Base de Dades Nacional de
Subvencions, i fer-ne una menció expressa al BOPG.

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

Expedi
ent/20

21
CIF

Nom del
beneficiari
(Ajuntamen

t)

Concepte de la
subvenció

Import de la
subvenció

% de
finançamen

t

Import a
justificar

1629
P1700800

D
Anglès

Mobilització del
parc

d'habitatges
buits

10.000,00 € 67,07% 14.909,96 €

2033
P1700900

B
Arbúcies

Servei
d'habitatge 9.145,85 € 75,00% 12.194,46 €

1958
P1701000

J
Argelaguer

Estudi parc
habitatges

buits (2a fase)
3.040,00 € 95,00% 3.200,00 €

1976
P1701600

G
Banyoles

Pla per la
mobilització de

pisos buits i
ocupacions
irregulars

6.662,50 € 50,00% 13.325,00 €

354 P1701400
B

Begur REDACCIÓ
DEL

10.000,00 €
10,08%

99.232,98 €
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PROJECTE
BÀSIC I

EXECUTIU
PER A LA

CONSTRUCCI
Ó D´11 HPO

1873
P1703000

H
Breda

Pla local
d’habitatge 8.712,00 € 80,00% 10.890,00 €

2025
P1703700

C
Caldes de
Malavella

Programa:
Habitatge,

accés i
manteniment
de l'habitatge

10.000,00 € 47,90% 20.875,91 €

1955
P1703800

A
Calonge i

Sant Antoni

Estudi de
viabilitat

econòmica per
la programació

i creació
d'habitatge

social i
Redacció del

reglament
d'adjudicació

9.723,00 € 49,30% 19.723,00 €

1956
P1704200

C
Campllong

Redacció
projecte bàsic

dels habitatges
socials

10.000,00 € 71,49% 13.988,64 €

1514
P1704900

H
Cassà  de la

Selva

Projecte
d'intervenció en

matèria
d'habitatge

10.000,00 € 52,14% 19.178,76 €

1932
P1705200

B
Castelló

d'Empúries

Creació d'una
borsa de
lloguer

assequible

10.000,00 € 57,08% 17.520,80 €

2024
P1720100

E
Cellera de

Ter, la

Estudi
d'implementaci
ó i viabilitat

d'una
cooperativa
d'habitatge

10.000,00 € 54,79% 18.250,00 €

1858
P1706800

H
Escala

Serveis
d’execució
d’actuació
adreçada a
l’habitatge

10.000,00 € 48,00% 20.833,30 €

1905
P1707200

J
Figueres

Projecte
d’habitatge

protegit
9.000,00 € 50,00% 18.000,00 €

2018
P1707300

H
Flaçà

Estudi dels
habitatges no

ocupats
5.400,00 € 90,00% 6.000,00 €

1630 P1707900
E

Fortià Continuïtat al
punt

d'informació de

5.800,32 €
95,00%

6.105,60 €
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l'habitatge

2070
P1708500

B
Girona

Estudi sobre
l'estat del parc

d'habitatge
municipal

7.500,00 € 50,00% 15.000,00 €

1977
P1708600

J
Gombrèn

Estudi local
d'Habitatge 9.196,00 € 95,00% 9.680,00 €

1933
P1702500

H
La Bisbal

d'Empordà

Gestió de la
borsa

d'habitatges
d'inclusió i

suport a les
tasques de

coordinació en
matèria

d'habitatge al
municipi

10.000,00 € 61,78% 16.185,88 €

1960
P1701700

E
La Vall d'en

Bas

Mobilització
d'habitatges

buits
10.000,00 € 80,00% 12.500,00 €

707 P1709600I Llagostera

Proposta
d'intervenció

sobre els
habitatges
buits del
municipi:
diagnosi i
propostes
d'actuació

6.760,88 € 75,00% 9.014,50 €

1982
P1710200

E
Lloret de

Mar

Estudi per a
l'abordatge de
les ocupacions

irregulars
d'habitatges

10.000,00 € 49,94% 20.022,28 €

1906
P1710900

J
Maçanet de

la Selva

Projecte
d’intervenció
en matèria
d’habitatge

10.000,00 € 50,17% 19.931,57 €

1959
P1710400

A
Madremany

a

Estudi sobre la
demanda

d'habitatges de
primera

residencia

3.515,00 € 95,00% 3.700,00 €

1876
P1711200

D
Mieres

Diagnosi i
estratègia per
a la definició
de la política

local
d’habitatge

9.483,38 € 95,00% 9.982,50 €

1877
P1711600

E
Montagut i

Oix

Estudi del parc
d’habitatges

buits
5.700,00 € 95,00% 6.000,00 €

1961
P1712100

E
Olot

Pla local
d’habitatge 10.000,00 € 25,00% 40.000,00 €

1928 P1712400I Palafrugell Servei de 10.000,00 € 32.706,87 €
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mediació en
matèria

d'habitatge

30,57%

1874
P1712600

D

Palau de
Santa
Eulà lia

Estudi
específic de la
viabilitat d’una

promoció
d’habitatge

amb protecció
oficial

10.000,00 € 91,83% 10.890,00 €

2059
P1715400

F
Ribes de

Freser

Memòria per
projecte de

reforma
d'habitatge per
lloguer social

jove

7.391,80 € 90,00% 8.213,11 €

2022
P1715600

A
Ripoll

Pla de
mobilització
d'habitatges

buits

1.750,00 € 70,00% 2.500,00 €

2078
P1716700

H

Sant
Climent

Sescebes

Creació d'un
Punt

d'informació
4.934,30 € 95,00% 5.194,00 €

1888
P1717700

G

Sant Joan
de les

Abadesses

Estudi de
viabilitat per la

creació
d’habitatge
cooperatiu

5.353,04 € 80,00% 6.691,30 €

1647
P1725100

J

Sant Julià
de Llor i
Bonmatí

Direcció de les
obres de

rehabilitació
com habitatge

social

5.239,53 € 90,00% 5.821,70 €

1901
P1717900

C
Sant Julià
de Ramis

Pla local
d’habitatge 10.000,00 € 80,00% 12.500,00 €

2035
P1718300

E

Sant Miquel
de

Campmajor

Estudi sobre
l'habitatge 5.057,80 € 95,00% 5.324,00 €

2061
P1719600

G
Santa Pau

Documentació
tècnica

complementà ri
a al projecte

d'urbanització

2.178,00 € 90,00% 2.420,00 €

1962
P1721200

B
Torroella de

Montgrí

Estudi
d'habitatge del

municipi
10.000,00 € 67,05% 14.915,00 €

1856
P1721500

E
Tossa de

Mar

Implementació
projecte

habitatge
social

10.000,00 € 68,77% 14.542,16 €

1929
P1722700

J
Vidreres

Servei
d'habitatge 10.000,00 € 51,91% 19.265,41 €

2049 P1723700I Vilajuïga Punt
d'informació de

l'habitatge

6.272,64 €
90,00%

6.969,60 €
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municipal
Total 327.816,04 €

Cinquè. Disposar la despesa total, de 327.816,04 €, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària següent del pressupost de 2021 de la Diputació de Girona:

Aplicació pressupostària Import concedit (en €)
210/1521/46200 327.816,04 €
Total 327.816,04 €

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

Setè. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes,
al compliment de la vigent Ordenança General de subvencions de la Diputació de
Girona i a la presentació del compte justificatiu (model www.ddgi.cat), acompanyat de
la documentació que s’especifica al punt 12 de les bases, dins del termini que finalitza
el 31 d’octubre de 2021.

Vuitè. Els beneficiaris hauran 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.

Novè. Notificar aquest acord als beneficiaris de les subvencions.”

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

27. Precs i preguntes

No hi ha cap Intervenció.

No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 10:50 h, de
la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
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