
1

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

Número:  1048
Òrgan: Junta de Govern
Sessió: Ordinària I telemàtica
Data: 20 de juliol de 2021
Hora: 10:10
Lloc: Saló de Sessions
Document: Acta

Expedient: 2021/6657

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
Sra. Marta Payeró Torró Adjunta al vicepresident primer
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Amb el següent

ORDRE DEL DIA

Punt d'ordre del dia Expedient

1 Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de
l’acta de la sessió ordinària del dia 6 de juliol 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 Foixà

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

2020/X020300/840

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

2020/X020300/998

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

2020/X020300/887

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

2020/X020300/868

7 Proposta acord òrgan col·legiat Aprovació del
canvi d'aplicació pressupostària de la Subvenció
d'Inversions municipals en cementiris 2019 -
Assistència i Cooperació als Muncipis

2019/X020100/5099

Participació Ciutadana, Bon Govern i
Transparència

8 Aprovació de l'addenda de pròrroga del Conveni 2020/X020500/6077
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entre Diputació de Girona, Fundació Universitat
de Girona:Innovació i Formació, Escola
Administració Pública de Catalunya i  Consorci
Administració Oberta Catalunya, per a la
realització del Diploma de Postgrau en
Administració Electrònica i Govern Obert al món
local - Participació Ciutadana, Bon Govern i
Transparència

Promoció i Desenvolupament Econòmic
Local

9 Aprovar el conveni de col·laboració plurianual
2021-2023 entre la Diputació de Girona i la
Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de
Girona - Promoció i Desenvolupament
Econòmic Loca
l

2021/X020202/5826

Cooperació Cultural
10 Aprovació subvenció nominativa per al

finançament de CÀNTUT 2021 - Cooperació
Cultural

2021/X020200/13

11 Aprovació d'una subvenció nominativa a
l'Ajuntament de Salt per el finançament del
funcionament i les activitats d'El Canal -
Cooperació Cultural

2021/X020200/228

12 Aprovació subvenció nominativa per al
finançament del Festival de Peralada -
Cooperació Cultural

2021/X020200/64

13 Acceptar la renúncia de l'Associació de veïns de
Pujals dels Cavallers a la subvenció per a la
creació de públics per a la cultura 2021 -
Cooperació Cultural

2021/X020201/2593

14 Aprovació subvenció nominativa a Joventuts
Musicals de Torroella de Montgrí - Festivals -
Cooperació Cultural

2021/X020200/62

15 Acceptació renúncia subv. programes i projectes
educatis_Comissió unitàri 28 de juny -
Cooperació Cultural

2021/X020201/2732

16 Acceptació renúncia de l'Ajuntament de Blanes a
la subvenció nominativa per al finançament del

2021/X020200/226
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Concurs Internacional de Focs d'Artifici -
Cooperació Cultural

17 Aprovació revocació parcial de la subvenció
nominativa a ARlet Films, SL per al finançament
del documental El Gran Constante 2019 -
Cooperació Cultural

2021/X020203/6581

18 Aprovació revocació parcial de subvenció
nominativa a l'Ajuntament de Tossa-  Festival
Rumba - Cooperació Cultural

2021/X020203/6573

Comunicació Cultural
19 Aprovar la proposta de resolució de les

subvencions per al Foment de produccions
editorials, any 2021 - Comunicació Cultural

2021/X020100/692

Noves Tecnologies
20 Concessió de subvencions a museus i

col·leccions de les comarques gironines noves
tecnologies 2021 - Noves Tecnologies

2021/X020300/1611

Medi Ambient
21 Aprovació d'un conveni amb Institut de Recerca i

Tecnologia Agroalimentàries per a l'establiment
d'un marc de col·laboració - Medi Ambient

2021/X020203/3309

22 Resolució convocatòria d'ajuts a particulars al
Parc Natural i Reserva Biosfera del Monteny
2021 - Medi Ambient

2020/X020100/9049

23 Minoració subvenció conceddia a Institut
Cartogràfic i Geològic de Catalunya per la
delimitació municipal de la província de Girona -
2020 - Medi Ambient

2020/X020200/1325

24 Autorització de contractació a persones
vinculades a l'Associació Sèlvans - Medi
Ambient

2021/X020203/4050

25 Modificació proposta concessió de subvenció al
Consorci Tecnològic Forestal de Catalunya -
Medi Ambient

2021/X020203/5838

26 Proposicions urgents
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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 6 de juliol de 2021

S’aprova per unanimitat i sense esmenes l’acta de la sessió del dia 6 de juliol de 2021,
prèviament lliurada als assistents.

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

— Assistència i Cooperació als Municipis

3. Canvi destí subvenció de l'Ajuntament de Foixà dins el Fons de Cooperació
Econòmica i Cultural, any 2020 - Assistència i Cooperació als Municipis.
2020/X020300/840

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

Expedient Línia Concepte Pressupost Subvenció €

2020/840 Inversions Pavimentació de carrers
municipals

 15.000,00  12.000,00

Pavimentació de camins  14.000,00  10.817,50
Total 22.817,50
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Vista la petició de l’Ajuntament de Foixà 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 Foixà el canvi de destí de la subvenció que té
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020, expedient 2020/840,
pel concepte i l’import que es detallen.

Concepte inicial Concepte final Pressupost Subvenció
Inicial €

Subvenció Final
€

Pavimentació de
carrers municipals

 15.000,00  12.000,00

Pavimentació de
camins

 14.000,00  10.817,50

Millora del ferm
d'un tram del carrer
dels Masos de
Foixà"

26.988,82 22.817,50

Total 22.817,50 22.817,50

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 Vall de Bianya dins el Fons de
Cooperació Econòmica i Cultural, any 2020 - Assistència i Cooperació als
Municipis. 2020/X020300/998

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 Vall de Bianya se li va concedir la
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subvenció del Fons de Cooperació Econòmica 2020 i en data 18 de març de 2021 va
sol·licitar un canvi de destí, d’acord amb el següent detall:

Expedient Línia Concepte Pressupost Subvenció €

2020/998 Inversions Projecte ctra. de Sant Pere 40.733.42 39.315,55
Projecte passallís
d’Esperança

20.549,87 20.000,00

Total 59.315,55

Vista la petició de l’Ajuntament de Vall de Bianya d’un nou canvi de destí per incloure
una nova obra a causa de les baixes en les licitacions de les obres concedides 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 Vall de Bianya el canvi de destí de la subvenció
que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020, expedient
2020/998, pel concepte i l’import que es detallen.

Concepte inicial Concepte final Pressupost Subvenció
Inicial €

Subvenció Final
€

Projecte ctra. de
Sant Pere

Projecte ctra. de
Sant Pere

35.000,00 39.315,55 33.000,00

Projecte passallís
d’Esperança

Projecte passallís
d’Esperança

20.549,87 20.000,00 18.000,00

Obres consultori
mèdic

10.922,50 8.315,55

Total 59.315,55 59.315,55

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.
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5. Canvi destí subvenció de l'Ajuntament de Mont-ras dins el Fons de
Cooperació Econòmica i Cultural, any 2020 - Assistència i Cooperació als
Municipis. 2020/X020300/887

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

Expedient Línia Concepte Pressupost Subvenció €

2020/887 Inversions Adquisició vehicle
agent local

13.000,00 12.350,17

Vista la petició de l’Ajuntament de Mont-ras 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 Mont-ras el canvi de destí de la subvenció que té
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020, expedient 2020/887,
pel concepte i l’import que es detallen.

Concepte inicial Concepte final Pressupost Subvenció
Inicial €

Subvenció Final
€

Adquisició vehicle
agent local

13.000,00 12.350,17

Adequació jocs i
mobiliari parcs
infantils

13.869,02 12.350,17

Total 12.350,17 12.350,17

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
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2020 i a la seva justificació, de com a mínim l'import de la subvenció, mitjançant el
compte justificatiu, dintre del termini que finalitza el dia 30 de setembre de 2021.

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

6. Canvi destí subvenció de l'Ajuntament de LLanars dins el Fons de
Cooperació Econòmica i Cultural, any 2020 - Assistència i Cooperació als
Municipis. 2020/X020300/868

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

Expedient Línia Concepte Pressupost Subvenció €

2020/868 Inversions Recuperació de la Font de la
Badia i del Pou del Ter

35.494,55 13.616,35

Vista la petició de l’Ajuntament de LLanars 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 LLanars el canvi de destí de la subvenció que té
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020, expedient 2020/868,
pel concepte i l’import que es detallen.

Concepte inicial Concepte final Pressupost Subvenció
Inicial €

Subvenció Final
€

Recuperació de la
Font de la Badia i
del Pou del Ter

35.494,55 13.616,35

Adequació d'un
recinte per a caixer
automàtic

43.092,23 13.616,35

Total 13.616,35 13.616,35
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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 novembre de 2021,
d’acord amb la pròrroga concedida.

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

7. Proposta acord òrgan col·legiat Aprovació del canvi d'aplicació
pressupostària de la Subvenció d'Inversions municipals en cementiris 2019 -
Assistència i Cooperació als Muncipis. 2019/X020100/5099

Vistes les bases reguladores de la línia de subvencions per a inversions municipals en
cementiris, publicades al BOPG núm. 116 de 17 de juny de 2019.

Vista la convocatòria de concurrència competitiva aprovada per la Junta de Govern en
data 18 de juny de 2019, publicada al BOPG núm. 121 de 25 de juny de 2019, amb una
dotació inicial de 200.000 € a l’aplicació pressupostària 2019.400.9420.76209.- Ajuts a
ajuntaments per inversions en cementiris, i que es va augmentar en 100.000 €,
resultant un crèdit final de 300.000 €.

Les bases reguladores de les subvencions per a inversions municipals en cementiris,
estableixen que el període d’execució és de 18 mesos des de la notificació
d’atorgament de la subvenció, que es va produir el 24 d’octubre de 2019 i que el termini
de justificació és d’1 mes des de la finalització del període d’execució. Així doncs, el
termini d’execució de les actuacions és de l’1 de gener de 2019 al 24 d’abril de 2021
(18 mesos després de la notificació de concessió) i el termini per justificar és fins el 24
de maig de 2021.

En data 9 de març de 2021, per resolució de la presidència, es va concedir una
pròrroga dels terminis afectats pel context generat per la COVID-19 fins al 12 de juliol
de 2021 (afegint 78 dies de la durada de l’estat d’alarma) per a l’execució i 1 mes per a
la seva justificació (fins el 12 d’agost de 2021) per a les actuacions pendents, amb un
import total subvencionat de 197.858,60 €.

Els documents comptables de disposició de la despesa que no tenen el finançament
afectat, com és el cas de les subvencions per inversions municipals en cementiris,
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només s’incorporen via romanents al pressupost de l’exercici posterior al de la seva
comptabilització, per tant les autoritzacions i disposicions comptabilitzades al
pressupost de l’exercici 2019 es podien incorporar al pressupost de l’exercici 2020
però no a l’actual, el de 2021, que és quan acaba el termini d’execució i de justificació
d’acord amb les bases reguladores aprovades i l’ampliació dels terminis aprovats.

L’aprovació del canvi d’imputació pressupostària i l’autorització i disposició de la
despesa correspon a la Junta de Govern de la Diputació de Girona, atès que és l’òrgan
competent per a la resolució de les subvencions d’acord amb les bases reguladores de
les subvencions per a inversions municipals en cementiris.

Atesos els antecedents exposats, el diputat delegat de Suport a entitats locals proposa
a la Junta de Govern que adopti l’acord següent:

Aprovar el canvi d’imputació pressupostària i autoritzar i disposar la despesa amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 220.9420.76204 del pressupost de la Diputació de
Girona de 2021, de les actuacions que es detallen a continuació per l’import del saldo
de la subvenció pendent de pagament:

Municipi Exp. Actuacions subvencionades Import a
Justificar

Subvenció

Darnius 2019/
6583

Rehabilitació i adequació del
Cementiri Municipal de
Darnius

49.430,33 € 44.487,30 €

Garriguella 2019/
6478

Reformes diverses al
cementiri municipal 37.863,61 € 34.077,25 €

Osor 2019/
6624

Reforma i adequació del
cementiri municipal d'Osor
fases II i III

43.242,34 € 38.918,12 €

Palau de
Santa Eulàlia

2019/
6661

Rehabilitació del cementiri
municipal de Palau de Santa
Eulàlia, fase 1

33.751,03 € 30.375,93 €

Port de la
Selva

2019/
6618

Remodelació per millorar
l’accessibilitat del Cementiri 65.959,44 € 50.000,00 €

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

— Participació Ciutadana, Bon Govern i Transparència
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8. Aprovació de l'addenda de pròrroga del Conveni entre Diputació de Girona,
Fundació Universitat de Girona:Innovació i Formació, Escola Administració
Pública de Catalunya i Consorci Administració Oberta Catalunya, per a la
realització del Diploma de Postgrau en Administració Electrònica i Govern Obert
al món local - Participació Ciutadana, Bon Govern i Transparència.
2020/X020500/6077

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en data 21 de juliol de 2020,
es va aprovar un conveni entre la Diputació de Girona, la Fundació Universitat de
Girona: Innovació i Formació (en endavant, FUdGIF), l’Escola d’Administració Pública
de Catalunya (en endavant, EAPC) i el Consorci Administració Oberta de Catalunya (en
endavant, AOC) per a la realització del Diploma de Postgrau en Administració
Electrònica i Govern Obert al món local.

Posteriorment, en data 20 d’octubre de 2020, la Junta de Govern va ratificar la
modificació de signatures de l’esmentat Conveni, atès que es va rebre la comunicació
d’un nou nomenament a l’EAPC.

El Conveni es va signar en data 21 d’octubre de 2021 i el text íntegre es va publicar al
BOPG núm.209 de data 30 d’octubre de 2021.

El pacte Vuitè. Vigència, estableix que el conveni tindrà vigència inicialment durant el
curs acadèmic 2020-2021 amb data d’inici a l’1 de setembre de 2020 i data de
finalització a l’1 de setembre de 2021.

En aquest pacte també s’estableix que el conveni serà prorrogable amb l’acord
corresponent de les parts signatàries per la realització de successives edicions del
Diploma de Postgrau en Administració Electrònica i Govern Obert al Món Local.
Aquestes pròrrogues seran per cursos acadèmics d’1 de setembre a 1 de setembre,
amb una durada màxima de 4 anys i les parts podran introduir les modificacions no
substancials que considerin escaients.

Atès que en data 5 de febrer de 2021 va tenir lloc la Comissió de seguiment de
l’esmentat Conveni de col·laboració, i que les parts signatàries es van comprometre a
tramitar una addenda de pròrroga per poder dur a terme la 4a. edició del Diploma de
Postgrau en Administració Electrònica i Govern Obert al món local.

Atès que les tres edicions precedents s’han dut a terme satisfactòriament i que s’ha
comptat amb un gran nombre d’alumnes, les parts signatàries tenen interès en
continuar fomentant la oferta formativa en administració electrònica i govern obert al
món local, ja que no existeix cap altra oferta formativa a la demarcació de Girona que
doni cobertura a aquestes necessitats formatives de treballadors públics en l’àmbit
local.
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Atesa la voluntat de les parts de prorrogar per un període d’un curs acadèmic, el
conveni per a la realització de l’esmentat Diploma de Postgrau.

Per tot l’exposat, vist l’informe emès pel Cap de Servei de l’Àrea d’Hisenda,
Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local, es proposa a la Junta de
Govern de la Diputació l’adopció de l’acord següent:

PRIMER. Aprovar l’addenda de pròrroga del conveni entre la Diputació de Girona, la
Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació, l’Escola d’Administració Pública
de Catalunya i el Consorci Administració Oberta de Catalunya, per a la realització del
Diploma de Postgrau en Administració Electrònica i Govern Obert al món local
(Expedient 2020/6077) , el contingut de la qual es reprodueix de forma íntegra a
continuació:

“ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, LA
FUNDACIÓ UNIVERSITAT DE GIRONA: INNOVACIÓ I FORMACIÓ, L’ESCOLA
D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DE CATALUNYA I EL CONSORCI ADMINISTRACIÓ
OBERTA DE CATALUNYA PER A LA REALITZACIÓ DEL DIPLOMA DE POSTGRAU
EN ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA I GOVERN OBERT AL MÓN LOCAL
Per la Diputació de Girona,

L’Il·lm. Sr. Miquel Noguer i Planas, que intervé en qualitat de president de la Diputació
de Girona, facultat per aquest acte per la Junta de Govern de [data de l’acord], i assistit
pel secretari general, senyor Jordi Batllori i Nouvilas.

Per la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació (FUdGIF) representada per
la seva directora general, la Dra. Maria del Pilar Marquès Gou.

Per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, el director, Sr. Ismael Peña López.
Pel Consorci Administració Oberta de Catalunya, la directora gerent, Sra. Marga
Bonmatí Pérez.
Les parts es reconeixen recíprocament les facultats suficients per a convenir i
obligar-se, i

EXPOSEN

Primer.- Que en data 21 d’octubre de 2020, es va signar el conveni per a la realització
del Diploma de Postgrau en Administració Electrònica i Govern Obert al món local.

Segon.- El pacte Vuitè - Vigència-, regula la vigència del conveni i estableix la
possibilitat que sigui prorrogat per cursos acadèmics d’1 de setembre a 1 de setembre,
amb una durada màxima de 4 anys. En cas de pròrroga, les parts podran introduir les
modificacions no substancials que considerin escaients.
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Tercer. Es proposa prorrogar el conveni per a un curs acadèmic, essent la vigència de
l’addenda des de l’1 de setembre de 2021 fins a l’1 de setembre de 2022.
D’acord amb aquestes premisses, les parts,

ACORDEN
Prorrogar la vigència del conveni per un període d’un curs acadèmic, fins a l’1 de
setembre de 2022.”

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa derivada del conveni a favor de la Fundació
Universitat de Girona: Innovació i Formació per a la realització del Postgrau en
Administració Electrònica i Govern Obert al món local, per un import màxim de
30.000,00 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 223 9240 48100 del pressupost
de la Diputació de Girona de 2021, condicionat a la presentació per part de la FUdGIF
de la liquidació econòmica del pressupost de l’activitat a què fa referència l’esmentat
conveni, abans de l’1 de setembre de 2021, data en que finalitza el curs acadèmic i la
vigència del conveni.

TERCER. Facultar àmpliament el President de la Diputació per a la signatura
d’aquesta addenda i dels documents necessaris per a la seva execució i per a
l’adopció de qualsevol resolució al respecte, amb excepció de qüestions que per llei
siguin indelegables, a l’empara de la funció representativa que li atribueix l’article 34.1.b
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de les bases de règim local i normativa concordant.

QUART. Publicar la present addenda de pròrroga del conveni al Butlletí Oficial de la
província de Girona (BOPG), al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i trametre-la
al Registre de Convenis de col·laboració de la Generalitat, als efectes de fer-la
accessible al portal de transparència, de conformitat amb l’article 110.3 de la Llei
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.

CINQUÈ. Notificar el present acord a la Fundació Universitat de Girona: Innovació i
Formació, a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i al Consorci Administració
Oberta de Catalunya, pel seu coneixement i a tots els efectes.

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

— Promoció i Desenvolupament Econòmic Local

9. Aprovar el conveni de col·laboració plurianual 2021-2023 entre la Diputació de
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Girona i la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Girona - Promoció i
Desenvolupament Econòmic Local. 2021/X020202/5826

Aprovar el conveni de col·laboració plurianual 2021-2023 entre la Diputació de Girona i
la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Girona. Expedient 2021/5826.
La Cambra de Comerç de Girona treballa per millorar la competitivitat del teixit
empresarial i econòmic de les nostres comarques. Posa a disposició de les empreses
els recursos per a la millora continuada de la seva gestió.

Entre les competències atribuïdes per les lleis, hi consten: tramitar programes d’ajuts
públics a les empreses, promocionar el comerç i el turisme i fomentar l’exportació,
impartir formació empresarial no reglada i formació permanent, realitzar estudis sobre
ordenació del territori, transports, comunicacions, localització comercial, industrial i
turística i necessitats de tècnics de FP per a les empreses, fer estadístiques de
comerç, indústria, navegació i turisme i estudis sobre la situació i les necessitats dels
sectors, promoure la comercialització de productes, béns i serveis, difondre la
innovació i el disseny i fomentar la R+D, entre d’altres

La Diputació de Girona, mitjançant el departament de Promoció i Desenvolupament
Econòmic Local té com a objectiu contribuir al desenvolupament equilibrat del territori,
impulsant actuacions pròpies i també donant suport als agents socials i econòmics de
les comarques gironines col·laborant en projectes relacionats amb el foment de la
innovació, l’atracció del talent i el desenvolupament econòmic integral i equilibrat del
territori.

Amb aquest objectiu, treballa en el foment de l’emprenedoria i dóna suport a aquelles
iniciatives i accions de promoció que tenen el seu origen en el teixit associatiu i
institucional del territori dirigides a l’impuls del món empresarial, l’ocupació i al
creixement econòmic sostenible de la demarcació.

D’acord amb l’article 9.3 del Reglament Orgànic de la Diputació de Girona, la Junta de
Govern assumeix la competència d’aprovació dels convenis de col·laboració amb
altres ens, entitats i organismes.
Vist l’informe favorable de la cap del servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic
Local, el president de la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció
Econòmica i Cooperació Local proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord
següent:

Primer. Aprovar el conveni plurianual 2021-2023 de col·laboració entre la Diputació de
Girona i la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Girona per a l’execució de les
activitats relacionades amb la promoció econòmica, el text del qual es transcriu íntegre
a continuació:

“CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ



16

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

INDUSTRIA I NAVEGACIÓ DE GIRONA PER A L’EXECUCIÓ DE DIFERENTS
ACTIVITATS RELACIONADES AMB LA PROMOCIÓ ECONÒMICA (2021-23)

I. ENTITATS QUE 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 21 d’abril de 2020, assistit pel secretari general, el Sr.
Jordi Batllori i Nouvilas, que actua com a fedatari d’acord amb el que disposa l’article
3.2.i) del Reial decret 128/2018, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de
l’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

De l’altra part, la Cambra Oficial de Comerç, Industria i Navegació de Girona, amb NIF
Q-1773001A, representada en aquest acte pel seu president, el Sr. Jaume Fàbrega i
Vilà, d’acord amb la Llei 14/2002 de 27 de juny de les cambres oficials de comerç,
indústria i navegació de Catalunya i del Consell de cambres.

II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ:

La Cambra de Comerç de Girona treballa per millorar la competitivitat del teixit
empresarial i econòmic de les nostres comarques. Posa a disposició de les empreses
els recursos per a la millora continuada de la seva gestió.

Entre les competències atribuïdes per les lleis, hi consten: tramitar programes d’ajuts
públics a les empreses, promocionar el comerç i el turisme i fomentar l’exportació,
impartir formació empresarial no reglada i formació permanent, realitzar estudis sobre
ordenació del territori, transports, comunicacions, localització comercial, industrial i
turística i necessitats de tècnics de FP per a les empreses, fer estadístiques de
comerç, indústria, navegació i turisme i estudis sobre la situació i les necessitats dels
sectors, promoure la comercialització de productes, béns i serveis, difondre la
innovació i el disseny i fomentar la R+D, entre d’altres

La Diputació de Girona, mitjançant el departament de Promoció i Desenvolupament
Econòmic Local té com a objectiu contribuir al desenvolupament equilibrat del territori,
impulsant actuacions pròpies i també donant suport als agents socials i econòmics de
les comarques gironines col·laborant en projectes relacionats amb el foment de la
innovació, l’atracció del talent i el desenvolupament econòmic integral i equilibrat del
territori.

Amb aquest objectiu, treballa en el foment de l’emprenedoria i dóna suport a aquelles
iniciatives i accions de promoció que tenen el seu origen en el teixit associatiu i
institucional del territori dirigides a l’impuls del món empresarial, l’ocupació i al
creixement econòmic sostenible de la demarcació.
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Les parts es reconeixen mútuament i recíprocament la capacitat legal necessària per
formalitzar aquest conveni, d’acord amb els següents

PACTES:

PRIMER. Objecte
Aquest conveni té per objecte regular les relacions entre les entitats que signen aquest
conveni i l’aportació econòmica, vehiculada com a procediment de concessió de
subvenció directa, destinada als projectes i accions de promoció que afavoreixen el
teixit productiu de la demarcació de Girona, en aplicació de la previsió dels articles
22.2.c i 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

SEGON. Beneficiari de la subvenció
El beneficiari de la subvenció és la Cambra Oficial de Comerç, Industria i Navegació de
Girona.

TERCER. Compromisos de la Cambra de comerç
La Cambra de Comerç, en el marc d’aquest conveni, desenvoluparà les següents
actuacions:
Reconeixement Establiments Històrics 
Els guardons als Establiments Històrics reconeixen la continuïtat i creixement dels
negocis gironins. Anualment es premia a les empreses que acrediten 50, 75, 100 o
més anys de la seva activitat mercantil. Les empreses que volen optar hi han
d’acreditar el període de la seva activitat, segons s’especifica a les bases, i un jurat
tècnic validarà la documentació justificativa.
Els guardonats reben un diploma acreditatiu i una placa de forja artística. També s’edita
una acurada publicació, 2.000 exemplars, on figura la historia de cada establiment
guardonat amb imatges evocadores de l’activitat. L’acte d’entrega de premis s’ha
convertit en un entranyable acte de reconeixement a les diverses generacions de
l’empresa.
Es preveu l’edició de llibres o treballs, Arrels Empresarials Gironines, que recullin
l'evolució dels principals sectors econòmics i establiments històrics de la demarcació.

Plataforma de comerç local 
Plataforma de comerç electrònic que la Diputació de Girona posa a disposició de tots
els Ajuntaments de la demarcació per facilitar la compra digital en el establiments del
m u n i c i p i .
La Cambra col·laborarà amb la difusió i promoció de la plataforma mitjançant:
 Accions de difusió i publicitat d’aquesta Plataforma de comerç electrònic que la

Diputació de Girona posa a disposició de tots els municipis.
 Col·locació d’enllaços al web de “Fes la Bossa” que referenciaran els diferents

portals existents a la plataforma de comerç a casa de la Diputació.
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 Realització de dues formacions anuals a nivell provincial (aquestes jornades
formatives es realitzaran una a cada semestre), per tal de difondre i explicar la
plataforma als comerços de la demarcació.

Promoció Polígons Industrials
Es preveu organitzar com a mínim una jornada de difusió de bones practiques i
solucions adreçada als municipis i associacions dels polígons industrials del conjunt de
les comarques gironines. Es tractarà de proposar temes d’interès comú al mon
municipal i empresarial per reforçar el paper d’aquestes estructures bàsiques pel bon
desenvolupament econòmic de la demarcació. També es poden plantejar trobades
més temàtiques centrades en municipis concrets amb l'objectiu de promocionar la
consolidació de l'associacionisme industrial.

Fira d’Ocupació
Fira dedicada a la inserció laboral dels joves .Aquesta iniciativa que es celebra
anualment, contribueix a facilitar la recerca de feina, la inserció laboral i el retorn al món
educatiu.
La Fira facilita un espai d’intermediació d’ofertes de treball on les empreses poden tenir
entrevistes de selecció amb els candidats segons els perfils requerits.
Les activitats de la Fira es distribueixen en tres zones principals:
-Zona de Formació. A més de la informació de l’oferta formativa del programa PICE, es
posa a la seva disposició el conjunt de l'oferta formativa per aquest col·lectiu de la
demarcació.
-Zona d’Empreses.  Les empreses participants disposen d’un espai propi per atendre
els joves i mantenir una entrevista de treball.
-Zona de Tallers. Es porten a terme seminaris i ponències d’experts per tal de donar a
conèixer oficis, com presentar-se a una entrevista de selecció i quins aptituds i
habilitats són les més valorades per les empreses.
En el decurs de la Fira, s’informa individualment a les empreses de les subvencions
per al foment de l’ocupació.
Aquesta Fira disposarà d’un espai per la Diputació, figurant també la col·laboració de
l’ens en tots els elements firals.

Llotja de Contractació
Celebració dels 30 anys de la Llotja mitjançant un estand commemoratiu, sobre la
base del llibre coeditat amb la Diputació, referenciant les principals tasques i eines de
treball al camp. Participació prevista a les Fires comercials de Girona, Banyoles i
Ripoll.
La Llotja de Girona és una institució creada i administrada per la Cambra des de 1990,
amb l'objecte de posar a disposició dels diferents sectors econòmics un establiment
públic per a l'intercanvi regular de productes comercialitzables o cotitzables usualment,
per a la celebració d'operacions de tràfic mercantil i per a la informació de les
cotitzacions registrades. La Llotja de Contractació és el mercat gironí de cotització dels
preus de mercat (presencials/on line) de cereals, boví, xai, fusta i suro, celebra 52
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sessions setmanals. Disposa de servei d'informació permanent de preus (web, correu
electrònic i telefònic). També s’organitzen Llotges extraordinàries: commemoració de
la matança del porc, semestral de fusta i suro i sessió especial de Nadal.

Impuls Àrea 5G comarques gironines 
Col·laboració en l’impuls de l’àrea 5G de les comarques gironines, liderada a nivell de
la demarcació per la Cambra de Comerç.
En el marc de l'Estratègia 5G de Catalunya, amb el lideratge de la Generalitat i la
col·laboració d'i2cat i MWCapital, s’impulsa la iniciativa de les Àrees 5G de Catalunya.
Consisteix en crear estratègies territorials, anomenades Àrees: uns espais territorials
que pretenen agregar diferents iniciatives dirigides a promoure aquesta tecnologia:
activitats de formació i disseminació, tallers, proves de concepte i laboratoris, per
aprofitar al màxim i el més aviat possible les possibilitats que oferirà aquesta tecnologia
quan s’implanti al territori. S’utilitza el concepte de vegueria, de manera aproximada,
per delimitar aquests territoris. Cada Àrea s'especialitza en diferents verticals o
sectors, aquells que son tractors econòmics del territori així com en els que compta
amb major expertesa i ecosistema.

Formació en Xarxa
Fer ús de la plataforma “Formació en Xarxa” per a la difusió de la formació de millora
de l’ocupabilitat organitzada des de la Cambra de Comerç.
La Diputació de Girona, mitjançant el Servei de Promoció i Desenvolupament
Econòmic Local, facilitarà l’accés com a administrador de la plataforma a la persona
gestora de la formació de la Cambra. Aquesta col·laboració es materialitzarà amb la
introducció directe de la formació programada per l’entitat a la plataforma Formació en
Xarxa.
En cas que la introducció de les dades signifiqués duplicar tasques, la Cambra
introduirà les dades mitjançant un feed estructurat de cada formació de millora de
l'ocupabilitat programada per l’entitat a la demarcació de Girona, de manera que es
pugui alimentar automàticament el portal Formació en Xarxa amb el següent format:
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Observatori Emprenedoria
 L’Observatori l’Emprenedoria de la demarcació de Girona és un instrument estratègic
que aporta informació sobre el conjunt d’entitats locals, serveis, programes i recursos
destinats a donar suport a l’emprenedoria de la demarcació alhora que mostrar la
realitat socioeconòmica del territori.
La Cambra Indústria i Navegació de Girona té accés a les dades censals d’empreses i
autònoms de la demarcació. Aquesta informació és d’utilitat per realitzar un treball
d’anàlisi de l’evolució del teixit empresarial de les comarques gironines.
La Cambra de Girona i la Diputació estableixen la present col·laboració en relació a la
transmissió, per part de la Cambra de Girona, de les dades d’empreses ubicades als
municipis de la demarcació de la Cambra de Girona, per tal de poder realitzar
l’esmentada anàlisi.
També es podrà preveure la col·laboració en la realització d’estudis sobre la realitat i
evolució dels sectors econòmics gironins.
Programes de suport sectorial
La Cambra desenvolupa diversos programes de suport a l’empresariat de les nostres
comarques per la millora de la seva digitalització, innovació i competitivitat. Aquests
programes reben finançament parcial i es preveu la col·laboració de la Diputació per la
seva difusió, impuls i desplegament al conjunt del territori.
Impuls de projectes europeus
Dins el marc del nou període d’ajuts europeus les 2 institucions sumaran sinergies per
l’impuls del major nombre de projectes gironins que puguin concretar se durant
aquests propers anys en benefici del conjunt de les nostres comarques.

QUART. Compromisos de la Diputació de Girona
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La Diputació de Girona subvencionarà amb seixanta mil euros (60.000 €), a raó de vint
mil euros anuals (20.000,00 €), a la Cambra Oficial de Comerç, Industria i Navegació
de Girona, en concepte d’organització, promoció, funcionament i desplegament de les
activitats abans esmentades.
El cost total de les actuacions subvencionades és de CENT VUITANTA-QUATRE MIL
CINC CENT (184.500 €) durant les tres anualitats, a raó de SEIXANTA-UN MIL CINC
CENTS EUROS ANUALS (61.500,00 €), l’aportació de la Diputació de Girona
representa un percentatge de finançament d’un 32,52€ % del cost total de les activitats
esmentades de cada anualitat.
La Diputació de Girona farà efectiva la subvenció amb el detall següent:

2021 2022 2023
250/4300/48101 Foment Entitat no
lucratives

20.000 € 20.000 € 2 0 .0 0 0
€

CINQUÈ. Compatibilitat
Les actuacions 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,
excepte si provenen de la pròpia Diputació de Girona.
La suma de les subvencions compatibles amb la concedida en cap cas 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 les activitats subvencionades, que
resultin estrictament necessàries i que es realitzin durant cada anualitat
subvencionada, encara que no estiguin efectivament pagades amb anterioritat a la
finalització del termini de justificació.
No són subvencionables les despeses d’amortització de béns inventariables
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
de les activitats
3. 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.
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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.
La justificació de les despeses emeses a empreses vinculades, d’acord amb l’art.
29.7.d) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, ha d’anar
acompanyada del 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.

SETÈ. Acceptació
La Cambra Oficial de Comerç, Industria i Navegació de Girona accepta, sense
reserves, l’aportació i les condicions amb les quals s'ha concedit.

VUITÈ. Obligacions del beneficiari
A més de l’obligació de justificació descrita en el pacte novè, la Cambra Oficial de
Comerç, Industria i Navegació de Girona té les obligacions següents:
 Dur a terme les activitats descrites en el pacte tercer.
 Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui

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

 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.

 Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos
els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de
comprovació i control.

 Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans
de difusió que es derivin de les activitats, tot indicant que s’ha efectuat amb la
col·laboració de la diputació de Girona.

 Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.
 Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions aplicables.

NOVÈ. Règim de justificació
La Cambra Oficial de Comerç, Industria i Navegació de Girona haurà de justificar la
totalitat del cost de les actuacions subvencionades cada anualitat mitjançant la
presentació al Registre General de la Diputació de Girona del compte justificatiu
normalitzat, i hi ha d’adjuntar la documentació següent:

 Una memòria de resultats, on s’indiqui: la descripció de les activitats,
la realització d’aquestes i els resultats obtinguts.
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 Una memòria econòmica abreujada, justificativa del cost de les
activitats realitzades, que contindrà:

a) Una relació classificada de les despeses, amb la indicació del creditor i del
document, l’ import, la data d’emissió i, si s’escau, la data de pagament.

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

 Una memòria o recull de publicitat que agrupi tota la producció
gràfica o audiovisual utilitzada en la difusió pública de les activitats
desenvolupades.

L’aportació s’haurà de justificar en els dos mesos següents a la finalització de cada
anualitat.
Un cop aportada la documentació justificativa, si el cost resulta ser superior, es
mantindrà la quantia de la subvenció. En cas contrari, es reduirà proporcionalment
l’import de la subvenció quan la despesa acreditada sigui inferior a la fixada com a
despesa subvencionable. Es considerarà inadmissible cap canvi de destinació.
Un cop la Cambra Oficial de Comerç, Industria i Navegació de Girona, presenti la
documentació justificativa, es procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar
conforme es podrà requerir per tal que, en el termini de 10 dies, esmeni els defectes
que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la
indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de la justificació,
amb les conseqüències que es determinen en el punt següent.

DESÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat
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.
La Diputació de Girona procedirà al reintegrament de la subvenció en els supòsits
previstos a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
a més dels següents:

a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions exigides per rebre-la o
ocultant aquelles que l’haguessin impedit.

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

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

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

f) Qualsevol altra causa de reintegrament prevista en la normativa de
subvencions aplicable.

Pel que fa a la possibilitat de modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se
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al que disposa la normativa concordant. El procediment per exigir el reintegrament serà
el previst en el capítol II, del títol II, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions. Les quantitats a reintegrar tindran la consideració d’ingressos de dret
públic.

ONZÈ. Control financer
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.
La negativa al compliment d’aquesta obligació es considerarà 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 s’escau, hi
puguin correspondre.

DOTZÈ. Comunicació, difusió i publicitat del projecte
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.

TRETZÈ. 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.

CATORZÈ. 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.
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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.
La bona fe.

g) 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.

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

i) 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.

QUINZÈ. Tractament de dades de caràcter personal
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. Vigència
El període de vigència d’aquest conveni s’estén des de la data de la seva signatura, fins
al 31 de desembre de 2023, sens perjudici que perdurin les obligacions de cadascuna
de les parts nascudes en aplicació de les seves previsions.

DISSETÈ. Extinció
Són causes d’extinció d’aquest conveni:
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a) L’esgotament del període de vigència convingut entre les parts.
b)  L’incompliment greu i manifest, material o legal, de les obligacions assumides

en el conveni per cadascuna de les parts.
c) Les causes generals previstes a la legislació vigent.

DIVUITÈ. Règim jurídic
El marc normatiu pel qual es regeix la subvenció està constituït per:
a) La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
b)  El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la

Llei general de subvencions.
c) La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les

administracions públiques.
d) Les bases d’execució del pressupost de la UdG.
e) L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
f) Les bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona.
g) Qualsevol altra disposició legal o reglamentària aplicable per raó de la matèria o

del subjecte.

DINOVÈ. Publicació
Aquest conveni es publicarà en el Portal de Transparència de la Diputació, d’acord amb
els articles 8 i 9 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, i mitjançant una referència en el Diari Oficial de la
Generalitat (DOGC). La Diputació serà l’encarregada de la publicació del conveni en el
DOGC, i de la seva tramesa, si s’escau, al registre de convenis de col·laboració i
cooperació de la Generalitat de Catalunya.
I en prova de conformitat en tot el seu contingut, les parts signen aquest conveni.”

Segon. Facultar àmpliament el president de la Diputació de Girona per a la signatura
d’aquest conveni i dels documents necessaris per la seva execució.

Tercer. Autoritzar i disposar l’aportació de la Diputació de Girona per a l’execució
de les activitats de la Cambra de Comerç de Girona per l’import màxim de
60.000€ (seixanta-mill euros), distribuïts en tres anualitats; condicionant la
despesa futura a l’existència de crèdit en el pressupost corresponent, tal com
disposa l’art. 174 del TRLHL al qual es remet la ICI, amb el quadre següent:

Aplicació pressupostària 2021 2022 2023
250/4300/48101 Foment Entitat no
lucratives

20.000 € 20.000 € 2 0 .0 0 0
€

Quart. Traslladar aquest acord a la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de
Girona.
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Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres.

— Cooperació Cultural

10. Aprovació subvenció nominativa per al finançament de CÀNTUT 2021 -
Cooperació Cultural. 2021/X020200/13

Alter Sinergies SL, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament de
Càntut, cançons de tradició oral, l’any 2021, i s’ha instruït l'expedient corresponent
(2021/13).

El projecte Càntut - Cançons i músiques dels avis, té com a objectiu recollir i difondre
la música popular i tradicional recordada per la gent més gran de les comarques
gironines, per tal de reivindicar uns repertoris musicals lligats a la cultura catalana. El
Festival Càntut és una proposta oberta a tots els públics amb concerts, xerrades,
tallers, exposicions... per fer viure aquestes cançons perquè esdevinguin realment
emotives, pràctiques i comunicatives.

El Ple de la Diputació de Girona del 17 de desembre de 2019 va aprovar el Pla
Estratègic de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació
Cultural tindrà una línia de subvencions específiques per al patrimoni immaterial.
L’objectiu d’aquesta línia és donar suport i promoure l’estudi i la protecció del patrimoni
immaterial, especialment el vinculat a la memòria històrica.

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

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

Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural es proposa a la Junta
de Govern que adopti l'acord següent:
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PRIMER. Concedir la subvenció a la Alter Sinergies SL , per al Càntut, cançons de
tradició oral, 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

2021/13 Alter Sinergies SL B17791559 Càntut, cançons
de tradició oral

Des de l’1 de
desembre 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

34.500,00€ 34.500,00€ 20.000,00 € 57,97 % 34.500,00€

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de VINT MIL EUROS, (20.000,00
€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/47010 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 desembre de 2020
fins al 31 d’octubre de 2021.

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

CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.
Es considera que Alter Sinergies SL, 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.
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Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 20.000,00 € que representa
un percentatge de finançament del 57,97 %, quan s’hagi presentat el compte justificatiu
tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.

SETÈ. Règim de justificació.
Alter Sinergies SL, ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 34.500,00€
corresponents a l’import de les despeses de que consten en el pressupost de la
sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al Registre General de la
Diputació de la documentació següent:

a) El compte justificatiu normalitzat normalitzat de la Diputació.
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat;
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la
factura;
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb
identificació de l’import i la seva procedència;
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de
les activitats.
f)Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en compliment
de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència
(document normalitzat de la Diputació).

g) 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’accions relacionades amb el patrimoni immaterial.

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

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

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

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

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

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

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

Tan bon punt Alter Sinergies SL, 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
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disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa
concordant. Es procedirà a exigir el reintegrament de la subvenció concedida en els
supòsits previstos a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i a l’article 34 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels
òrgans que dirigeixen.
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  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 d’obligacions legals (art. 6.1.c). En cas que la tramitació de
la sol·licitud impliqui comunicació de dades d’altres persones a la Diputació de Girona,
les persones sol·licitants hauran d'informar a les persones afectades d'aquesta
comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament General de Protecció
de Dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació, supressió, sol·licitar la limitació
del tractament i oposició) l’interessat es podrà adreçar en qualsevol moment a la
Diputació de Girona. La informació detallada del tractament, incloent les vies d'exercici
dels drets de les persones interessades, es pot consultar a la seu electrònica de la
Diputació de Girona.

QUINZÈ. Normes supletòries.
En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions; l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona, i la resta de normativa que hi sigui aplicable.
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SETZÈ. Amb vista a la situació d’excepcionalitat provocada pel COVID-19 que pot
afectar el funcionament, organització i realització de les activitats i projectes objecte
d’aquesta resolució es preveu que per Decret del president de la Diputació de Girona
es puguin modificar el percentatge de finançament sobre el pressupost global de
l’activitat, els terminis d’execució i justificació, així com acceptar despeses de
preparació de l’activitat, tot i que finalment no s’hagi pogut dur a terme, sempre i quan
estigui degudament motivat.

DISSETÈ. Notificar aquest acord a Alter Sinergies SL.

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

11. Aprovació d'una subvenció nominativa a l'Ajuntament de Salt per el
finançament del funcionament i les activitats d'El Canal - Cooperació Cultural.
2021/X020200/228

L’Ajuntament de Salt ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament del
funcionament i les activitats d’El Canal, l’any 2021, i s’ha instruït l'expedient
corresponent (2021/228).

La situació actual del sector cultural arreu del país ha esdevingut crítica per les
afectacions que s’han produït arran de la pandèmia del virus SARS COVID-19, atès
que moltes activitats van quedar suspeses i les que s’han reprès ho fan amb moltes
limitacions i protocols que d’alguna manera dificulten realitzar les activitats de forma
normalitzada.
El Canal porta a terme l’organització d’un cicle d’activitats d’arts escèniques durant els
mesos de juliol i agost d’enguany.
El cicle, previst entre els dies 4 de juliol i 1 d’agost, s’ha anomenat “Canalitzacions” i vol
ser una oportunitat per alguns artistes de poder presentar els seus treballs, ja que no
van poder fer-ho abans per causa de la pandèmia, i també la possibilitat de gaudir
d’una oferta cultural per totes les edats i àmbits de les arts escèniques gratuïta, de
qualitat i amb les màximes garanties de seguretat.

La subvenció es sol·licita pel funcionament ordinari del Centre d'Arts Escèniques
Salt-Girona, El Canal, i per això s'hi ha inclòs el servei i la despesa relacionada amb la
revisió i adequació de les portes dobles acústiques i tallafoc.

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
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Cultural tindrà una línia de subvencions específiques per la cooperació amb els ens
locals en el desenvolupament de les seves activitats i programacions culturals.

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

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

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

PRIMER. Concedir la subvenció a l’Ajuntament de Salt, per al finançament de del
funcionament i la programació d’El Canal, que tindrà lloc a Salt 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

2021/228 Ajuntament de Salt P1716400E Funcionament i
activitats d’El
Canal

De l’1 de gener
al 15 d’agost de
2021

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

Cost de les despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a justificar

50.345,09 € 50.345,09 € 50.0000 € 99,31 % 50.345,09 €

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de CINQUANTA MIL EUROS,
(50.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/46209 del pressupost
de la Diputació de Girona de 2021.

TERCER. Objecte.
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.
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El període d’execució de l’actuació subvencionada és des de 1 de gener fins al 15
d’agost de 2021.

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

CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.
Es considera que l’Ajuntament de Salt 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 99,31%, quan s’hagi presentat el compte justificatiu
tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.

SETÈ. Règim de justificació.
L’Ajuntament de Salt ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 50.345,09
€ 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 31 d’agost 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:

c) 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.

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

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

Tan bon punt l’Ajuntament de Salt 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
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condicions que s’han tingut en compte per a la concessió de la subvenció. En relació
amb la possibilitat de modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa
concordant. Es procedirà a exigir el reintegrament de la subvenció concedida en els
supòsits previstos a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i a l’article 34 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona.

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

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

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

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

DESÈ. Obligacions del beneficiari.
L’Ajuntament de Salt 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;
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e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb la
col·laboració d’aquest organisme;
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable;
g) Col·laborar en la programació del Pati Cultural de la Diputació de Girona, si s’escau.
h) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.

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

L’Ajuntament de Salt, 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.
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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.

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
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d’aquesta resolució es preveu que per Decret del president de la Diputació de Girona
es puguin modificar el percentatge de finançament sobre el pressupost global de
l’activitat, els terminis d’execució i justificació, així com acceptar despeses de
preparació de l’activitat, tot i que finalment no s’hagi pogut dur a terme, sempre i quan
estigui degudament motivat.

DISSETÈ. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Salt.

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

12. Aprovació subvenció nominativa per al finançament del Festival de Peralada
- Cooperació Cultural. 2021/X020200/64

La Fundació Castell de Peralada, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al
finançament de les despeses contretes per a la programació de la 35ena edició del
Festival Internacional Castell de Peralada, l’any 2021, i s’ha instruït l'expedient
corresponent (2021/64).

El Festival Castell de Peralada recupera un any mes l’activitat que durant 35 anys
ininterromputs ha dut a terme amb tota la il·lusió i l’excel·lència que el caracteritza. Un
esdeveniment cultural organitzat des de la iniciativa privada però amb vocació pública
que l’ha convertit en tot un referent al Sud d’Europa. Aquest estiu, malgrat les moltes
incerteses que encara hi han al voltant dels esdeveniments culturals, el festival
recupera l’experiència presencial però amb totes les mesures de prevenció per COVID,
sense renunciar a la qualitat. Es presenta aquesta 35ª edició del Festival reivindicant l’
aposta per la cultura a través de la dansa i la lírica, eixos vertebradors de la història del
Festival i a través també de les noves propostes escèniques gràcies als encàrrecs de
nova creació artística. Enguany, es gaudirà de figures tant rellevants com la companyia
de dansa Bèjart Ballet Lausanne, on també ballarà la guanyadora de la I edició del
Carmen Mateu Young Artist European Award, Opera and Dance, Maria Khoreva, en
una edició que comptarà també amb la presència d’algunes de les millors veus líriques
del panorama internacional com Jonas Kaufman, Sondra Radvanovsky, Carlos
Álvarez, Lise Davidsen, Benjamin Bernheim o Javier Camarena, a més de les bases
estables de grans equipaments musicals com l’Orquesta i el Coro del Teatro Real de
Madrid i del Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Una edició que malgrat la pandèmia,
s’ha redimensionat en termes de durabilitat i d’aforament.

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
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escèniques, dins les quals s’hi engloben els festivals de música i dansa. L’objectiu
d’aquesta línia és garantir l’equilibri territorial i temàtic de l’oferta cultural relacionada
amb les arts escèniques; així com fomentar la implicació dels municipis en els
projectes d’arts escèniques.

Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada
nominativament a favor de la Fundació Castell de Peralada, 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 Castell de Peralada, per al finançament
de la 35ena edició del Festival Internacional Castell de Peralada, 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

2021/64 Fundació Castell de
Peralada

G17443011 F e s t i v a l
In te r n a c i o n a l
Castell de
Peralada

Des de l’1 de
gener fins al 15
de setembre de
2021

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

Cost de les despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a justificar

2.362.944,48€ 353.834,78 € 37.500,00 € 10,59 % 353.834,78 €

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de  TRENTA-SET MIL
CINC-CENTS EUROS, (37.500,00€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària
300/3340/48123 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 dels caixets lírics i clàssica, 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 15 de
setembre de 2021.

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

CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.
Es considera que la Fundació Castell de Peralada , 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 37.500,00 € que representa
un percentatge de finançament del 10,59 %, quan s’hagi presentat el compte justificatiu
tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.

SETÈ. Règim de justificació.
La Fundació Castell de Peralada ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de
353.834,78€ corresponents a l’import de les despeses dels caixets lírics i clàssica, 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) Justificant de l’acord de col·laboració de la Fundació amb Apropa Cultura, pel foment
de la inclusió social i cultural.
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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:

e) Nombre d’assistents
f) La vostra activitat inclou polítiques de gènere? En cas afirmatiu, quines.
g) 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 30 de setembre de
2021. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst,
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de
justificació.

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

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

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

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

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

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

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

Tan bon punt la Fundació Castell de Peralada, 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 Vicepresidència 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
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disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa
concordant. Es procedirà a exigir el reintegrament de la subvenció concedida en els
supòsits previstos a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i a l’article 34 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona.

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

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 Castell de Peralada, 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;



47

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

f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable;
g) Col·laborar en la programació del Pati Cultural de la Diputació de Girona, si s’escau.
h) Participar amb el programa d’inclusió social Apropa Cultura.
i) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.
j) Coordinar-se amb el Servei de Protocol i Comunicació de la Diputació de Girona per
qualsevol acte de presentació pública relacionat amb l’objecte de la subvenció.
L’incompliment d’aquest punt és causa de revocació directa de la subvenció atorgada.

ONZÈ. Verificació i control.
La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients
l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El
control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
La Fundació Castell de Peralada, i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció
o la seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer
que realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix
l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa
al compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o
negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin
correspondre.

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

TRETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta.
Els beneficiaris d’aquestes subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als
principis ètics i les regles de conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les
següents:
 El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.
 El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels

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

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

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

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

13. Acceptar la renúncia de l'Associació de veïns de Pujals dels Cavallers a la
subvenció per a la creació de públics per a la cultura 2021 - Cooperació
Cultural. 2021/X020201/2593

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’Associació de veïns de Pujals dels Cavallers per al “Cicle d’activitats
culturals a Pujals dels Cavallers” (exp. 2021/2593).

NÚM.
EXPED. ENTITATS NIF ACTIVITAT

PRESSUPOS
T

SOL·LICITA
PUNT
UACI

Ó

SUBVENCIÓ
FINAL

2593

Associació
de veïns de
Pujals dels
Cavallers G17325960

Cicle d’activitats
culturals a Pujals

dels Cavallers 13.400,00 € 9.400,00 € 14,5 2.006,99 €

En data 21 de juny de 2021, l’Associació de veïns de Pujals dels Cavallers, amb NIF
G17325960, ha presentat una comunicació expressa de renúncia de la subvenció de
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2.006,99 €  concedida per la Junta de Govern del 18 de maig de 2021, descrita
prèviament.

Vist que no s’ha arribat a generar el document comptable corresponent a la disposició
de la despesa de DOS MIL SIS euros amb NORANTA-NOU cèntims (2.006,99 €), de la
subvenció atorgada a l’Associació de veïns de Pujals dels Cavallers, 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 l’Associació de veïns de
Pujals dels Cavallers, amb NIF G17325960, a la subvenció de 2.006,99 € 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. Notificar aquest acord a l’Associació de veïns de Pujals dels Cavallers.

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

14. Aprovació subvenció nominativa a Joventuts Musicals de Torroella de
Montgrí - Festivals - Cooperació Cultural. 2021/X020200/62

Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí, ha sol·licitat una subvenció nominativa per
al finançament del  programa de concerts de Joventuts Musicals de Torroella de
Montgrí, que tindrà lloc a Torroella de Montgrí, l’any 2021, i s’ha instruït l'expedient
corresponent (2021/62).

El Festival de Torroella, que es duu a terme des de fa 41 edicions, l’any 2017 va rebre
el segell de qualitat EFFE Label 2017-2018, que atorga l’Associació Europea de
Festivals i que reconeix els millors festivals d’Europa. Concretament, van distingir el
Festival Internacional de Torroella de Montgrí pels seus esforços per arribar a un públic
ampli, per establir relacions entre els artistes joves i els professionals consolidats i per
la solidesa de les seves instal·lacions, que són un potencial per a un Festival que,
malgrat la seva llarga trajectòria, no ha deixat de tenir el seu sentit en la societat.
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El Festival de Torroella de Montgrí recull la tradició musical del municipi que ja des del
segle XIII, moment en què va esdevenir vila reial i els monarques hi passaven
temporades a la població, la música va formar part de la vida de la vila.

El Festival de Jazz de l’Estartit va néixer l’any 2017 com a resultat de la passió per la
riquesa harmònica i rítmica que la música jazz-fusió ha generat en tots els seus
derivants al llarg de la història.

Els dos festivals estan adherits al programa Apropa Cultura, fet que posa de manifest
la seva sensibilitat i voluntat d’acció per la integració dels col·lectius més vulnerables.

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

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

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

Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural la Junta de Govern, per
unanimitat, acorda:

PRIMER. Concedir la subvenció a Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí, per al
finançament del  programa de concerts de Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí,
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

2021/62 Joventuts Musicals de G17099334 Programa de Des de l’1 de
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Torroella de Montgrí concerts de
J o v e n t u t s
Musicals de
Torroella de
Montgrí, que
tindrà  lloc a
Torroella de
Montgrí

gener fins al 21
de setembre de
2021

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

Cost de les despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a justificar

382,200,00€ 382,200,00€ 67.000,00 € 17,53 % 382,200,00€

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de  SEIXANTA-SET MIL EUROS,
(67.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/48121 del pressupost
de la Diputació de Girona de 2021.

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

El període d’execució de l’actuació subvencionada és des de l’1 de gener fins al 21 de
setembre de 2021.

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

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

SISÈ. Quantia, finançament i pagament.
De conformitat amb allò que disposa l’article 34.4 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, tan bon punt s’hagi produït l’acceptació expressa d’aquest acord, de
conformitat amb el punt cinquè, es procedirà al pagament de QUARANTA-SIS MIL
NOU-CENTS EUROS (46.900,00€), 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.
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Quan  Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí, hagi presentat telemàticament al
Registre General de la Diputació la justificació econòmica de l’anualitat en curs, de
conformitat amb el que s’estableix en el punt setè d’aquest acord, es farà efectiva la
quantitat de  VINT MIL CENT EUROS, (20.100,00€), 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.
Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí ha de justificar la subvenció concedida, per
l’import de 382.200,00€ corresponents a l’import de les despeses de que consten en el
pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al
Registre General de la Diputació de la documentació següent:

a) El compte justificatiu normalitzat de la Diputació.
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat;
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la
factura;
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb
identificació de l’import i la seva procedència;
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de
les activitats.
f) 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.
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L’actuació dels auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de
comptes justificatius de subvencions es farà de conformitat amb el que s’estableix a
l’Ordre  EHA/1434/2007, de 17 de maig, per la qual s’aprova la norma d’actuació dels
auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de comptes justificatius de
subvencions en l’àmbit del sector públic estatal, que preveu l’article 74 del Reglament
de la LLei 38/2008, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat per RD
887/2006 de 21 de juliol.

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

h) Per a poder analitzar els indicadors del Pla estratègic del servei de Cooperació
Cultural, en el moment de justificar s’ha d’aportar la informació següent:
 - Nombre d’assistents.
 - La vostra activitat inclou polítiques de gènere? En cas afirmatiu, quines.

- La vostra activitat promou una cultura inclusiva? En cas afirmatiu, com.

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

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

És inadmissible cap canvi de destinació.

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

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

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.)
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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:

h) 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.

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

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

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

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

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

DESÈ. Obligacions del beneficiari.
Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí, té les obligacions següents:

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

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

Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí, 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
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negativa al compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa,
obstrucció o negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi
puguin correspondre.

DOTZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades.
Els beneficiaris no podran concertar l'execució total o parcial de les activitats
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització
de la Diputació de Girona.  

Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DISSETÈ. Notificar aquest acord a Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí.



59

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

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

15. Acceptació renúncia subv. programes i projectes educatis_Comissió unitàri
28 de juny - Cooperació Cultural. 2021/X020201/27324

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 Comissió unitària 28 de juny pel projecte
“Formacions entorn el sistema sexe/gènere i la sexualitat” (exp. 2021/2732).

NÚM. EXPED.
ENTITAT

S
NIF ACTIVITAT

PRESSU
POST

SOL·LICIT
A

PUNTU
ACIÓ

SUBVEN
CIÓ

FINAL

2021/2732

Comissió
unitària
28 de
juny

G5514870
4

Formacions
entorn el
sistema

sexe/gèner
e i la

sexualitat
12.000,0

0 €

7.000,00
€ 23

1.108,14
€

En data 30 de juny de 2021, la Comissió unitària 28 de juny, amb NIF G55148704 ha
presentat una comunicació expressa de renúncia de la subvenció de 1.108,14 €
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 CENT VUIT euros amb CATORZE cèntims (1.108,14 €), de la
subvenció atorgada a la Comissió unitària 28 de juny, 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 Comissió unitària 28 de
juny, amb NIF G55148704, a la subvenció de 1.108,14 € 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. 2021/2732), i procedir a l’arxiu i tancament
de l’expedient corresponent.

SEGON. Notificar aquest acord a la Comissió unitària 28 de juny.
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Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres.

16. Acceptació renúncia de l'Ajuntament de Blanes a la subvenció nominativa
per al finançament del Concurs Internacional de Focs d'Artifici - Cooperació
Cultural. 2021/X020200/226

En data 29 de desembre de 2020 la Diputació de Girona publica al Butlletí Oficial de
província número 249, el pressupost de la Diputació de Girona per a l’exercici 2021.

Aquest pressupost incloïa una aplicació pressupostària a l’Ajuntament de Blanes pel
Concurs Internacional de Focs d’Artifici de la Costa Brava – Trofeu Vila de Blanes per
un import de 50.000,00 €.

En data 29 de juny de 2021, l’Ajuntament de Blanes, amb NIF P1702600F, ha presentat
una comunicació expressa de renúncia de la subvenció de 50.000,00 € .

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

PRIMER. Acceptar formalment la renúncia presentada per l’Ajuntament de Blanes,
amb NIF P1702600F, a la subvenció de 50.000,00 €,  per al finançament del Concurs
Internacional de Focs d’Artifici (exp. 2021/226) i procedir a l’arxiu i tancament de
l’expedient corresponent.

SEGON. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Blanes.

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

17. Aprovació revocació parcial de la subvenció nominativa a ARlet Films, SL
per al finançament del documental El Gran Constante 2019 - Cooperació
Cultural. 2021/X020203/6581
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En data 23 de març de 2019, Arlet Films, SL,  sol·licita una subvenció nominativa per al
finançament del Documental El Gran Constante i El Floridita de Hemingway i s’instrueix
l’exp. 2019/3936.

En data 29 d’abril, Arlet Films SL, presenta el projecte requerit de l’activitat
subvencionada.

Amb data 18 de juny de 2019, la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió
ordinària,  aprova la concessió  de la  subvenció nominativa a Arlet Films , SL  per al
finançament del Documental El Gran Constante i El Floridita de Hemingway.
En data 14 de juliol de 2019, l’entitat Arlet Films SL, presenta un escrit en què es
modifica l’import del pressupost (80.000,00€) presentat anteriorment, essent el
pressupost real de 36.000,00 €.
Amb data 3 de setembre de 2019, la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en
sessió Ordinària, aprova la modificació dels punts primer, sisè i setè de l’acord de
Junta de Govern de 18 de juny de 2019.

En data 13 de novembre de 2019, Arlet Films SL presenta la documentació justificativa.
Atès que manquen les signatures electròniques s’emet el requeriment corresponent.
En data 20 de novembre, l’entitat presenta el compte justificatiu i relació de despeses
amb les signatures electròniques requerides.

En data 20 de novembre de 2019, una vegada revisada la documentació justificativa,
es va reconeix l’obligació per import de 10.000,00€.

La transferència bancària és emesa el 27 de desembre de 2019 per  import de
10.000,00 €.

D’acord amb l’article 31 del RD 424/2017 en data 8 d’octubre de 2020 la Intervenció
General de la Diputació de Girona va elaborar el Pla anual de control financer 2021
(PACF) que recull totes les actuacions de control permanent i auditoria pública a
realitzar durant l'exercici i que tenen el caràcter de planificables. En compliment de
l’article 31.3 del RD 424/2017 es va donar compte al Ple de la Diputació de Girona en
sessió de 22 de novembre de 2020.

D’acord amb l’apartat 4 del PACF 2020, els treballs de control financer comprenen,
entre d’altres, el control financer de subvencions de la Diputació de Girona, actuació de
caràcter obligatòria per estar prevista a l’article 3 del Reial Decret 424/2017 de règim
jurídic del control intern de les entitats del sector públic local, article 4.1.b)1º del Reial
Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris
d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional i en el Títol III de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
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De conformitat amb els articles 3 i 29 del RD 424/2017, el control intern de l’activitat
econòmica- financera de l’entitat s’exercirà mitjançant les modalitats de funció
interventora, control permanent i control financer de subvencions.

En data 2 de juliol de 2021 el Control Financer emet un informe amb les incidències
detectades següents:

— Resultat de l’actuació de control financer sobre la subvenció concedida a Arlet Films
SL – Exp 2019/3936

De la revisió d’aquesta subvenció s’han detectat les incidències següents:

S’ha detectat que a la relació de despeses detallades en el compte justificatiu presentat
en data20 de novembre de 2019 el beneficiari va incloure l’IVA de les factures, quan
aquest és susceptible de recuperació i/o compensació per part del beneficiari.

L’article 31.8 de la LGS estableix que “Els tributs són despesa subvencionable quan el
beneficiari de la subvenció els abona de manera efectiva. En cap cas es consideren
despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguin susceptibles de
recuperació o compensació ni els impostos personals sobre la renda”.

D’acord amb la informació proporcionada pel beneficiari, i l’article 31.8 de la LGS, l’IVA
inclòs a la justificació de la subvenció no es pot tenir en compte perquè es tracta d’un
impost indirecte que el beneficiari el pot recuperar o compensar.

En aquest sentit, excloent l’IVA inclòs en la justificació, la despesa real incorreguda pel
beneficiari és 336,68 € inferior a la que va justificar en el seu moment al Centre Gestor
de la Diputació de Girona per poder cobrar la subvenció.

El beneficiari indica en escrit presentat durant l’execució dels treballs de control
financer, que les factures següents incloses en el compte justificatiu només s’han de
tenir en compte pel 50% del seu import en relació a la subvenció revisada.

Nú
m
fact.

Proveïdor Concepte
A
Import €
Factura

B
Import € imputat
segons beneficiari

(A-B)
Import no imputat a
l’obj. Subv.

7
Andros
Barroso
Cuba

Productor, director
fotografia,
tècnic
so, i dietes

2.084,00 1.042,00 1.042,00

15
Andros
Barroso
Cuba

Productor, càmera,
tècnic so, i dietes 8
dies

5.545,00 2.77,002 2.773,00

Total 7.629,00 3.814,00 3.815,00
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c)En el compte justificatiu es van incloure les següents factures, respecte les quals no
s’ha obtingut evidència del seu registre a la comptabilitat, ni de l’anotació comptable del
seu pagament, ni de l’evidència del seu pagament efectiu:

Núm
.
Fact
.

Data Fact. Proveïdor Descripció de la despesa Import
factura

1 02/10/2017 Cotxe quilometratge Lloret BCN Aeroport Lloret 59,00 €

4 02/10/2017 Taxis Cuba Aeroport- LH - Aeroport 60,00 €

9 05/02/2018 Cotxe quilometratge Lloret BCN Aeroport Lloret 59,00 €

10 05/02/2018 Aena Pàrquing Aeroport BCN 68,00 €

12 05/02/2018 Taxis Cuba Aeroport- LH - Aeroport 60,00 €

19 13/06/2018 Cotxe quilometratge Lloret BCN Aerop Lloret Andros Barroso 59,00 €

21 15/06/2018 Cotxe quilometratge Lloret BCN Lloret 42,00 €

23 18/06/2018 Cotxe quilometratge Lloret BCN Lloret 42,00 €

Total 449,00 €

d)En el compte justificatiu presentat en el moment de justificació de la subvenció hi
figuren les següents factures a nom de Cristina Gibert Montserrat i Ramon Vilaró Giralt.
D’acord amb les escriptures de constitució d’Arlet Films SL aquestes dues persones
són socis fundadors de la societat, i la primera d’elles també és l’administradora única.
Addicionalment, d’acord amb la documentació proporcionada pel beneficiari s’ha
constatat que aquestes dues factures no es corresponen amb les reals, que són
quatre, ni pel que fa al número de factura, ni la data ni l’import, i tenint en compte que
dues d’elles són proforma. Així mateix tampoc hi ha evidència del seu pagament
efectiu.

Núm.
Fact.

Data ftra Proveïdor/Receptor Descripció de la despesa Import

66 05/11/201
9

Cristina Gibert Montserrat Producció, animació, il·lustracions 6.000 €

67 15/10/201
9

Ramon Vilaró Giralt Guió literari CONSTANTE 7.000 €

Total 13.000 €

L’acord de concessió de la subvenció estableix en el seu apartat 14: “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”.
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D’acord amb l’article 68.2 del RD 887/2006, pel qual s’aprova el reglament de la Llei
General de Subvencions, “Es considerarà que existeix vinculació amb aquelles
persones físiques o jurídiques o agrupacions sense personalitat en les que concorri
alguna de les següents circumstàncies: [...] f) Persones jurídiques o agrupacions
sense personalitat i els seus representants legals, patrons o les persones que
exerceixin la seva administració, així com els cònjuges o persones lligades amb
anàloga relació d'afectivitat i familiars fins al quart grau de consanguinitat o d'afinitat fins
al segon [...]”

A l’expedient administratiu no hi ha evidència de l’autorització de la Diputació de Girona
perquè el beneficiari concertés l’execució total o parcial de les activitats
subvencionades amb persones vinculades, incomplint per tant l’article 14 de l’acord de
concessió de la subvenció.

De les incidències detallades en els apartats anteriors, en resulta que, d’acord amb el
següent detall, la despesa real incorreguda pel beneficiari és 17.600,68 € inferior a la
que va justificar en el seu moment al Gestor de la Diputació de Girona per poder cobrar
la subvenció:

Incidència Explicació Import
a) IVA no subvencionable, per ser recuperable o compensable per part

del beneficiari.
336,68 €

b) 2 Factures que es van imputar parcialment a l’objecte de la
subvenció

3.815,00 €

c) Despeses sense evidència de la seva anotació a la comptabilitat ni
evidència del seu pagament efectiu

449,00 €

d) Factures a nom de persones vinculades sense tenir l’autorització de
la Diputació de Girona per concertar l’execució total o parcial
l’objecte de la subvenció

13.000,00 €

Total 17.600,68 €

D’acord amb l’article 37 de la Llei 38/2003 General de subvencions procedeix el
reintegrament de les quantitats percebudes i l’exigència de l’interès de demora
corresponent, en els següents casos: [...] c)“Incompliment de l’obligació de justificació
o justificació insuficient, en els termes establerts a l’article 30 de la LG i en el seu cas,
en les normes reguladores de la subvenció. [...] f)Incompliment de les obligacions
imposades per l’Administració a les entitats col·laboradores i beneficiaris, així com dels
compromisos assumits per aquests, amb motiu de concessió de la subvenció, sempre
que afectin o es refereixin a la manera en què s’han d’aconseguir els objectius, realitzar
l’activitat, executar el projecte o adoptar el comportament que fonamenta la concessió
de la subvenció. [...]”

L’apartat setè de l’acord de concessió de la Junta de Govern de 18 de juny de 2019,
estableix el següent: “Arlet Films, S.L. ha de justificar la subvenció concedida, per
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l’import de 36.000,00 € corresponents a l’import de les despeses de que consten en el
pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al
Registre General de la Diputació[...]. 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.[...]”

D’acord amb les incidències indicades en els paràgrafs anteriors, a continuació
s’especifica l’import que s’ha d’excloure de la justificació pel motiu indicat i la quantitat a
reintegrar pel beneficiari:

Justificació € Pagament € (*)
Import justificat d’acord compte justificatiu 41.107,00 € 10.000,00 €

a) IVA no subvencionable, per ser recuperable o
compensable per part del beneficiari.

-336,68 €

b) 2 Factures que es van imputar parcialment a l’objecte
de la subvenció.

-3.815,00 €

c) Despeses sense evidència de la seva anotació a la
comptabilitat ni evidència del seu pagament efectiu

-449,00 €

d) Factures a nom de persones vinculades sense tenir
l’autorització de la Diputació de Girona per concertar
l’execució total o parcial l’objecte de la subvenció

-13.000,00 €

Import total correctament justificat 23.506,32 € 6.530,00 €

Import a reintegrar 3.470,00 €

(*) L’import correctament justificat és 23.506,32 €, i d’acord amb l’apartat setè de
l’acord de concessió, la subvenció s’ha de minorar proporcionalment, aplicant sobre la
quantitat concedida el percentatge de desviació (Desviació 36.000 €-23.506,32 €
=12.493,68 €; 12.493,68 €/36.000
€=34,70% Subvenció concedida= 10.000 € x 34,70%= 3.470 €).

Per tot això, d’acord amb les lletres c) i f) de l’article 37.1 de la Llei 38/2003 General de
Subvencions, els apartats setè, vuitè, desè i onzè de l’acord de concessió de la Junta
de Govern de 18 de juny de 2019 modificat per acord de la Junta de Govern de 3 de
setembre de 2019, s’hauria d’iniciar el procediment de reintegrament per import de
3.470€ de la subvenció concedida a Arlet Films SL (Exp. 2019/ 3936) de conformitat
amb allò previst als articles 33,36 i 38 de l’OGS i 96 i següents del RD 887/2006
RLGS.”

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

PRIMER. Aprovar la minoració de la subvenció atorgada a Arlet Films SL per al
finançament del Documental El Gran Constante i El Floridita de Hemingway, exp.
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2019/3936, per un import de 10.000,00 euros i fixar-la en 6.530,00 euros (SIS MIL
CINC-CENTS TRENTA EUROS), amb una disminució de 3.470,00 euros, d’acord
l’article 22.1.b) i 30 de l’Ordenança General de la Diputació de Girona.

SEGON. Iniciar l’expedient de revocació i reintegrament parcial de la subvenció
concedida a Arlet Films, SL per al finançament del documental El Gran Constante i El
Floridita de Hemingway, d’acord amb el quadre següent:

Número d'expedient 2019/3936
Beneficiari Arlet Films, SL
NIF B66066275
Concepte Subvenció nominativa  per al finançament del

Documental El Gran Constante i El Floridita de
Hemingway

Òrgan i data de concessió Junta de Govern, 18 de juny de 2019.
Junta de Govern, 3 de setembre de 2019 aprovada
modificació punts primer, sisè  i setè .

Subvenció concedida 10.000,00€

Import a reintegrar 3.470,00 €

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
al·legacions, si escau, l’òrgan competent revocarà parcialment la subvenció i finalitzarà
el procediment de reintegrament.

QUART. Notificar el següent acord a Arlet Films, SL.

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

18. Aprovació revocació parcial de subvenció nominativa a l'Ajuntament de
Tossa- Festival Rumba - Cooperació Cultural. 2021/X020203/6573

En data 24 d’abril de 2019, l‘Ajuntament de Tossa de Mar sol·licita una subvenció
nominativa per al finançament del IV Festival de Rumba i Música Catalana, i s’instrueix
l’exp. 2019/4606.
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Amb data de 21 de maig de 2019, la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en
sessió Ordinària  aprova la concessió  de la  subvenció nominativa a l’Ajuntament de
Tossa de Mar per al finançament del Festival de Rumba i Música Catalana.
En data 17 de setembre de 2019, l’Ajuntament de Tossa  de Mar presenta compte
justificatiu i relació de despeses.

En data 23 de setembre de 2019, l’Ajuntament de Tossa de Mar presenta la memòria
justificativa de l’activitat requerida.

En data 23 de setembre de 2019, una vegada revisada la documentació justificativa, es
va reconèixer l’obligació per import de 5.000,00€.

La transferència bancària és emesa el 12 de novembre de 2019 per  import de
5.000,00€.

D’acord amb l’article 31 del RD 424/2017 en data 8 d’octubre de 2020 la Intervenció
General de la Diputació de Girona va elaborar el Pla anual de control financer 2021
(PACF) que recull totes les actuacions de control permanent i auditoria pública a
realitzar durant l'exercici i que tenen el caràcter de planificables. En compliment de
l’article 31.3 del RD 424/2017 es va donar compte al Ple de la Diputació de Girona en
sessió de 22 de novembre de 2020.

D’acord amb l’apartat 4 del PACF 2020, els treballs de control financer comprenen,
entre d’altres, el control financer de subvencions de la Diputació de Girona, actuació de
caràcter obligatòria per estar prevista a l’article 3 del Reial Decret 424/2017 de règim
jurídic del control intern de les entitats del sector públic local, article 4.1.b)1º del Reial
Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris
d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional i en el Títol III de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

De conformitat amb els articles 3 i 29 del RD 424/2017, el control intern de l’activitat
econòmica- financera de l’entitat s’exercirà mitjançant les modalitats de funció
interventora, control permanent i control financer de subvencions.

Amb data 2 de juliol de 2021 el Control Financer emet un informe amb les incidències
detectades següents:

“(1) Resultat de l’actuació de control financer sobre la subvenció concedida a
Ajuntament  de Tossa de Mar – Exp. 2019/4606

La previsió de despeses que figura a la sol·licitud inicial presentada pel beneficiari
només conté despeses pels catxets dels grups musicals i una partida per despeses
d’equips.
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L’acord de la Junta de Govern de 21 de maig de 2019 aprova concessió de la
subvenció, estableix en el seu apartat tercer el següent "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."

S’ha detectat que a la relació de despeses detallades en el compte justificatiu presentat
pel beneficiari en data 17 de setembre de 2019, s’han inclòs les factures següents que
no guarden relació amb les despeses subvencionables indicades a la sol·licitud i al
punt tercer del decret de concessió de la Junta de Govern de 21 de maig de 2019.

Proveïdor Núm.
Fact.

Concepte Import €
amb
IVA

Restaurant Bahia 28645 15 comensals - Presentació Rumba 300,00 €
Enderrock S.L 2019/A/451 Publicitat 1.210,00 €
Marco Emiliani 001-49 Campanya Festival Rumba 756,25 €
Pol Fàbregas 003-19 Direcció art 712,50 €
Pujals instal·lacions (*) 19124 Prestació de serveis de

manteniment i conservació juny’19.
513,01 €

Consell Comarcal Selva 00406 Servei de neteja platja 1.877,33
Josep Masjuan 2 Complements rumba 417,45 €
Total 5.786,54 €

 (*) D’acord amb escrit de l’Alcaldessa de l’Ajuntament de Tossa de Mar signat en data
13 de maig de 2021, els treballs inclosos a la factura número 19124 de Pujals
instal·lacions i construccions SL d’import total 12.994,77€ només 12.481,76 € van
consistir en treballs de lampisteria relacionats amb la infraestructura necessària per
dur a terme les actuacions programades del IV Festival de rumba i música catalana de
Tossa de Mar. La resta de l’import facturat, 513,01 €, no són despeses relacionades
amb l’objecte subvencionat.

De les anterior incidències, en resulta que la despesa real incorreguda pel beneficiari
és 5.786,54€ inferior a la que va justificar en el seu moment al Gestor de la Diputació
de Girona per poder cobrar la subvenció.

D’acord amb l’article 37 de la Llei 38/2003 General de subvencions procedeix el
reintegrament de les quantitats percebudes i l’exigència de l’interès de demora
corresponent, en els següents casos: [...] c)“Incompliment de l’obligació de justificació
o justificació insuficient, en els termes establerts a l’article 30 de la LG i en el seu cas,
en les normes reguladores de la subvenció. [...]”

L’apartat setè de l’acord de la Junta de Govern de 21 de maig de 2019 sobre la
concessió de la subvenció estableix “L’Ajuntament de Tossa de Mar ha de justificar la
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subvenció concedida, per l’import de 74.685,00 € corresponents a l’import de les
despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció [...].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.
[...]”.

D’acord amb les incidències indicades en els paràgrafs anteriors, a continuació
s’especifica l’import que s’ha d’excloure de la justificació pel motiu indicat i la quantitat a
reintegrar pel beneficiari:

Justificació € Pagament € (*)
Import justificat d’acord compte justificatiu 74.994,85 € 5.000,00 €

a) Despeses no subvencionables -5.786,54 €

Import total correctament justificat 69.208,31 € 4.612,50 €

Import a reintegrar 387,50 €

(*) L’import correctament justificat és 69.208,31 €, i d’acord amb l’apartat setè de
l’acord de concessió, la subvenció s’ha de minorar proporcionalment, aplicant sobre la
quantitat concedida el percentatge de desviació (Desviació 74.685-69.208,31
=5.786,54; 5.786,54/74.685,00 = 7,75%;
Subvenció concedida= 5.000 x 7,75%= 387,50 €)

Per tot això, d’acord amb la lletra c) de l’article 37.1 de la Llei 38/2003 General de
Subvencions, els apartats setè, vuitè, desè i onzè de l’acord de la Junta de Govern de
21 de maig de 2019, s’hauria d’iniciar el procediment de reintegrament per import de
387,50 € de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Tossa de Mar (Exp. 2019/ 4606)
de conformitat amb allò previst als articles 36 i 38 de l’OGS i 96 i següents del RD
887/2006 RLGS.”

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

PRIMER. Aprovar la minoració de la subvenció atorgada a l’Ajuntament de Tossa de
Mar per al finançament del Festival de Rumba i Música catalana , exp. 2019/4606, per
un import de 5.000,00 euros i fixar-la en 4.612,50 euros (QUATRE MIL SIS-CENTS
DOTZE  EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS), amb una disminució de 387,50 euros,
d’acord l’article 22.1.b) i 30 de l’Ordenança General de la Diputació de Girona.

SEGON. Iniciar l’expedient de revocació i reintegrament parcial de la subvenció
concedida a l’Ajuntament de Tossa de Mar per al finançament del Festival de Rumba i
Música Catalana, d’acord amb el quadre següent:

Número d'expedient 2019/4606
Beneficiari Ajuntament de Tossa de Mar
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NIF P1721500E
Concepte Subvenció nominativa  per al finançament del Festival

Rumba i Música Catalana
Òrgan i data de concessió Junta de Govern, 21 de maig  de 2019
Subvenció concedida 5.000,00€
Import a reintegrar 387,50 €

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
al·legacions, si escau, l’òrgan competent revocarà parcialment la subvenció i finalitzarà
el procediment de reintegrament.

QUART. Notificar el següent acord a l’Ajuntament de Tossa de Mar.

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

— Comunicació Cultural

19. Aprovar la proposta de resolució de les subvencions per al Foment de
produccions editorials, any 2021 - Comunicació Cultural. 2021/X020100/692

Vistes les bases reguladores de subvencions per al Foment de Produccions
Editorials, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió del dia 22 de
desembre de 2020, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona
número 2, de 5 de gener de 2021..

Vista la convocatòria pública de subvencions per al foment de produccions
editorials per a l’any 2021 aprovada per la Junta de Govern en la sessió de data 2
de febrer de 2021 i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 34,
de 19 de febrer de 2021.

Atès que la competència per a resoldre l’atorgament de les subvencions
correspon a la Junta de Govern de la Diputació de Girona (article 9 de les bases
reguladores).

Vist que al punt 2 de la convocatòria de subvencions per al foment de
produccions editorials per a l’any 2021 s’estableix que amb la finalitat d’atendre
un major nombre de sol·licituds de subvenció o d’atorgar un major import en les
subvencions, aquest crèdit pot ser ampliat amb una quantitat addicional de com
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a màxim 30.000,00 €, derivada de crèdits sobrants d’altres convocatòries o de
modificacions de crèdit. L’efectivitat de la quantia addicional està condicionada a
la corresponent declaració de disponibilitat de crèdit prèviament a la resolució de
les subvencions i a l’aprovació de l’augment de la convocatòria.

Atès que el Ple de la Diputació de Girona en data 18 de maig de 2021, va aprovar
un suplement de crèdit de 30.000,00 euros per ampliar la convocatòria pública de
subvencions per la foment de produccions editorials, any 2021.

Vist l’informe de l’òrgan instructor de data 15 de juny de 2021 i l’informe de la
Comissió Avaluadora de data 22 de juny 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. Ampliar els imports previstos inicialment a la convocatòria pública de
subvencions per al Foment de Produccions Editorials per a l’any 2021 d’acord
amb el detall següent i autoritzar la despesa addicional amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries:

Aplicació
pressupostària

Línia de
subvencions

Crèdits
inicials

Augment de
convocatòria

Crèdits
totals

Crèdits reals
destinats a la
convocatòria

Crèdit
sobrant
convocatòria

303/3340/47001 Edició llibres
Editors

75.000,00 € +27.700,00 € 102.700,00
€

102.665,62 € 34,38 €

303/3340/48100 Edició llibres
ONL

25.000,00 € +2.300,00 € 27.300,00 € 27.163,34 € 136,66 €

TOTAL 100.000,00
€

+30.000,00€ 130.000,00
€

129.828,96 € 171,04 €

SEGON.- Publicar l’ampliació d’aquesta convocatòria a la Base de Dades Nacional de
Subvencions, i fer-ne una menció expressa al BOPG:
TERCER.- Concedir als beneficiaris les subvencions que es detallen a
continuació i disposar la despesa per un import total 102.665,62 euros amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 303/3340/47001 del pressupost general de
2021 (subvencions per a l’edició de llibres d’interès local per a editors)

Expedient. NIF/CIF
Nom del

beneficiari

Concepte
subvencionat/Títol
de la publicació Puntuació.

%
Finançamen

t.
Import a
justificar
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2021/219
0

B5508004
8

Edicions
Sidillà

Arrelats. Les
fam ílies més
antigues de
Catalunya 35 25,11 2.118,75 €

2021/227
2

B5990276
7

Viena
serveis
Editorials SL

Castells de
Catalunya 30 15,42 1.737,50 €

2021/227
4

403XXXX2
X

NarcísTeixid
or Callús

Rafael Masó.
Gironí de cap a
peus 2a edició 25 27,13 1.144,68 €

2021/227
5

B1716684
4

Edicions del
Baix
Empordà  SL

Crònica d'un any ,
2020 35 38,54 2.118,75 €

2021/233
0

B5508004
8

Edicions
Sidillà

Tornar a cosir.
Manual pràctic per
fer-te la roba 30 20,87 1.737,50 €

2021/250
2

B6565333
9

Omnia
Plublischer
SL

El tresorer del
castell de
Capmany 35 42,38 511,83 €

2021/250
6

403XXXX7
X

David
Recasens
Sabatés

La vida és una
poesia 20 19,50 962,52 €

2021/250
8

B6565333
9

Omnia
Plublischer
SL

El nostre primer
passeig amb
cavalls 30 34,75 419,73 €

2021/281
5

B1757270
2

Brau
Edicions

La natura i el
paisatge a la
literatura grega
(títol provisional) 35 42,38 1.250,06 €

2021/288
9

B6087795
8

Gorbs
Comunicaci
ó i Edicions
SL

L'Empordà  més
inèdit 35 38,51 1.906,03 €

2021/291
0

B1757270
2

Brau
Edicions

Teresa o la vida
amorosa d'una
dona 35 42,38 1.546,69 €

2021/292
2

B6265054
9

Brotons &
Mercadal,
edicions
musicals

Obres per a veus
amb
acompanyament
instrumental 35 42,06 1.017,00 €

2021/292
4

B6265054
9

Brotons &
Mercadal,
edicions
musicals

Tres peces per a
cor a tres veus 35 42,38 932,25 €

2021/292
6

B6435804
7

Editorial
Comanegra
SL L'art de viure 30 11,98 1.737,50 €
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2021/293
9

G1799231
4

Fundació
Privada
Catalana
Atrium Artis

Qui més anuncia,
més ven 35 42,38 1.668,38 €

2021/294
0

404XXXX4
X

Marta
Costa-Pau
Bea Caimó 30 34,75 1.737,50 €

2021/301
0

409XXXX2
X

Vicenç
Rovira Riera

Un passeig pel
Baix Ter 25 27,13 756,79 €

2021/304
6

B1794701
1

Editorial
Gavarres

Històries
d'alcalde.
Figueres
1955-2007 35 26,38 2.118,75 €

2021/304
7

B1794701
1

Editorial
Gavarres

Històries del
Montseny 35 24,61 2.118,75 €

2021/304
9

B6087795
8

Gorbs
Comunicaci
ó i Edicions
SL L'Albera 35 37,39 2.007,73 €

2021/305
2

350XXXX6
X

Úrsula
Llibres, Jordi
Puig
Castellano Robots 30 23,01 1.737,50 €

2021/307
9

B4353065
8

Arola Editors
SL

Víctor Català .
Teatre complet 35 31,80 2.118,75 €

2021/317
4

G0823298
5

Fundació
Carl Faust

Correspondència
entre Carl Faust i
Ramon Margalef
(títol provisional) 25 27,13 732,38 €

2021/317
5

G0823298
5

Fundació
Carl Faust

Biografia breu de
Carl
Faust,creador de
Marimurtra (títol
provisional) 25 27,13 705,25 €

2021/319
3

J6551493
7

Lapislà tzuli
Editorial

Afusellats (4
relats
modernistes) 35 42,38 1.144,13 €

2021/319
7

780XXXX5
X

David Pujol
Fabrelllas

Els indrets de la
pedagogia a la
ciutat de Girona
(títol provisional) 30 34,75 1.271,85 €

2021/321
0

J6551493
7

Lapislà tzuli
Editorial

Confessions d'un
metec 30 31,97 799,25 €

2021/323
1

B4332457
3 Imatge-9 SL

101 paraules de
l'Empordà 35 42,38 1.224,81 €
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2021/323
2

B4332457
3 Imatge-9 SL

Excursions a peu
per la Vall de
Camprodon 30 34,75 1.072,96 €

2021/336
5

415XXXX0
X

Irene Vila
Pujolràs Confins 25 27,13 271,25 €

2021/336
6

B2584685
8

Anem
Editors Sl Entre mans 35 41,39 889,88 €

2021/337
0

B2550356
6

Edicions
Salòria SL

El minyó de
Montellà  i altres
bandolers de la
Cerdanya 35 40,88 1.737,38 €

2021/337
1

B2550356
6

Edicions
Salòria SL

Les marededéus
de la Cerdanya 35 39,19 1.822,13 €

2021/337
3

772XXXX3
X

Mia Masgrau
Ventura

Pedres i més
pedres.
Construccions
religioses del Pla
de l'Estany 35 23,54 2.118,75 €

2021/337
4

772XXXX3
X

Mia Masgrau
Ventura

Parada i fonda.
Història de la
restauració al Pla
de l'Estany 35 26,89 1.864,50 €

2021/340
8

416XXXX0
X

Edicions de
La Ela
Geminada/
Laia
Regincós
Escura

A la colònia
penintencià ria 30 34,75 1.133,55 €

2021/347
3

350XXXX6
X

Jordi Puig
Castellano.
Úrsula
Llibres

Retrat de
Jerusalem. Viatjar
a Terra Santa 30 17,12 1.737,50 €

2021/347
5

A0800924
3

Editorial
Juventud SA

Don Osito. L'osset
dels Dalí i García
Lorca 30 30,43 1.737,50 €

2021/347
6

B6551971
2

Gent i Terra
SL Aiguamarina 30 34,75 1.702,75 €

2021/347
7

B5887122
9

Club Editor
1959 SL Mosaic 35 26,38 2.118,75 €

2021/347
9

416XXXX7
X

Clara
Anglada
Roser

Els gegants del
Gironès, Pla de
l'Estany i la Selva 25 16,92 1.085,00 €

2021/348
1

B6714455
0

Akiara books
SLU

Àunia. L'anhel de
llibertat d'una noia
ibèrica 35 32,45 2.118,75 €
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2021/348
3

404XXXX4
X

Marta
Costa-Pau
Bea

Girona 20/21.
geografia urbana
d'una ciutat en
moviment 35 41,54 2.118,75 €

2021/348
6

B1768693
2

Tot Esports i
Comunicaci
ó SL

Cent Dotze.
Noranta anys de
gironins a primera
divisió 35 15,64 2.118,75 €

2021/348
7

B1768693
2

Tot Esports i
Comunicaci
ó SL

Montse Hugas. 40
anys del Salt
Gimnàstic Club 35 23,73 2.076,38 €

2021/353
6

B5524867
8

Ficta
Edicions i
Produccions
SL

Obra per a
violoncel i piano 35 42,38 2.118,75 €

2021/353
8

B5524867
8

Ficta
Edicions i
Produccions
SL

Quartet en sol
menor 35 42,38 2.118,75 €

2021/356
4

B1743929
0

AMR
Publicitat SL

Carles Avilés.
Projecte Koan.
Fotògrafs
banyolins 35 42,38 2.013,24 €

2021/356
6

416XXXX0
X

Edicions de
La Ela
Geminada/
Laia
Regincós
Escura

L'obra d'art a
l'època de la seva
reprocitat tècnica 30 34,75 684,58 €

2021/356
7

B1743929
0

AMR
Publicitat Sl

50 concerts , festa
de la música per
a cobla 35 35,57 2.118,75 €

2021/359
8

350XXXX1
X

Pitu Gómez
Canals

Cadaqués. La
costa de far a far 35 31,86 2.118,75 €

2021/361
1

404XXXX4
X

David Arias
Comamala Em mates 20 19,50 721,50 €

2021/368
9

404XXXX2
X

Rafael
Camps
Fernández Paradis 30 15,80 1.737,50 €

2021/369
0

B1658649
7

Nova
Editorial Moll
SL

Llegendes d'amor
i tortura 35 42,38 1.242,86 €

2021/369
4

415XXXX8
X

Adela Geli
Anticó

Recórrer la
Garriguella
fortificada 30 34,05 1.736,11 €

2021/369
5

B1774124
0

Edicions a
Petició SL

Pere Coromines.
El gran polifacè tic 35 21,96 2.118,75 €
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2021/369
6

B5511921
8

Edicions
Cal·ligraf SL

Operació Shangó.
La travessera del
Sahara 30 34,75 1.096,36 €

2021/369
7

B5511921
8

Edicions
Cal·ligraf SL

Mirmanda i el
Tapís de la
Creació 30 34,69 997,33 €

2021/369
8

B6440860
2

Pensòdromo
SL

Les Planes
d'Hostoles.
Fotografies i rutes
de turisme 35 36,53 2.118,75 €

2021/369
9

780XXXX7
X

Miquel Sitjar
Serra

Els misteris dels
golluts o nans de
Ribes 30 29,40 1.529,00 €

2021/370
1

B6100129
3

Editorial
Efadós

L'estiueig a
Cerdanya 35 19,21 2.118,75 €

2021/370
2

B6100129
3

Editorial
Efadós

Girona. Badant
per la ciutat 35 27,80 2.118,75 €

2021/370
3

B6367937
7

Flor Edicions
SL

Obra dispersa de
Santiago
Sobrequés Vidal 30 23,31 1.737,50 €

2021/370
5

434XXXX9
X

Joaquim
Roqué  Paret

La Margarideta, la
nena golluda 25 23,38 1.356,25 €

2021/370
7

B6618422
7

El Cep i la
Nansa
edicions

La faràndula de la
Garrotxa (títol
provisional) 35 38,52 2.118,75 €

2021/370
8

B1774124
0

Edcions a
Petició SL

Persones,
drogues i altres
acompanyants de
viatge. Casos
pràctics
d'intervenció
socioeducativa 30 12,19 1.737,50 €

102.665,62
€

QUART: Concedir als beneficiaris les subvencions que es detallen a continuació
i disposar la despesa per un import total 27.163,34 euros amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 303/3340/48100 del pressupost general de 2021 (subvencions
per a l’edició de llibres d’interès local per a ONLS).

Expedien
t CIF Nom del beneficiari

Concepte
subvencionat
/Títol de la
publicació

Puntuaci
ó.

%
Finançamen

t
Import a
justificar
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2021/246
5

G1723584
7

Editora
Cassanenca

Cassà  vota
(1979-2019),.
40 anys de
democràcia a
l'Ajuntament de
Cassà  de la
Selva 40 22,52 2.500,00 €

2021/246
7

G1711880
3

Associació Amics
del Montseny

Monografies del
Montseny, 36 35 30,27 2.118,75 €

2021/259
7

G1748011
2

Ass. Amics Castell
de Sant Ferran

Segrest a Sant
Ferran 35 42,38 1.728,90 €

2021/336
4

G5509008
8

Agrupació d'Amics
de Sant Aniol d'
Aguja

La vall de Sant
Aniol Aguja i els
seus territoris 30 9,65 1.737,50 €

2021/336
8

G1715862
7

La Unió
Escaulenca

La Unió
Escaulenca 35 42,38 423,75 €

2021/338
0

G0187475
9

Slovenská -Spaniel
ská Únia/ Unión
Hispano -Eslovaca

Cultura
gastronòmica
de Girona 30 34,75 1.466,45 €

2021/347
4

G6205830
0

Institució Catalana
d'Història Natural

Itineraris
botànics
Setcases 35 42,38 2.118,75 €

2021/347
8

G1712202
9

Consell Regulador
de la DO Empordà

Antics cellers
de l'Albera.
Beca Puig
Vayreda 30 34,75 1.529,00 €

2021/350
9

G1735326
9

Club Atletisme
Lloret

L'home que
corre.
Recorregut
esportiu i humà
per la biografia
de Manuel
Fernández
Iruela 30 31,03 1.737,50 €

2021/360
0

G5514513
0

Ass. per a la
recerca biocultural i
artística de Rodes Baix continu 30 34,75 860,76 €

2021/368
8

G1764357
8

Fundació Privada
Fundació Fita

El flaneur a la
finestra, vol II 30 17,42 1.737,50 €

2021/369
2

G5525332
2

Ass. Cultivant
Igualtat

Figures ocultes.
La història
invisible 30 20,44 1.737,50 €
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2021/369
3

G1759338
5

Esbart de la Vall
d'Hostoles

Les libé l·lules
de Sant Feliu de
Pallerols 35 42,38 2.118,75 €

2021/370
0

G1766249
5 Fundació Estany

Drets i
discapacitats
(títol provisonal) 25 27,13 1.356,25 €

2021/370
6

G1792521
5

Fundació Privada
Resilis

Històries de
vida 25 10,43 1.356,25 €

2021/370
9

G1746277
1

Colla Castellera
Marrecs de Salt

Marrecs de Salt.
25 anys
d'emocions 35 16,95 1.695,00 €

2021/371
0

G1755258
9

Ass.de Rugby
gironí

50 anys de
rugby a Girona.
La secció de
rugby de GEiEG 35 42,38 940,73 €

27.163,34 €

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

Expedient NIF/CIF Nom del peticionari Publicació Motiu

2021/2735
434XXXX9
X

Xavier Sanfulgencio
Moreno

Mapa de parapent del
Ripollès

Art. 1 de les Bases
reguladores. No té  un
m ínim de 48 pàgines

2021/3369
G1712738
2

Agrupació Naturalista
i Ecologista de la
Garrotxa

Flors dels boscos de la
Garrotxa

Art. 1 de les Bases
reguladores. Publicació
no comercialitzable

2021/3704
G1709933
4

Juventuts Musicals
de Torroella de
Montgrí

De l'església a l'auditori.
Catà leg expositu del
40è  aniversari del
festival

Art. 1 de les Bases
reguladores. No té  un
m ínim de 48 pàgines

SISÈ.- Anul·lar el saldo sobrant de la convocatòria per import de 34,38 euros de
l’aplicació 303/3340/47001.

SETÈ.- Anul·lar el saldo sobrant de la convocatòria per import de 136,66 euros
de l’aplicació 303/3340/48100

VUITÈ.- Informar als 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 siguin d’aplicació.
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NOVÈ.- Els beneficiaris de les subvencions hauran de justificar la totalitat de
l’import concedit 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.

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

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

— Noves Tecnologies

20. Concessió de subvencions a museus i col·leccions de les comarques
gironines noves tecnologies 2021 - Noves Tecnologies. 2021/X020300/1611

El Ple de la Diputació de Girona va aprovar, el 19 de febrer de 2019, les bases
específiques reguladores de les subvencions a museus i col·leccions de les comarques
gironines per finançar actuacions en noves tecnologies, publicades al BOPG núm. 22 de
31 de gener de 2019.

La Junta de Govern de Diputació de Girona, en la sessió de 16 de març de 2021, va
aprovar la convocatòria d’aquestes subvencions, publicada al BOPG núm. 68, de 12
d’abril de 2021. Tant el contingut com la tramitació de la convocatòria s’ajusten als
requeriments de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), a
l’RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de l’LGS, i a la vigent
Ordenança general de subvencions de Diputació de Girona.

D’acord amb les bases reguladores específiques, l’òrgan competent per aprovar la
convocatòria i la concessió d’aquestes subvencions és la Junta de Govern;

Vista la proposta de resolució de la Comissió Avaluadora, reunida el 10 de juny de 2021;
vist que els beneficiaris compleixen amb els requisits per obtenir les subvencions; vist
l’informe favorable del cap del Servei, que acredita l’existència de crèdit pressupostari
suficient i adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contraure;

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

Primer. Redistribuir l’import de la convocatòria en noves tecnologies a museus i
col·leccions de les comarques gironines campanya 2021, d’import 30.000,00 euros,
d’acord amb el detall següent:
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Tercer. Publicar la modificació de la convocatòria del primer punt a la Base de Dades
Nacional de Subvencions, i fer-ne una menció expressa al BOPG.

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

ESTIMADES
Subvencions amb càrrec a l’aplicació pressupostària 310 4910 76201

ENTITAT NIF IMPORT
1 AJUNTAMENT

D'ARBÚCIES
MUSEU ETNOLÒGIC DEL MONTSENY,
LA GABELLA P1700900B 1.200,00 €

2 AJUNTAMENT DE
BANYOLES

MUSEU DARDER. ESPAI
D'INTERPRETACIÓ DE L'ESTANY P1701600G 1.200,00 €

3 AJUNTAMENT DE
BANYOLES MUSEU ARQUEOLÒGIC DE BANYOLES P1701600G 1.200,00 €

4 AJUNTAMENT DE
BOLVIR

MEC MUSEU ESPAI CERETÀNIA -
JACIMENT ARQUEOLÒGIC EL
CASTELLOT

P1702700D 1.200,00 €

5 AJUNTAMENT DE
CASTELLÓ
D'EMPÚRIES

ECOMUSEU FARINERA CASTELLÓ
D'EMPÚRIES P1700069F 1.200,00 €

6 AJUNTAMENT DE
FIGUERES MUSEU DE L'EMPORDÀ P1707200J 1.200,00 €

7 AJUNTAMENT DE
L'ESCALA

MUSEU DE L'ANXOVA I DE LA SAL -
MASLE - ADET P1700068H 1.200,00 €

8 AJUNTAMENT DE
LLÍVIA MUSEU MUNICIPAL DE LLÍVIA P1710100G 1.200,00 €

9 AJUNTAMENT DE MUSEU DEL MAR P1710200E 1.200,00 €
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LLORET DE MAR
10 AJUNTAMENT DE

PERALADA
CENTRE DE TURISME CULTURAL

SANT DOMÈNECH P1714000E 1.200,00 €

11 AJUNTAMENT DE
RIPOLL MUSEU ETNOGRÀFIC DE RIPOLL P1715600A

1.200,00
€

12 AJUNTAMENT DE
SALT MUSEU DE L'AIGUA DE SALT P1716400E

1.200,00
€

13 AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE
GUÍXOLS

MUSEU D’HISTÒRIA DE SANT FELIU
DE GUÍXOLS P1717000B

1.200,00
€

14 AJUNTAMENT DE
TOSSA DE MAR MUSEU MUNICIPAL TOSSA DE MAR P1721500E 1.200,00 €

15 MUSEU CERDÀ DE
PUIGCERDÀ

MUSEU CERDÀ DE PUIGCERDÀ P6715001A 1.200,00 €

16 MUSEU DE LA
GARROTXA
(MUGAICO)

INSTITUT MUNICIPAL DE CULTURA
DE LA CIUTAT D'OLOT P1700038A

1.200,00
€

17 MUSEU DE LA
MEDITERRÀNIA

CAN QUINTANA MUSEU DE LA
MEDITERRÀNIA Q1700569E 1.200,00 €

18 MUSEU DEL SURO
DE PALAFRUGELL

FUNDACIÓ PÚBLICA MUSEU
MUNICIPAL DE PALAFRUGELL P6712404J

1.200,00
€

19
MUSEU DE LA

CERÀMICA
TERRACOTA MUSEU DE CERÀMICA

DE LA BISBAL (OA DE AJ BISBAL) Q1700639F
1.200,00

€

20
MUSEU D'HISTÒRIA

DELS JUEUS PATRONAT CALL DE GIRONA P6708502G
1.200,00

€

TOTAL
24.000,00

€
Subvencions amb càrrec a l’aplicació pressupostària 310 4910 78100

ENTITAT NIF IMPORT

21
 MUSEU DELS SANTS
D'OLOT

FUNDACIÓ MUSEU DELS SANTS
D'OLOT G17825951 1.200,00 €

22
CAPÍTOL DE LA
CATEDRAL DE
GIRONA

TRESOR DE LA CATEDRAL DE GIRONA R1700103C 1.200,00 €

23 MUSEU DEL CINEMA
FUNDACIÓ MUSEU DEL CINEMA-
COL·LECCIÓ TOMÀS MALLOL G17423583 1.200,00 €

24
MUSEU DEL JOGUET
DE CATALUNYA

FUNDACIÓ MUSEU DEL JOGUET DE
CATALUNYA G17535717 1.200,00 €

25 MUSEU DE LA PESCA
FUNDACIÓ PROMEDITERRÀNIA
CONSERVACIÓ, ESTUDI I LA DIFUSIÓ
DEL PATRIMONI CULTURAL I MARÍTIM

G17752635 1.200,00 €

TOTAL 6.000,00 €

El total concedit entre ajuntaments i entitats no lucratives és 30.000,00 euros.
Cinquè. Desestimar les següents sol·licituds:
DESESTIMADES
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Sisè. Disposar la despesa derivada amb càrrec a les següents aplicacions del
pressupost corporatiu de 2021:

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

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

— Medi Ambient

21. Aprovació d'un conveni amb Institut de Recerca i Tecnologia
Agroalimentàries per a l'establiment d'un marc de col·laboració - Medi Ambient.
2021/X020203/3309

La Diputació de Girona i l’IRTA valoren positivament la col·laboració que s’ha dut a
terme als darrers anys. Ambdues parts tenen interès en donar un pas més mitjançant
un conveni de col·laboració amb el que s’asseguri la continuïtat del finançament per
part de la Diputació de Girona de les activitats de l’IRTA; l’adequació del destí del
finançament a les necessitats; les previsions de manteniment de les estructures i
activitats que l’IRTA desenvolupa en benefici del sector agroalimentari i de la societat a
les comarques de Girona.
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Atès que la despesa prevista per a exercicis futurs supera els percentatges establerts
en l’article 174 del TRLRHL, d’acord amb el que estableix el propi article, el Ple en
sessió de 15 de juny de 2021 ha autoritzat de forma excepcional l’increment d’aquests
percentatges.

Vist l’informe del centre gestor de Medi Ambient de data 17 de juny de 2021.

D'acord amb els antecedents, la presidenta de la Comissió Informativa de Territori i
Sostenibilitat proposa a la Junta de Govern que adopti l'acord següent:

PRIMER. Aprovar el text del conveni amb l’Institut de Recerca i Tecnologia
Agroalimentàries del tenor literal següent:
“CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I L’IRTA PER A L’ESTABLIMENT D’UN
MARC DE COL·LABORACIÓ
I. ENTITATS QUE INTERVENEN:
D’una banda el Sr. Josep Usall i Rodié, en qualitat de Director General de l’INSTITUT
DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIES (en endavant IRTA), en virtut del
nomenament  efectuat pel Decret 165/2018, de 17 de juliol (DOGC núm. 7667 de
19.7.2018) i amb poders suficients segons escriptura atorgada davant el notari de
Barcelona, Sr. Joan Carles Ollé Favaro, en data 14 de setembre de 2018, amb el núm.
1800 del seu  protocol. amb seu/domicili social a Torre Marimon, C-59, Km. 12,1 de
Caldes de Montbui (Barcelona) CP-08140 i amb NIF número Q-5855049-B,
I d’una altra l’ll·lm. Sr. Miquel Noguer i Planas, President de la DIPUTACIÓ DE GIRONA,
amb domicili a 17004 Girona, pujada Sant Marti, 4-5 i CIF. P1700000A, en nom i
representació de la Diputació de Girona, facultat expressament per a aquest acte per
acord de la Junta de Govern de xxxxx, i que actua assistit del secretari general de la
Corporació, Sr. Jordi Batllori i Nouvilas.
Les parts exposen a títol de preàmbul els següents:
II. A N T E C E D E N T S :
L’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (en endavant IRTA), és una

empresa pública que subjecta la seva activitat al dret privat, creat per Llei del
Parlament de Catalunya núm. 23/1985, de 28 de novembre i regulat actualment
per la Llei 4/2009, del 15 d’abril, i que s’adscriu al departament competent en
matèria d’agricultura i alimentació de la Generalitat de Catalunya. La missió de
l'IRTA és la de contribuir a la modernització, competitivitat i desenvolupament
sostenible dels  sectors agrari, alimentari i aqüícola, al proveïment d'aliments
sans i de qualitat per als consumidors i, en general, a la millora del benestar de la
població. Té reconeguda la condició de centre CERCA, per la seva excel·lència
científica.

Des de la seva creació, l’IRTA ha mantingut amb la Diputació de Girona una estreta
vinculació, tant de cooperació en l’activitat com orgànica.
Pel que fa a l’activitat,
(i) les parts van atorgar un conveni de data 24 de febrer de 1987 per regular la
contribució de la Diputació de Girona a l'acció de l'IRTA als seus programes
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d'investigació i desenvolupament agroalimentari i a les despeses d'inversió amb
incidència en les comarques gironines i per finançar els projectes que es
desenvolupaven a la ''Fundació Mas Badia', que tenia com a objectiu la realització
d'activitats d'experimentació agrícola destinades a orientar i millorar l'agricultura
de les comarques gironines, en l’àmbit de la fruita dolça. En virtut d’aquest
conveni, l’IRTA va accedir a la presidència del Patronat de la Fundació Mas
Badia, que ha exercit fins la seva dissolució i integració a l’IRTA produïda
enguany. La dissolució de la Fundació i la seva integració a l’IRTA ha estat un pas
endavant en la col·laboració de l’IRTA amb el sector, ja que ha suposat la creació
al si de l’IRTA de l’Estació Experimental Mas Badia, per donar continuïtat a la
participació del sector de la fruita dolça de les comarques de Girona en les
activitats R+D de l’IRTA.
El conveni de 1987 va esser derogat pel Conveni de Col·laboració entre la
Diputació de Girona i l’IRTA per a la Promoció de Recerca i el Desenvolupament
Tecnològic Agroalimentari a les Comarques Gironines,  de data 9 de desembre
de 2015, que estableix les aportacions de la Diputació de Girona a l’IRTA per
destinar-les a les activitats de la Fundació Mas Badia fins l’any 2019 (per un
import de 48.000 euros anuals). El conveni de 2015 va finalitzar la seva vigència
l’any 2019, i per l’any 2019/2020 aquesta dotació s’ha atorgat en base a una
subvenció nominativa exclosa de concurrència.
(ii) Així mateix, quan a vinculació amb l’activitat, al moment de la seva creació
l’any 1985, l’IRTA va integrar en la seva estructura els antics Centre de Control de
Produccions Porcines i l'Institut Català de la Carn de Monells (Monells, Cruïlles,
Sant Sadurní de l’Heura), -ambdós de la Generalitat- que conformen els actuals
Centre de Control i Avaluació del Porcí (CAP) de Monells, el de Tecnologia
Alimentària i Centre de Noves Tecnologies Alimentàries ubicats sobre terrenys i
en immobles cedits en ús a l’IRTA per la Diputació de Girona.
(iii) A les instal·lacions de Monells també s’hi ubica la nova granja experimental
ramadera de vaquí, construïda en col·laboració per ambdues entitats i gestionada
per l’IRTA. La col·laboració en la construcció i gestió d’aquest equipament es va
instrumentar mitjançant el conveni de “Col·laboració pel finançament i
construcció de la granja experimental ramadera” de data 25 de setembre de 2012
i “l’Acord de Col·laboració per a la Gestió Conjunta de l’explotació ramadera
experimental de Monells” de data 10 de març de 2014 i la seva addenda de 23 de
desembre de 2014.  Aquests convenis suposen l’aportació per part de la
Diputació de Girona a l’IRTA de l’import de fins a 180.000 euros anuals per al
manteniment de I’activitat de I’explotació agro-ramadera i de fins a 50.000 euros
anuals per finançar les despeses d’arranjament i modernització vinculades a I’ús
públic i d’interès general de la finca on s’ubica la granja.  Aquest conveni cobreix
el període 2016-2020.

Quan a la vinculació orgànica, la Diputació de Girona està representada al Consell
d’Administració de l’IRTA des de la creació d’aquest, donant així compliment al
que estableix l’article 7.2.d).quart de la Llei 4/2009, del 15 d’abril, de l’IRTA segons
el que seran membres del Consell d’Administració de l’IRTA una persona en
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representació de cadascuna de les diputacions que participen en el finançament
de l’Institut.

Ambdues entitats valoren positivament la col·laboració duta a terme durant tots
aquests anys i tenen interès en donar-li continuïtat en el temps en un marc
convenial únic, assumint que aquesta vinculació sempre ha estat fonamentada
en la dotació d’un suport financer imprescindible per part de la Diputació de
Girona. Aquest marc convenial pretén, doncs, d’una banda assegurar la
continuïtat del finançament per part de la Diputació de Girona de les activitats de
l’IRTA, sota un criteri de continuïtat quan al seu import ateses les actuals
disponibilitats pressupostàries; i per altra adequar el destí d’aquest finançament a
les necessitats i previsions pel manteniment de les estructures (equipaments i
immobles) i activitats (de recerca, innovació i difusió) que l’IRTA desenvolupa en
benefici del sector agroalimentari i de la societat de  les comarques gironines.
En aquest sentit les aportacions mitjançant subvenció directa de la Diputació de
Girona vinculada a les activitats de l’IRTA que s’ha efectuat els últims anys
d’acord amb el conveni de 2014, han estat un mecanisme útil per definir i assolir
objectius vinculats a les activitats d’ambdues entitats.
Es per això que la Diputació de Girona i l’IRTA consideren d’interès fer un pas
més en la consolidació i estabilitat de la seva relació, establint una col·laboració
institucional amb vocació de futur que doni contingut a la previsió de la Llei de
l’IRTA respecte a la participació de la Diputació de Girona en el seu màxim òrgan
de govern i, d’una altra part, identifiqui nous àmbits i formes d’actuació que, dins
de les respectives competències i funcions, siguin d’interès mutu i doni
continuïtat a la participació de la Diputació de Girona en el finançament de les
activitats de l’Institut en l’àmbit de comarques gironines.

El nou marc de relació no ha d’afectar el règim patrimonial i d’ús de les finques cedides
en ús o dels drets de superfície vigents constituïts per la Diputació de Girona a
favor de l’IRTA i que es regiran pels seus propis acords de constitució.

Atès que segons l’article 55, lletra d), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local en les relacions recíproques entre les diferents
administracions aquestes hauran de prestar, en el seu àmbit propi, la cooperació
i assistència actives que les altres administracions poguessin precisar per a
l’eficaç compliment de les seves activitats, en relació amb l’article 144 del Decret
Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya, l’article 107 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic
i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (en endavant
LRJPAPC)  i amb l’article 183 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, reguladora
del Patrimoni de les Administracions Públiques.

Atès l’article 57 de la Llei de Bases 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local, juntament amb els articles 303 a 311 del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, i el
Títol IX, Capítol II convenis de col·laboració de la LRJPAPC i l’article 186, no
bàsic, de la LPAP en relació a la formalització de convenis administratius.
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Vist l’article 7.2.d).quart de la Llei 4/2009, del 15 d’abril, de l’Institut de Recerca i
Tecnologia Agroalimentàries que estableix que seran membres del Consell
d’Administració de l’IRTA una persona en representació de cadascuna de les
diputacions que participen en el finançament de l’Institut.

Per tot això, les parts han convingut en atorgar aquest Conveni de Col·laboració, que
formalitzen mitjançant aquest document, i amb subjecció als següents,
PACTES
PRIMER.- OBJECTE
És objecte d’aquest conveni:
1.1.- Establir el règim de participació de la Diputació de Girona en el finançament de les
activitats de l’IRTA en l’àmbit de les comarques gironines, que li son pròpies d’acord
amb les funcions que té atribuïdes segons la llei que el regula.
1.2.- Establir un marc de col·laboració per dur a terme activitats en àmbits d’interès de
l’IRTA i de la Diputació de Girona dins de les seves competències respectives,
susceptibles de finançament mitjançant les subvencions directes previstes en el
present conveni.
Aquestes activitats estaran relacionades genèricament amb l’impuls dels objectius de
desenvolupament sostenible, mitjançant la gestió racional dels recursos naturals,
agrícoles, ramaders i forestals, el manteniment de la biodiversitat i el foment de
l’economia circular en el  marc de les estacions experimentals i instal·lacions
agroalimentàries gestionades des d’un plantejament global de l’explotació i gestió
(whole-farm), per l’IRTA a les comarques de Girona.
En particular, s’impulsaran i desenvoluparan activitats per analitzar, validar, transferir
els resultats als sectors agroalimentaris i divulgar els coneixements de la producció i
transformació d’aliments al conjunt de territori gironí en els següents àmbits:

d) Estudis i anàlisis agro-ecològics, ambientals i dels efectes del canvi climàtic per
impulsar noves metodologies, tecnologies i bones pràctiques de treball per
assolir sistemes equilibrats i sostenibles de producció i transformació.

e) Accions innovadores i projectes demostratius per a la minimització de l’impacte
ambiental mitjançant la implementació de sistemes productius mes eficients i
intel·ligents de producció i transformació agrícola, forestal i ramadera.

f) Projectes i estudis per a l’estalvi, la reducció o la substitució d’energies no
renovables, implantació de sistemes de producció d’energies renovables, i per
a la gestió eficient de l’aigua en els processos de producció i transformació
d’aliments.

g) Propostes i projectes per a la (re)utilització dels productes derivats de les
activitats agroalimentàries amb una visió d’economia verda circular.

h) Accions de demostració, transferència i divulgació dels processos de producció
i transformació dels productes alimentaris (cereals, fruites, llet, carn, etc.).

i) Accions d’inversió, de manteniment i/o millora dels centres i les instal·lacions
de l’IRTA a les comarques gironines, incloent les despeses de personal vinculat
a les mateixes.

Les actuacions a executar en el marc d’aquest conveni que hagin de ser finançades
per la diputació de Girona, seran definides en un pla anual d’accions que proposarà la
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comissió de seguiment prevista al pacte cinquè i haurà de ser aprovat per resolució de
presidència de la diputació de Girona. El pla anual d’accions podrà incloure despeses
de personal, d’adequació de les instal·lacions,  material, serveis, equipaments, etc.
vinculats directament a les accions planificades. 
1.3.- Impulsar i desenvolupar conjuntament noves actuacions i cercar noves vies
addicionals de finançament per impulsar accions complementaries en coordinació amb
d’altres entitats i institucions d’àmbit municipal o comarcal.
SEGON.- REGULACIÓ JURÍDICA
Aquest Conveni té naturalesa administrativa i està regulat per les Lleis 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, pel Decret Legislatiu 2/2003, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, per la Llei
39/2015 de Procediment Administratiu i 40/2015 de Règim Jurídic del Sector Públic; per
la Llei 26/2010 de Règim Jurídic i Procediment Administratiu de les Administracions
Públiques de Catalunya; per la Llei 38/2003 General de Subvencions; per l’Ordenança
general de subvencions de la Diputació de Girona i per la Llei 4/2009, del 15 d’abril de
l’IRTA.
TERCER.- COMPROMISOS I APORTACIONS DE L’IRTA
1. Complir tot allò acordat en aquest conveni i en particular donar resposta als
objectius que es descriuen en l’apartat 1.2.
2. Presentar les memòries d’activitat i actuacions a que es fa referència en el Pacte
Quart.
3. Participar en aquelles iniciatives, grups de treball i/o activitats que, en matèria de
recerca i desenvolupament agroalimentari, s’impulsin des de la Diputació de Girona i hi
sigui convocat.
4. Fer difusió de les actuacions que les parts portin a terme en col·laboració en matèria
de recerca i desenvolupament agroalimentari, que puguin ser d’especial interès.
5. Fer partícip a la Diputació de Girona en aquells actes públics d’especial rellevància
de l’IRTA, que es desenvolupin a les comarques gironines.
6. Fer constar en tot el material divulgatiu, publicitat gràfica i visual que s’elabori amb
relació a les activitats a que es fa referència al pactes Primer i Cinquè, la frase “en
conveni amb la Diputació de Girona” i el logotip provincial, d’acord amb els dissenys
que la Diputació de Girona tingui vigents en cada moment.
7. Prestar col·laboració i facilitar la documentació i la informació que li sigui requerida
en relació amb les activitats per a les quals es concedeix 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.
8. Notificar a la Diputació de Girona la informació relativa als ajuts obtinguts o
demanats a altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o
internacionals, amb posterioritat a la signatura del present conveni, relacionades amb
les actuacions proposades en aquest conveni.
9. 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.
10. Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.
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QUART.- COMPROMISOS I APORTACIONS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA
Per al finançament de les activitats que es realitzin per al desenvolupament i
consecució de les accions i projectes que es descriuen en el pacte 1.2, la Diputació de
Girona atorga a l’IRTA una subvenció anual per import màxim de 278.000 euros com a
quantia fixa, d’acord amb el calendari següent:

2021 2022 2023 2024

278.000,00 € 278.000,00 € 278.000,00 € 278.000,00 €
El lliurament dels imports corresponents a cada anualitat, atès el caràcter anual dels
pressupostos de la Diputació de Girona, resta subordinat als crèdits que per aquests
exercicis autoritzin els corresponents pressupostos.
D’aquest import, 180.000 euros anuals seran destinats per IRTA a subvencionar el
dèficit econòmic generat per l’explotació i gestió  dels centres de l’estació experimental
de vacum de Monells i l’estació experimental agrícola Mas Badia, la resta per import de
98.000 euros anuals es destinaran a subvencionar les actuacions de l’IRTA incloses
als plans anuals d’accions.
Les aportacions establertes en aquest Pacte Quart inclouen l’aportació de la Diputació
de Girona per contribuir al funcionament de l’Estació Experimental Agrícola Mas Badia
de l’IRTA, com estructura que dona continuïtat a les activitats de la extingida Fundació
Mas Badia i en la que la Diputació de Girona participa en el Consell de Direcció.
CINQUÈ.- DESPESES SUBVENCIONABLES I PERÍODE D’EXECUCIÓ
Es consideren despeses subvencionables les que formen part de l’objecte de la
subvenció; per tant, l’import que s’autoritza no podrà ser utilitzat per sufragar despeses
d’una altra naturalesa.
Es podran considerar com a subvencionables les despeses de personal, manteniment
i/o serveis generals (telèfon, llum, etc.) quan aquestes hagin estat definides en els
plans anuals d’accions.
No seran subvencionables les despeses en concepte d’IVA.
Es consideren despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el termini
d’execució, encara que no hagin estat pagades efectivament abans d'acabar el període
de la justificació.
Sense perjudici de la plurianualitat d’aquest conveni, el període d’execució de les
actuacions dels plans anuals d’acció subvencionats comença l’1 de gener i finalitza el
31 de desembre de cada anualitat.
SISÈ.- COMPATIBILITAT
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, nacional, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, amb
l'excepció dels ajuts que s'obtinguin de la Diputació de Girona, o entitat vinculada o
participada per aquest ens per al mateix concepte. La suma de les subvencions i altres
ingressos amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar el cost total de
l’activitat subvencionada.
SETÈ.- ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
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L’IRTA accepta la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades
per aplicar-la, estipulades en aquest conveni, mitjançant la signatura d’aquest
document.
VUITÈ.- SUBCONTRACTACIÓ.
L’IRTA podrà subcontractar les actuacions objecte de subvenció, però les obligacions
econòmiques que se’n derivin hauran d’anar al seu càrrec.
NOVÈ.- TERMINI I RÈGIM DE JUSTIFICACIÓ
L’IRTA ha de justificar, en el termini que finalitza el 31 de març de cada any, la
realització efectiva de l’objecte de la subvenció corresponent a l’any anterior, mitjançant
la presentació al Registre General de la Diputació del compte justificatiu normalitzat,
disponible a la seu electrònica del web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat),
acompanyat de la documentació següent:

a) Memòria justificativa del compliment de l’activitat.
b) Memòria econòmica signada per la persona responsable de la gestió

econòmica de l’IRTA, en què constin les despeses i ingressos respecte a
les activitats subvencionades.

c) Relació classificada de les despeses de l’activitat, amb la identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió
de la factura o nòmina, segons sigui és el cas.

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

e) Documentació acreditativa que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb
la col·laboració de la Diputació de Girona, tal com estableix el pacte dotzè
d’aquest conveni.

f) Per a les despeses de personal propi, declaració responsable signada que
acrediti la dedicació de forma argumentada.

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

Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat al
pacte sisè, superin la despesa efectiva.
El centre gestor revisarà la documentació justificativa i, si hi detecta errors o
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils els
esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que,
si no ho fes, es consideraria incomplerta l’obligació de justificació, amb les
conseqüències que s’estableixen als articles 22 i 33 de l’Ordenança general de
subvencions.
La presentació del compte justificatiu per un import inferior al que s’ha de justificar
comportarà la renúncia del beneficiari a percebre l’import corresponent a la despesa no
justificada. En aquest cas es modificarà l’import de la subvenció per ajustar-lo al que
efectivament hagi estat justificat correctament.

http://www.ddgi.cat
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DESÈ.- AFECTACIÓ DELS BÉNS
Quan sigui el cas, l’IRTA ha de destinar els béns al fi concret per al qual es concedeix
la subvenció durant un període mínim de 2 anys un cop acabat el projecte. Si el
beneficiari es proposa modificar el fi concret per al qual es va concedir la subvenció,
prèviament ha de retornar les quantitats percebudes en concepte de subvenció, més
l’interès legal que correspongui.
En el cas de béns inscriptibles en un registre públic, les circumstàncies expressades
en el paràgraf anterior s’han de fer constar en l’escriptura en el cas d’adquisició, i, en
qualsevol cas, en el registre públic corresponent, i cal indicar-hi l’import de la subvenció
concedida.
ONZÈ.- PAGAMENT
El pagament de la subvenció corresponent al primer any es farà, prèvia sol·licitud de
l’IRTA mitjançant el model normalitzat de la Diputació com a bestreta del 100% a
justificar. El pagament dels anys successius es farà en concepte de bestreta a
justificar, prèvia sol·licitud de l’IRTA mitjançant el model normalitzat de la Diputació, un
cop justificades correctament les despeses de l’exercici anterior. Tots els pagaments
es faran per transferència bancària, previ informe favorable del centre gestor.
DOTZÈ.- OBLIGACIÓ DE DIFUSIÓ I PUBLICITAT
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de
Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de
subvenció, encara que l’activitat ja hagi estat realitzada. Com a mínim, l’IRTA haurà de
fer constar el suport de la diputació de Girona en els materials que editi o elabori amb
aquesta subvenció i en la seva web.
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions puguin
correspondre, s’aplicaran les regles següents:
a) Si encara és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan

concedent ha de requerir el beneficiari que adopti les mesures de difusió
establertes en un termini no superior a 15 dies, amb advertència expressa que
aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.

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

TRETZÈ.- ALTRES OBLIGACIONS DE L’IRTA COM A BENEFICIARI
El beneficiari té les obligacions següents:
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció.
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i la informació que li sigui requerida
en relació amb l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable.
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c) Notificar a la Diputació de Girona la informació relativa als ajuts obtinguts o
demanats a altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o
internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud.
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i
control.
e) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.
f) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.
CATORZÈ.- COMISSIÓ DE SEGUIMENT
Per tal de garantir el correcte desenvolupament del conveni, facilitar la comunicació de
les iniciatives de les parts signatàries i poder resoldre els dubtes d’interpretació que
sorgeixin respecte a les clàusules d’aquest conveni, es crea una comissió de
seguiment.
Aquesta comissió estarà integrada per 6 persones: 3  per part de la Diputació i 3 per
part de l’IRTA, una de les quals tindrà un perfil tècnic. La Comissió és reunirà com a
mínim un cop l’any i podrà convidar (amb veu i sense vot) els experts que consideri
oportú .
La Comissió de Seguiment serà l’encarregada de:
 Interpretar les diferents clàusules del present conveni.
 Proposar les accions anuals i avaluar l’assoliment dels objectius i compromisos

d'aquest conveni.
 Sol·licitar la informació que consideri necessària per al correcte seguiment del

conveni.
 Proposar les modificacions del conveni que consideri necessàries per

assegurar l’assoliment dels seus objectius i compromisos anuals.
 Proposar la modificació de les clàusules del conveni o les mesures correctores

oportunes i, si escau, la revisió corresponent quan circumstàncies
excepcionals impedeixin la consecució dels objectius o els compromisos
previstos.

 Proposar pròrrogues del present conveni.
 Altres funcions que li siguin expressament encarregades per les parts d’aquest

conveni.
QUINZÈ.- VIGÈNCIA DEL CONVENI
Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de la seva signatura, tot i que tindrà
efectes sobre les despeses que es generin des de l’1 de gener de 2021, i finalitzarà el
31 de desembre de 2024.
El conveni es podrà prorrogar per acord exprés de les parts per un període de 4 anys
addicionals a sol·licitud de l’IRTA. L'acord de pròrroga determinarà l'import de
l'aportació de la Diputació de Girona i les dates i terminis expressats en els pactes
d'aquest conveni s'entendran aplicats als anys posteriors corresponents.
SETZÈ.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL
El present conveni no inclou la transmissió de cap dret, llicència ni propietat de cap
producte, ni drets de propietat intel·lectual a favor de la Diputació de Girona.
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DISSETÈ.- CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES (LOPD)
L’IRTA no ha de consultar arxius i fitxers de la Diputació de Girona amb dades
personals. Si per qualsevol circumstància o accidentalment ho fes, està obligat a
tractar aquestes dades d’acord amb allò establert al RGPD 2016/679 de 27 d’abril de
2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i
garantia dels drets digitals, i a aplicar les mesures de seguretat que estableixin la llei i
els reglaments de desenvolupament vigents en cada moment. Les parts i els seus
treballadors s'obliguen a guardar absoluta reserva i a no difondre sota cap concepte
qualsevol dada o informació de les que en tinguin coneixement, sobre qualsevol
aspecte relacionat amb el present conveni, incloses les de caràcter econòmic, mentre
no es tingui autorització de l’altra part o siguin de domini públic fins i tot després de la
finalització del conveni.
La Diputació de Girona tractarà les dades personals dels interlocutors de la entitat en el
marc de la gestió de subvencions. Aquestes dades personals, d'utilització
exclusivament professional, seran tractades en el marc de la legislació vigent en
protecció de dades de caràcter personal i seran conservades com a part del
procediment administratiu. Podran accedir, rectificar, suprimir i exercir la resta dels
seus drets adreçant-se al Delegat de Protecció de Dades de la Diputació de Girona,
amb domicili a la pujada de Sant Martí, 4-5, 17004, de Girona o bé per correu electrònic
a dpd@ddgi.cat.
DIVUITÈ.- MODIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS
L’òrgan concedent de la Diputació de Girona té la facultat de revisar la subvenció
concedida i de modificar la resolució de concessió en el cas que s’hagin alterat les
condicions que s’han tingut en compte per concedir la subvenció.
Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, el beneficiari no podrà sol·licitar
un canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, ni demanar la modificació del
pressupost.
En relació amb la modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa
concordant.
DINOVÈ.- INVALIDESA, REVOCACIÓ I REINTEGRAMENT
La Diputació de Girona podrà revocar totalment o parcial les subvencions en els
supòsits següents:

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

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

Si es dona aquest cas, el beneficiari tindrà l’obligació de retornar l'import rebut i de
pagar l’interès de demora corresponent.
El centre gestor de Medi Ambient tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa,
revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i l’òrgan competent per
adoptar els acords corresponents serà la Junta de Govern de la Diputació.
VINTÈ.- VERIFICACIÓ I CONTROL

mailto:dpd@ddgi.cat
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La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients,
l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El
control financer es regirà pel que s’estableix al títol III de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
L’IRTA i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva justificació
estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi la
Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als efectes
que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
sens perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre.
VINT-I-UNÈ.- PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA
El beneficiari d’aquesta subvenció està obligat a adequar la seva activitat als principis
ètics i les regles de conducta establerts a l’article 55 de la Llei 19/2014, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, els
següents:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L’incompliment dels principis i regles anteriors comportarà l’aplicació del règim
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció del
caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses.
VINT-I-DOSÈ.- NORMES SUPLETÒRIES
En tot el que no s’hagi previst en aquest acord serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual



94

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

s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions; l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona i la resta de normes que hi siguin aplicables.
VINT-I-TRESÈ.- EXTINCIÓ I RESOLUCIÓ
Son causes d'extinció d'aquest conveni:
j) El transcurs del període de vigència convingut entre les parts.
k) L'acord unànime de tots els firmants.
l) L'incompliment greu i manifest, material o legal, de les obligacions assumides en

el conveni per cadascuna de les parts.
m) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
n) Per qualsevol altra causa prevista en el conveni o en altres lleis.
VINT-I-QUATRÈ.- PLA DE SERVEIS D'ASSISTÈNCIA ALS AJUNTAMENTS PER A LA
TRANSICIÓ ENERGÈTICA I L'ACCIÓ CLIMÀTICA DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA
L’IRTA posarà a disposició de la Diputació de Girona els edificis de Monells i Mas Badia
dels seus centres per a participar en les convocatòries que s’estableixin per a la
Transició Energètica i l'Acció Climàtica de la Diputació de Girona per instal·lació de
plaques solars.
VINT-I-CINQUÈ.- JURISDICCIÓ
Atesa la naturalesa administrativa del present conveni, li seran d’aplicació, amb
exclusió de qualsevol altre procediment i jurisdicció, el procediment administratiu i
contenciós administratiu amb submissió als tribunals i Jutjats de la ciutat de Girona.
I per tal de deixar-ne constància i en prova de conformitat, les persones que l’atorguen
signen aquest document en els llocs i dates que s’assenyalen.”

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa total, de 1.112.000,00 €, amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries i anualitats següents:

Anualitat A p l i c a c i ó
pressupostària

Descripció Import concedit

2021 500/4630/45390 Conveni amb IRTA per
activitats a la Fundació Mas
Badia

48.000,00 €

2021 500/4630/45391 Conveni amb IRTA per
manteniment activitat Granja
Monells

180.000,00 €

2021 500/4630/75390 Conveni amb IRTA per inversió
en la Granja Monells

50.000,00 €

2022 500/4630/45390 Conveni amb IRTA per
activitats a la Fundació Mas
Badia

48.000,00 €
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2022 500/4630/45391 Conveni amb IRTA per
manteniment activitat Granja
Monells

180.000,00 €

2022 500/4630/75390 Conveni amb IRTA per inversió
en la Granja Monells

50.000,00 €

2023 500/4630/45390 Conveni amb IRTA per
activitats a la Fundació Mas
Badia

48.000,00 €

2023 500/4630/45391 Conveni amb IRTA per
manteniment activitat Granja
Monells

180.000,00 €

2023 500/4630/75390 Conveni amb IRTA per inversió
en la Granja Monells

50.000,00 €

2024 500/4630/45390 Conveni amb IRTA per
activitats a la Fundació Mas
Badia

48.000,00 €

2024 500/4630/45391 Conveni amb IRTA per
manteniment activitat Granja
Monells

180.000,00 €

2024 500/4630/75390 Conveni amb IRTA per inversió
en la Granja Monells

50.000,00 €

Total 1.112.000,00 €

TERCER. Condicionar els imports dels exercici 2022, 2023 i 2024 a l’existència de
crèdit adequat i suficient als pressupostos corresponents.

QUART. 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.

CINQUÈ. Notificar el present acord a l’Institut de Recerca i Tecnologia
Agroalimentàries.

SISÈ. Publicar el text del conveni al Butlletí Oficial de la Província de Girona i una
ressenya d’aquest al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
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Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres.

22. Resolució convocatòria d'ajuts a particulars al Parc Natural i Reserva
Biosfera del Monteny 2021 - Medi Ambient. 2020/X020100/9049

Vistes les bases específiques reguladores de les subvencions de la Diputació de
Girona per a la realització de projectes dins del Parc Natural i Reserva de la Biosfera
del Montseny, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió de 20 d’octubre
de 2020, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) número 209, de
30 d’octubre de 2020.

Vista la convocatòria aprovada per la Junta de Govern en data 22 de desembre de
2020, publicada al BOPG número 10, de 18 de gener de 2021.

Atès que hi ha hagut redistribució entre les línies i les aplicacions pressupostàries.

Vist l’informe del centre gestor i l’acta de la reunió de la Comissió avaluadora de 31 de
maig de 2021, en què es concreta el resultat de l’avaluació efectuada.

Atesos els antecedents esmentats, la presidenta de la Comissió Informativa de Territori
i Sostenibilitat proposa a la Junta de Govern que adopti l'acord següent:

Primer. Modificar la convocatòria de subvencions del programa de suport a la
realització de projectes dins del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny
2021 per tal d’incloure unes noves línies amb la seva corresponent aplicació
pressupostària per tal de poder atendre totes les sol·licituds de subvenció de la
següent manera:

Línia Aplicació pressupostària Import en euros
Línia AF 500/1700/47000 0,00
Línia ES 500/1700/48118 0,00
Línia EES 500/1700/77000 0,00

Segon. Redistribuir l’import de la convocatòria de subvencions per a la realització de
projectes dins del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny, d’import total
165.500,00 €, d’acord amb el detall següent:

Línia Aplicació Pressupostària Crèdits
inicials

Crèdits finals Diferència

Línia AF 500/1700/48118 15.500,00 12.562,52 -2.937,48
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Línia AF 500/1700/77000 1.000,00 0,00 -1.000,00

Línia AF  500/1700/78100 12.500,00 8.866,46 -3.633,54

Línia AF 500/1700/47000 0,00 3.000,00 3.000,00

Línia AAR 500/1700/47000 2.000,00 4.110,29 2.110,29

Línia AAR 500/1700/77000 1.000,00 4.117,89 3.117,89

Línia AAR 500/1700/48118 7.000,00 3.558,15 -3.441,85
Línia AAR 500/1700/78100 30.000,00 13.010,32 -16.989,68
Línia ES 500/1700/47000 3.000,00 0,00 -3.000,00

Línia ES 500/1700/77000 6.000,00 0,00 -6.000,00

Línia ES 500/1700/48118 0,00 6.872,10 6.872,10

Línia PA 500/1700/76502 4.500,00 0,00 -4.500,00

Línia PA 500/1700/77000 2.000,00 0,00 -2.000,00

Línia PA 500/1700/78100 15.000,00 13.335,00 -1.665,00

Línia RF 500/1700/48118 8.000,00 0,00 -8.000,00

Línia EES 500/1700/78100 10.000,00 40.662,20 30.662,20

Línia EES 500/1700/77000 0,00 12.034,93 12.034,93

Línia XV 500/1700/46208 45.000,00 40.520,14 -4.479,86

Línia CPIF 500/1700/48134 3.000,00 2.850,00 -150,00

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

Línia Aplicació Pressupostària Diferència

Línia AF 500/1700/48118 -2.937,48

Línia AF 500/1700/77000 -1.000,00

Línia AF  500/1700/78100 -3.633,54

Línia AF 500/1700/47000 3.000,00

Línia AAR 500/1700/47000 2.110,29

Línia AAR 500/1700/77000 3.117,89

Línia AAR 500/1700/48118 -3.441,85
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Línia AAR 500/1700/78100 -16.989,68

Línia ES 500/1700/47000 -3.000,00

Línia ES 500/1700/77000 -6.000,00

Línia ES 500/1700/48118 6.872,10

Línia PA 500/1700/76502 -4.500,00

Línia PA 500/1700/77000 -2.000,00

Línia PA 500/1700/78100 -1.665,00

Línia RF 500/1700/48118 -8.000,00

Línia EES 500/1700/78100 30.662,20

Línia EES 500/1700/77000 12.034,93

Línia XV 500/1700/46208 -4.479,86

Línia CPIF 500/1700/48134 -150,00

TOTAL 0,00

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

Cinquè. Concedir a les persones físiques o jurídiques que figuren a l'ANNEX 1 –que
s’incorpora a la present proposta i s’integra en aquest acord a tots els efectes legals-,
les subvencions a fons perdut pels conceptes i imports que s'hi especifiquen.

Sisè. Desestimar a les persones físiques o jurídiques que figuren a L'ANNEX 2 –que
s’incorpora a la present proposta i s’integra en aquest acord a tots els efectes legals-,
pels motius que s’hi especifiquen.

Setè. Donar per desistides les sol·licituds o les actuacions de les persones físiques o
jurídiques que figuren a L'ANNEX 3 –que s’incorpora a la present proposta i s’integra en
aquest acord a tots els efectes legals-, pels conceptes que s’hi senyalen, i, en aplicació
de l'article 18 de l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona,
ordenar l'arxiu dels expedients.

Vuitè. Disposar la despesa total, de 165.500,00 €, amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries següents del pressupost de l’any 2021 de la Diputació de Girona:

Línia Aplicació Pressupostària Import concedit

Línia AF 500/1700/48118 12.562,52



99

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

Línia AF  500/1700/78100 8.866,46

Línia AF 500/1700/47000 3.000,00

Línia AAR 500/1700/47000 4.110,29

Línia AAR 500/1700/77000 4.117,89

Línia AAR 500/1700/48118 3.558,15

Línia AAR 500/1700/78100 13.010,32

Línia ES 500/1700/48118 6.872,10

Línia PA 500/1700/78100 13.335,00

Línia EES 500/1700/78100 40.662,20

Línia EES 500/1700/77000 12.034,93

Línia XV 500/1700/46208 40.520,14

Línia CPIF 500/1700/48134 2.850,00

TOTAL 165.500,00

Novè. Informar als beneficiaris que, una vegada comunicada la concessió de l’ajuda, si
en el termini d’un mes el beneficiari no manifesta el contrari, s’entendrà que accepta la
subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades que hi siguin
d’aplicació.

Desè. Notificar aquest acord a tots els interessats.

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

23. Minoració subvenció conceddia a Institut Cartogràfic i Geològic de
Catalunya per la delimitació municipal de la província de Girona - 2020 - Medi
Ambient. 2020/X020200/1325

En relació a la subvenció directa nominativa concedida a l’Institut Cartogràfic i Geològic
de Catalunya per acord de Junta de Govern del dia 3 de març 2020, per import de
94.255,73 €, per a la delimitació municipal de la província de Girona.
Vist que en data 15 de desembre de 2020 es va rebre la justificació. En data 17 de desembre
de 2020 es va remetre una notificació en al que es va sol·licitar l’esmena de les errades.
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Vist que en data 20 de gener de 2021 es va rebre una nova justificació, junt amb
documentació complementària en la que especificava que de les 53 línies de treball
previstes i convingudes, per efecte de la pandèmia tan sols se n’havien realitzat 8,
motiu pel que el finançament que li pertocava a la Diputació de Girona era de 14.227,28
Euros.

Vist que en data 19 de maig de 2021, d’acord amb el que estableixen els articles 30 i 22
de l’Ordenança general de subvencions, es va trametre a l’Institut Cartogràfic i
Geològic de Catalunya la proposta de minoració en la que se’ls comunicava que si no
es presentaven al·legacions en quinze dies es proposava minorar la subvenció en un
import de 80.028,45€, de forma que la subvenció atorgada resultaria de 14.227,28
euros €.

Vist que en data 3 de juny de 2021 l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya NO ha
presentat cap al·legació ni reclamació a la proposta de minoració.
Vist que la subvenció la va concedir la Junta de Govern li correspon en aquest mateix
òrgan aprovar la seva minoració.

Vist l’informe del cap de centre gestor de data 4 de juny de 2021

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

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

ACORD

Primer. Minorar l’import de la subvenció atorgada per tal d’ajustar-la al que ha estat
efectivament i correctament justificat, per la qual cosa l’import i el beneficiari queda de
la següent manera:

Núm. expedient Nom del beneficiari CIF/NIF
2020/1325 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya Q0801980D

Objecte de la subvenció Naturalesa

Delimitació municipal de la província de Girona Corrent

Import de la subvenció concedida inicialment (en €)

94.255,73 Euros

Import de la subvenció minorada (en €)
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14.227,28 Euros.

Segon. Anular l’autorització i disposició de la despesa per l’import següent:
Partida pressupostària 500/1700/4539:  80.028,45 €

Tercer. Notificar aquest acord al l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

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

24. Autorització de contractació a persones vinculades a l'Associació Sèlvans -
Medi Ambient. 2021/X020203/4050

Vist que per acord de la Junta de Govern de data 18 de maig de 2021 es va concedir
una subvenció nominativa a l’Associació Sèlvans per a l’aplicació en el territori de les
eines de valorització dels serveis ecosistèmics vinculats als boscos madurs i d’alt
valor ecològic. Exp. 2021/4050.

Vist que en el punt quinzè de l’acord d’atorgament d’aquesta subvenció, s’especifica
que “El beneficiari no podrà concertar l’execució total o parcial de les activitats
subvencionades amb persones o entitats amb qui estigui vinculat, llevat que la
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i hagi obtingut
l’autorització de la Diputació de Girona. Tampoc no podrà concertar l’execució en els
altres supòsits previstos a l’article 29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions”.

Vist que l’Associació Sèlvans sol·licita autorització de la Diputació de Girona, per tal
que algunes de les activitats subvencionades puguin ser executades per persones
vinculades a la seva entitat. En la sol·licitud, s’especifiquen les següents:
Jaume Hidalgo Colomé: dedicació de 450 hores, a un preu de 33,00 €/hora per una
remuneració total màxima per al projecte de 14.850,00€
Stefan Mark Esser: dedicació de 450 hores a un preu de 25,00€/hora, per una
remuneració total màxima per al projecte de 11.250,00€.
Carles Sunyer i Salvà: dedicació de 452 hores, a un preu de 20,00€/hora per una
remuneració total màxima per al projecte de 9.040,00€.

Vist l’informe del centre gestor de Medi Ambient de data 2 de juliol de 2021.

D'acord amb els antecedents, la presidenta de la Comissió Informativa de Territori i
Sostenibilitat proposa a la Junta de Govern que adopti l'acord següent:
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PRIMER. Autoritzar la contractació de serveis segons la sol·licitud de l’Associació
Sèlvans per tal que algunes de les activitats subvencionades, per a l’aplicació en el
territori de les eines de valorització dels serveis ecosistèmics vinculats als boscos
madurs i d’alt valor ecològic, exp. 2021/4050, puguin ser executades per persones
vinculades a la seva entitat. En la sol·licitud, s’especifiquen les següents:
Jaume Hidalgo Colomé: dedicació de 450 hores, a un preu de 33,00 €/hora per una
remuneració total màxima per al projecte de 14.850,00€
Stefan Mark Esser: dedicació de 450 hores a un preu de 25,00€/hora, per una
remuneració total màxima per al projecte de 11.250,00€.
Carles Sunyer i Salvà: dedicació de 452 hores, a un preu de 20,00€/hora per una
remuneració total màxima per al projecte de 9.040,00€.

SEGON. Notificar el present acord a l’Associació Sèlvans.

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

25. Modificació proposta concessió de subvenció al Consorci Tecnològic
Forestal de Catalunya - Medi Ambient. 2021/X020203/5838

En data 15 de juny de 2021 la Junta de Govern de la Diputació de Girona va atorgar una
subvenció de 44.974,00 € al Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de
Catalunya, per a accions a executar l’any 2021.

El punt segon de la resolució diu així:

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

Aplicació pressupostària Nom aplicació pressupostària Import

500/1700/46768 Consorci Centre Tecnològic Forestal
de Catalunya 45.000,00

“
Ja que l’import concedit és 44.974,00 euros, el punt dos hauria de dir així:

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

Aplicació pressupostària Nom aplicació pressupostària Import
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500/1700/46768
Consorci Centre Tecnològic Forestal
de Catalunya 44.974,00

“
Atesos els antecedents esmentats, la presidenta de la Comissió Informativa de Territori
i Sostenibilitat proposa a la Junta de Govern que adopti l'acord següent:

PRIMER. Modificar el punt dos de l’acord, de manera que quedi redactat de la següent
manera:

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

Aplicació pressupostària Nom aplicació pressupostària Import

500/1700/46768
Consorci Centre Tecnològic Forestal
de Catalunya 44.974,00

“
SEGON. Notificar al Consorci Centre Tecnològic Forestal 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. Reintegrament subvenció prevenció incendis Consell Comarcal Alt
Empordà, conveni 2020.

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària del dia 19 de maig
de 2020 va aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consell
Comarcal de l’Alt Empordà per a la prestació als municipis dels serveis i activitats
d’assistència i cooperació durant el període gener a desembre de 2020 i per a transport
escolar no obligatori del curs 2018-2019, d’import total 1.045.239,35 € i amb càrrec a
l’aplicació pressupostària del 2020 220/9430/46501, expedient 2020/819.



104

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

En el pacte tercer del conveni, assignació econòmica, també s’estableixen unes
aportacions de la Diputació en concepte de subvenció: transport escolar obligatori,
prevenció d’incendis i programa de gestió d’expedients GESS,
La seva justificació requerirà, d’acord amb el previst al pacte cinquè, la presentació del
corresponents comptes justificatius en el model determinat per la Diputació i en cas de
no acreditar un determinat nivell de despesa es reduiran les subvencions atorgades.
D’acord amb el conveni, el pagament al Consell Comarcal de l’aportació econòmica de
la Diputació de Girona es realitzaria mitjançant una transferència corrent del 100 % del
seu import, en concepte d’avançament, un cop signat el conveni per ambdues
institucions. En data 24 de juliol de 2020 es va tramitar el document de pagament
d’import total 1.045.239,35 €.
El Punt 3r del conveni diu: subvenció per al finançament del servei comarcal de
prevenció d’incendis: 17.821,78 € (subvenció màxima del 50% de la despesa), i el punt
5è diu que el compte justificatiu haurà d’acreditar una despesa de com a mínim el
doble de l’import de la subvenció, amb un termini per a justificar fins el 31 de març de
2021.
En data 16 de març de 2020 el Consell Comarcal de l’Alt Empordà presenta el compte
justificatiu pel servei comarcal de prevenció d’incendis d’import 40.329,66 i una
memòria tècnica explicativa del servei.
La memòria no ha estat acceptada per l’enginyera de forests del departament de Medi
Ambient de la Diputació de Girona, encarregada de revisar l’expedient, perquè el que es
justifica està relacionat amb temes de protecció civil.
En data 19 d’abril de 2020 es va enviar un requeriment amb un termini màxim de 15
dies hàbils per justificar correctament el servei de prevenció d’incendis i no s’ha
presentat cap nova memòria.

D’acord amb l’exposat, es va iniciar el procediment de reintegrament parcial per un
import de 17.821,78 € euros, per resolució del President de la Diputació del dia 20 de
maig  de 2021, concedint un termini de quinze dies a comptar a partir de la data de
notificació de l’esmentat acord perquè l’interessat presentés les al·legacions que
consideri oportunes i fins a data d’avui no n’ha presentat.
L’article 37 de la Llei general de subvencions estableix que és procedent el
reintegrament de les quantitats percebudes i l’exigència de l’interès de demora, què
s’ha de calcular des del moment del pagament de la subvencions fins a la data d’acord
del reintegrament de la subvenció. El tipus d’interès aplicable, segons l’article 38.2
d’aquesta Llei, assenyala que és l’interès legal del diner incrementat en un 25%, a no
ser que la Llei de pressupostos generals de l’Estat n’estableixi un de diferent.
Atès que els interessos de demora pel període comprés entre 27 d’agost de 2020 i el
20 de juliol de 2021 fan un total de 598,74 € d’acord amb el detall següent:

Import subvenció
Import a

reintegrar

Data inici
càlcul

interessos

Data final
càlcul

interessos Dies
Interessos
de demora

1.045.239,35 €.



105

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

17.821,78 27/08/2020 31/12/2020 126 230,71
01/01/2021 20/07/2021 96 368,03

Total interessos demora 598,74

Total principal a reintegrar 17.821,78
Total interessos demora 598,74
Total reintegrament 18.420,52

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

PRIMER. Requerir al Consell Comarcal de l’Alt Empordà, (NIF P6700008C) el
reintegrament d’una part de la subvenció del Conveni del servei de prevenció d’incendis
pagada en data 27 d’agost de 2020, per un import de 17.821,78 € més els interessos
de demora que ascendeixen a 598,74 € i que fan un total 18.420,52 € (Expedient
2020/819.

SEGON. L’import del reintegrament, més els interessos de demora, s’haurà de fer
efectiu mitjançant ingrés o transferència bancària a l’entitat CAIXABANK SA, en el
compte corrent amb número ES11 2100 0002 5602 0166 8489.
El pagament s’ha d’efectuar dins els terminis previstos a la Llei general i que són els
següents:
a) Si la notificació d'aquest acord es realitza entre els dies 1 i 15 del mes, el
pagament s'haurà de realitzar des de la data de recepció de la notificació, fins al dia 20
del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins a l’immediat hàbil següent.
b) Si la notificació d'aquest acord es realitza entre els dies 16 i últim de cada
mes, el pagament s'haurà de realitzar des de la data de recepció de la notificació, fins
al dia 5 del segon mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins a l’immediat hàbil
següent.
El venciment del termini d’ingrés en període voluntari, sense haver-se fet efectiu el
deute, determinarà l’inici del procediment de constrenyiment, la meritació dels
interessos de demora i dels recàrrecs del període executiu, en els termes previstos a
l’article 161 de la Llei general tributària en relació amb l’article 10 de la Llei general
pressupostària.

TERCER. Notificar aquest acord Al Consell Comarcal de l’Alt Empordà amb indicació
dels recursos procedents i a la Intervenció General i Tresoreria de la Diputació de
Girona.”

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres.
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26.2. Proposta resolució de la convocatòria de subvencions per a actuacions
municipals per nevades, anualitat 2021. Exp. Núm. 2021/3057

Vistes les bases reguladores de subvencions per a actuacions municipals per
nevades, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió de 18 de febrer de
2020 i publicades al BOPG número 93 de 14 de maig de 2020.

Vista la convocatòria de subvencions per a actuacions municipals per nevades,
anualitat 2021 aprovada per la Junta de Govern en la sessió del dia 30 de març de 2021
i publicada al BOPG número 66 de 8 d’abril de 2021.

Atès que la convocatòria estableix en l’apartat 2 la possibilitat d’ampliar-ne la quantia
amb un màxim de 150.000,00 € quan es doni alguna de les circumstàncies previstes a
l’article 58 del RD 887/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de
subvencions (RLGS).

Atès que s’ha donat una d’aquestes circumstàncies com és la d’atendre un major
nombre de sol·licituds, que s’ha incoat i aprovat definitivament l’expedient de suplement
de crèdit DG 3 DC 5/2021, mitjançant el qual s’incrementa en 30.000 € el crèdit
disponible de l’aplicació pressupostària  2021.220.9420.46203 d’ajuts a ajuntaments
despeses corrents per nevades i glaçades i en 63.500 € l’aplicació pressupostària
2021.220.9420.76203 d’ajuts a ajuntaments per inversions nevades i glaçades, que a
nivell de vinculació pressupostària existeix un saldo de 12.500 € per renúncia a una
subvenció de la convocatòria de 2020 i a l’increment de 44.000 € de la part de la
convocatòria finançada amb càrrec al pressupost de 2022.

Revisada la documentació presentada pels ajuntaments dins el termini establert en la
convocatòria i vista l'Acta de la Comissió Avaluadora, el diputat delegat de suport a les
entitats Locals, proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent:

PRIMER. Declarar la disponibilitat del crèdit de 150.000,00 €, amb càrrec a les
següents aplicacions pressupostaries :

Aplicació
pressupostària 2021

Descripció anul·lació
2020

suplement
de crèdit

Total
ampliació

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

30.000,00 30.000,00

220 9420 76203 Ajuts a ajuntaments per
inversions nevades i glaçades

63.500,00 63.500,00
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220 9420 76203 Ajuts a ajuntaments per
inversions nevades i glaçades

12.500,00 12.500,00

Total 2021 93.500,00 106.000,00

Aplicació
pressupostària 2022
220 9420 76203 Ajuts a ajuntaments per

inversions nevades i glaçades
44.000,00 44.000,00

Total 137.500,00 150.000,00

SEGON. Ampliar i redistribuir la convocatòria de subvencions per a actuacions
municipals per nevades, anualitat 2021, en 150.000,00 €, d’acord amb el que es detalla
tot seguit, i autoritzar la despesa addicional amb càrrec a les aplicacions
pressupostaries corresponents:

Aplicació
pressupostària

2021
Descripció

Pressupos
t inicial

Redistribuci
ó

Ampliació
Crèdit final

€

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

200.000,00 1.000,00 30.000,00 231.000,00

220 9430 46300
Ajuts mancomunitats
per despeses corrents
per nevades i glaçades

1.000,00 -1.000,00

220 9420 76203
Ajuts a ajuntaments
per inversions nevades
i glaçades

100.924,46 1.000,00 63.500,00 177.924,46

220 9420 76203
Ajuts a ajuntaments
per inversions nevades
i glaçades

12.500,00

220 9430 76300
Ajuts mancomunitats
per inversió per
nevades i glaçades

1.000,00 -1.000,00

302.924,46 0,00 106.000,00 408.924,46
Aplicació

pressupostària
2022

220 9420 76203
Ajuts a ajuntaments
per inversions nevades
i glaçades

70.647,12 44.000,00 114.647,12
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Total 373.571,58 150.000,00 523.571,58

TERCER. Publicar l’ampliació i redistribució 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 tot seguit les subvencions pels
conceptes i imports que s'especifiquen:

Actuacions per Despeses Corrents :

Ajuntament NIF Exp
2021/

Actuacions per Despeses
Corrents

Import a
justificar

Subvenció %

Albanyà P1700300E 5348  Reti rar Neu de les
carreteres  veïna ls  de
l l iurona i  pujada Mare de
Deu del  Mont, amb retro

5.566,00 € 2.900,15 € 52,10%

Alp P1700600H 5599  Treure neu d'Alp i  La
Mol ina,  adquis ició
carburant, reparacions  i
manteniment maquinària

71.743,10 € 35.414,10 € 49,36%

Arbúcies P1700900B 5491  Reti rada de neu dels
espais  públ ics , Reti rada de
brancatge dels  camins  i
parcs  públ ics

4.840,00 € 1.990,95 € 41,14%

Bolvi r P1702700D 5573  Reti rada de neu del  nucl i
urbà, i  de Ta l l torta , Gol f,
Corona i  urbanitzacions

21.755,80 € 11.335,80 € 52,10%

Camprodon P1704300A 5475  Trebal l s  treure neu,
arrendament màquina
neteja  neu, l loguer
escampadora  de sa l , 
antigel

25.419,16 € 11.153,34 € 43,88%

Fontanals  de
Cerdanya

P1703600E 5464  Despeses  carburant,
reparacions  i  manteniment
maquinària ,adquis ició sa l  i
trebal l s  neteja  de neu

8.927,33 € 4.651,56 € 52,10%

Ger P1708400E 5609  Adquis ició i  transport de
potassa , reparacions
vehicle l levaneus , gasoi l

14.896,49 € 7.761,77 € 52,10%

Gombrèn P1708600J 5556  Neteja  de neu poble i
mas ies , escampar potassa  i
sa l , carburant

2.268,09 € 1.176,84 € 51,89%



109

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

Gui ls  de
Cerdanya

P1708800F 5608  Adquis ició de sa l t, ul l  de
perdiu per glaçades ,
carburant i  reparacions  i
manteniment maquinària

13.840,71 € 7.211,66 € 52,10%

Llanars P1709800E 5652  Despeses  treure neu
facturació Mancomunitat i
a l tres  

7.900,00 € 4.116,62 € 52,11%

LLívia P1710100G 5544  Renting acord marc
mobi l i tat sostenible del
Consorci  Cata là  pel
desenvolupament loca l : 2
vehicles

9.846,37 € 4.860,40 € 49,36%

Meranges P1710500H 5616  Neteja  carrers , contractació
maquinària , reparacions  i
manteniment vehicles

29.700,00 € 15.357,19 € 51,71%

Mol ló P1711400J 5334  Grati fi cacions  brigada
neteja  de neu i  reti rada de
sa l  potassa , serveis  externs
reti rada de neu, carburant i
reparació maquinària

5.140,94 € 2.678,67 € 52,10%

Ogassa P1711900I 4824  Contractes  externs  per
comprar i  escampar
potassa , treure neu, hores
extres  i  combustible

2.135,69 € 1.112,80 € 52,10%

Olot P1712100E 5453  Grati fi cacions
extraordinàries , carburant,
reparacions  vehicles ,
serveis  externs  reti rada de
neu, adquis ició potassa  i
clorur cà lcic

43.813,50 € 14.418,26 € 32,91%

Pardines P1713300J 5607  Reti rada de neu, carburant,
potassa  i  assegurança
l levaneus

5.355,96 € 2.790,71 € 52,10%

Planoles P1714300I 5513  Hores  extres  personal ,
gasoi l  maquinària ,
adquis ició potassa ,
reparació maquinària

15.799,89 € 8.232,49 € 52,10%

Preses , Les P1714800H 5281  Reti rada de neu de la  via
públ ica  i  dis tribució de
potassa

12.771,83 € 6.304,48 € 49,36%

Puigcerdà P1715000D 5618  Grati fi cacions  hores  extres ,
despeses  reti rada de neu,
adquis ició potassa

87.855,11 € 36.139,48 € 41,14%

Quera lbs P1704700B 5596  Serveis  contractats  reti rada
de neu, adquis ició potassa ,
gel  , exogel  i  gasoi l

6.169,96 € 3.214,84 € 52,10%
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Ribes  de
Freser

P1715400F 5572  Grati fi cacions  personal ,
reparacions  i  manteniment,
compra potassa , adquis ició
contenidors  i  dessa ladors
manuals , trebal l s  reti rada
de neu

5.584,48 € 2.756,63 € 49,36%

Sant Aniol  de
Finestres

P1719500I 5580  Adquis ició sa l , hores
tractor i  camioneta  per
escampar sa l

3.663,48 € 1.908,84 € 52,10%

Sant Fel iu de
Pal lerols

P1717100J 4957  Trebal l s  reti rada de neu,
gel  i  objectes  i  adquis ició,
emmagatzematge i
dis tribució potassa

4.740,18 € 2.339,86 € 49,36%

Sant Hi lari
Saca lm

P1717400D 4832  Compra i  transport sac de
potassa , subcontractació
maquinària , hores  extres

10.822,87 € 4.452,02 € 41,14%

Sant Joan les
Fonts

P1719700E 5253  Hores  extres  personal ,
netejar camins  tractor i
adquis ició de sa l

3.758,10 € 1.648,97 € 43,88%

Sant Pau de
Segúries

P1718600H 5470  Grati fi cacions
extraordinàries , despeses
neteja  de neu carrers ,
adquis ició i
emmagatzematge potassa ,
descongelants , adquis ició
carburant i  manteniment
l levaneus

4.012,02 € 2.090,45 € 52,10%

santa  pau P1719600G 5600  Despeses  efectives  de
reti rada de neu, gel  i
brancatge , adquis ició i
dis tribució de potassa , i
a l tres  productes
anticongelants , reparacions
i  manteniment vehicles

9.186,86 € 4.534,85 € 49,36%

Setcases P1720400I 5418  Grati fi cacions
extraordinàries ,
manteniment maquinària ,
carburant i  despeses
reti rada de neu

2.681,82 € 1.397,36 € 52,10%

Toses P1721400H 5471  Trebal l s  treure neu,
carburant maquinàries ,
reparacions  maquinària

13.797,11 € 7.188,95 € 52,10%

Urús P1722000E 5378  combustible, manteniment
i  reparació màquina
l levaneus  i  vehicles , compra
potassa  i  despeses
personal

6.264,84 € 3.263,95 € 52,10%

Val l  d'en Bas P1701700E 5590  Servei  extern d'escampar
potassa  i  netejar carrers  i
adquis ició potassa

7.175,79 € 3.148,57 € 43,88%
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Val l  de Bianya P1722100C 5649  Reti rada de neu i  gel  i
dis tribució de potassa

9.649,75 € 3.619,91 € 37,51%

Val l fogona de
Ripol lès

P1722200A 5610  Depeses  reti rada de neu 2.607,55 € 1.358,66 € 52,10%

Vidrà P1722600B 5233  Trebal l s  reti rada de neu 3.512,93 € 1.830,40 € 52,10%

Vi ladrau P1723400F 5498  Trebal l s  treure neu,
adquis ició exogel

6.334,96 € 3.127,09 € 49,36%

Vi la l longa de
Ter

P1723800G 5612  Gasoi l , reparació vehicle,
escampar potassa   i
despeses  reti rada de neu 

6.739,08 € 3.511,38 € 52,10%

36 231.000,00
€

Actuacions per inversions:

Els criteris en el repartiment de les subvencions per la plurianualitat són: pel 2022 tots
els ajuntaments que preveuen a la sol·licitud finalitzar l’execució de l’actuació el proper
exercici o a final de l’any 2021 i repartir en dos anys les subvencions superiors a
30.000, 00 €; els imports inferiors aplicar-los al 2021.

Ajuntamen
t

NIF Exp
2021/

Actuacions per a
inversions

Import a
justificar

Subvenci
ó

Subvenció
2021

Subvenció
2022

%

Alp P170060
0H

5599  Dispensador de sa l
i  cunya per la  neu

18.164,5
2

13.050,5
5

13.050,55 0,00 71,85
%

Bolvi r P170270
0D

5573  Màquina  l levaneus
Avant

56.004,8
5

39.914,6
7

19.666,99 20.247,68 71,27
%

Campel le
s

P170410
0E

5327  Adquis ició
màquina  l levaneus

58.659,0
5

39.914,6
7

19.300,00 20.614,67 68,05
%

Das P170660
0B

5369  Adquis ió s i tja  de
sa l  i  obres
insta l ·lació

28.522,8
4

21.631,1
2

21.631,12 0,00 75,84
%

Gui ls  de
Cerdanya

P170880
0F

5608  Cunya dobles
rascadora  i
esparcidor de sa l

49.368,0
0

37.439,6
4

19.300,00 18.139,64 75,84
%

Llosses P171030
0C

5598  Lot 29 ACM Cunya
equip per a  la  neu
per adaptar a  pick
up

12.977,2
5

9.841,66 9.841,66 0,00 75,84
%

Meranges P171050
0H

5616  Adquis ició vehicle
per a  la  neteja  de
neu
minicarregadora

43.595,0
0

31.133,4
4

19.300,00 11.833,44 71,42
%

Mol ló P171140
0J

5334  Adquis ició pa la
l levaneus  flexible

11.495,0
0

8.717,56 8.717,56 0,00 75,84
%
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Olot P171210
0E

5453  Adquis ició
escampadors  de sa l
manuals ,  2
escampadors  de
sa l t pel  tractor peti t
i  4 contenidors  de
400 l
emmagatzematge
sa l

5.435,31 2.603,38 0,00 2.603,38 47,90
%

Pardines P171330
0J

5607  Adequació
magatzem potassa

12.100,0
0

7.204,60 0,00 7.204,60 59,54
%

Puigcerdà P171500
0D

5618  Si tja  per a  clorur
sòdic i  ins ta l ·lació

26.581,2
8

15.914,7
5

15.914,75 0,00 59,87
%

Quera lbs P170470
0B

5596  Neumàtics  de
contacte per tractor,
minicarregodra  i
furgoneta

1.956,09 1.483,46 0,00 1.483,46 75,84
%

Ribes  de
Freser

P171540
0F

5572  Pa la  l levaneus 6.485,60 4.659,67 4.659,67 0,00 71,85
%

Riel l s  i
Viabrea

P171550
0C

4926  Ful la  l levaneus  per
acoblar a  la
minicarregadora
BOBCAT

4.386,25 2.801,21 2.801,21 0,00 63,86
%

Ripol l P171560
0A

5128  Escampadora  de
sa l  SP575X

3.535,62 1.975,72 1.975,72 0,00 55,88
%

Riudaura P171580
0G

5273  Adquis ició
esparcidor de sa l
per acoblar a l
camionet i  dipòs i t
de sa l  

1.464,81 1.110,87 1.110,87 0,00 75,84
%

Sant Pau
de
Segúries

P171860
0H

5470  Accessoris  màquina
l levaneu

33.674,7
5

25.538,2
1

0,00 25.538,21 75,84
%

Setcases P172040
0I

5418  Bobcat, accessoris
màquina  l levaneus
i  pa les/escombres
treure neu

2.201,27 1.669,40 0,00 1.669,40 75,84
%

Siurana P170570
0A

5617  Escampador de sa l ,
remolc, màquina
esparcidora

6.929,00 5.312,64 0,00 5.312,64 76,67
%

Urús P172200
0E

5378  Enganxi  tripunta l
davant, pa la
l levaneus ,
escampador de sa l  i
pa la  carregadora

22.675,6
0

17.196,6
8

17.196,68 0,00 75,84
%
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Vi la l long
a de Ter

P172380
0G

5612  Dos  contenidors
per emmagatzemar
potassa , quatre
neumàtics  de
contacte, una mitja
canya per tractor

4.559,28 3.457,68 3.457,68 0,00 75,84
%

21 292.571,
58

177.924,46 114.647,12

CINQUÈ. Disposar la despesa d'import 408.924,46 € amb càrrec a les següents
aplicacions pressupostàries del pressupost de 2021 i per un import de 114.647,12 €
amb càrrec al pressupost de l’any 2022, condicionat a l’existència de crèdit adequat i
suficient per a l’exercici 2022:

Aplicació
pressupostària 2021

Descripció Crèdit final

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

231.000,00 €

220 9420 76203 Ajuts a ajuntaments per inversions nevades i
glaçades

177.924,46 €

220 9430 76300 Ajuts mancomunitats per inversió per nevades i
glaçades

Total 2021 408.924,46 €

Aplicació
pressupostària 2022
220 9420 76203 Ajuts a ajuntaments per inversions nevades i

glaçades
114.647,12 €

Total 523.571,58 €

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

Ajuntament Exp
2021/

Actuacions per Despeses
Corrents

Motiu denegació

Bescanó 4771  Adquisió sal i espargiment de
sal

Un cop aplicat  el repartiment
l’import subvencionable resulta
inferior  a l’import mínim de 1.000,00
€



114

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

Campdevànol 5276  Adquisició, emmagatzematge i
distribució de potassa o altres
productes anticongelants,
adquisició carburant i
reparació i manteniment
maquinària

Un cop aplicat  el repartiment
l’import subvencionable resulta
inferior  a l’import mínim de 1.000,00
€

Ripoll 5128  Subministrament i transport
de Potassa 

Un cop aplicat  el repartiment
l’import subvencionable resulta
inferior  a l’import mínim de 1.000,00
€

Sant Joan de les
Abadesses

5280  Despeses retirada de neu i
adquisició i distribució de
potassa 

Un cop aplicat  el repartiment
l’import subvencionable resulta
inferior  a l’import mínim de 1.000,00
€

Vajol 4815  Netejar neu de les carreteres i
tirar sal

Un cop aplicat  el repartiment
l’import subvencionable resulta
inferior  a l’import mínim de 1.000,00
€

Ajuntament Exp
2021/

Actuacions per Inversions Motiu denegació

Santa pau 5600  Contenidors emmagatzematge
potassa i pales per treure neu 

Un cop aplicat  el repartiment
l’import subvencionable resulta
inferior  a l’import mínim de 1.000,00
€

SETÈ. 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.

VUITÈ. Justificació. 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 seva justificació amb la presentació del compte justificatiu
(model www.ddgi.cat), dintre del termini que finalitza:

Subvencions per a despeses corrents el 30 de setembre de 2021

Subvencions per a inversions:   el 28 de febrer de 2022

NOVÈ. Publicitat. Els ajuntaments beneficiaris hauran de fer constar expressament el
suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les
actuacions objecte d’aquesta línia de subvencions.
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A l’efecte d’acreditar el compliment de l’obligació de difusió i publicitat caldrà adjuntar a
la tramesa del compte justificatiu l’acreditació de la difusió de la subvenció mitjançant la
seva publicació a la pàgina web municipal, al tauler d’anuncis municipal o en algun altre
mitjà de comunicació local o general.

DESÈ. Notificar aquests acords als beneficiaris de les subvencions i als peticionaris la
sol·licitud dels quals ha estat desestimada. ”

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

26.3. Aprovar concessió de subvencions als ajuntaments per a inversions en
habitatges destinats a polítiques socials, any 2021

Vistes les bases reguladores de subvencions als ajuntaments per a inversions en
habitatges destinats a polítiques socials, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona
en la sessió de 20 d’octubre de 2020, publicades al Butlletí Oficial de la Província de
Girona (BOPG) 210, de 2 de novembre de 2020.

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 6 de maig de 2021, i de la Comissió
Avaluadora, d’11 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 225.000,00 € 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).

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 suplement de crèdit DG 3SC 4/2021 del pressupost de la Diputació de
Girona de l'exercici 2021, expedient 2021/5368, en data 17 de juny de 2021, mitjançant
el qual s’incrementa en 177.398,62 € el crèdit disponible de l’aplicació pressupostària
210/1521/76200, i que l’import restant de 0,02 € 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:
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Primer. Declarar la disponibilitat del crèdit de 177.398,64 €, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 210/1521/76200.

Segon. Ampliar la convocatòria de subvencions als ajuntaments per a inversions en
habitatges destinats a polítiques socials any 2021 en 177.398,64 €, afegir l’aplicació
pressupostària 210/1521/76290 d’ajuts a societats municipals per inversió en polítiques
socials d’habitatge a la convocatòria, redistribuir l’import de la convocatòria d’acord
amb el que es detalla tot seguit, i autoritzar la despesa addicional amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries corresponents.

Crèdits inicials
(en €)

Augment de la
convocatòria (en €)

Crèdits finals
(en €)

Aplicació pressupostària
210/1521/76200

450.000,00 € 92.360,47 € 542.360,47 €

Aplicació pressupostària
210/1521/76300

0,00 € 45.000,00 € 45.000,00 €

Aplicació pressupostària
210/1521/76290 0,00 € 40.038,17 € 40.038,17 €

Total 627.398,64 €

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:

Aplicació pressupostària 210/1521/76200

Expedi
ent/

2021

CIF Nom del
beneficiari

Informació
habitatge

Import
màxim per
habitatge /
població

Import a
justificar

Import
de la

subvenci
ó

% de
finançament

2026
P1700800

-D
AJUNTAMEN
T D’ANGLÈS

HABITATGE
1 (PM) – C.

De les
Fàbriques,

11 bx-2

15.000,00
€

49.475,91
€

15.000,0
0 € 30,32 %

HABITATGE
2 (PM) C

de la
Verneda, 61

-
Grup Sant

15.000,00
€

23.007,15
€

15.000,0
0 €

65,20 %
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Miquel, bloc
A porta 3

2064

P1701600
-G

AJUNTAMEN
T DE

BANYOLES

HABITATGE
1 (PM)

C/MARE DE
DÉU DELS
ÀNGELS, 6,
ESC 1, 4-1

13.453,00
€

26.906,00
€

13.453,0
0 €

50,00 %

HABITATGE
2 (PM)

C/LLEIDA,
22, 2-4

10.433,38
€

20.866,76
€

10.433,3
8 €

50,00 %

HABITATGE
3 (PM)

C/SARDANA
103,

BAIXOS

15.000,00
€

47.687,65
€

15.000,0
0 € 31,45 %

HABITATGE
4 (PM)

C/SARDANA
103, 1r

15.000,00
€

55.139,70
€

15.000,0
0 € 27,20 %

HABITATGE
5 (PM)

C/SARDANA
103, 2n

14.151,03
€

37.422,54
€

14.151,0
3 € 37,81 %
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1903 P170320
0-D

AJUNTAMEN
T DE

BOADELLA I
LES

ESCAULES

HABITATGE
1 (PM)
Carrer

Figueres, 9
-

17723

6.827,89 € 7.187,25 €
6.827,89

€ 95,00 %

1889
P1702700

-D
AJUNTAMEN
T DE BOLVIR

HABITATGE
1 (PM) C/

Escoles nº
13, Baixos

1ª

6.424,46 € 8.990,94 €
6.424,46

€
71,45 %

HABITATGE
2 (PM) C/

Escoles nº
13, Baixos

2ª

5.592,79 € 5.887,14 €
5.592,79

€ 95,00 %

HABITATGE
3 (PM) C/

Escoles nº
13, 1er 1ª

6.424,46 € 8.990,94 €
6.424,46

€
71,45 %

HABITATGE
4 (PM) C/

Escoles nº
13, 1er 3ª

6.486,44 € 6.996,39 €
6.486,44

€
92,71 %

HABITATGE
5 (PM) C/

Escoles nº
13, 1er 4ª

4.986,45 € 5.248,89 €
4.986,45

€
95,00 %

1935
P1703700

-C

AJUNTAMEN
T DE

CALDES DE
MALAVELLA

HABITATGE
1 (PM)

Carrer Major
núm. 37, 1r

pis

13.867,97
€

18.490,62
€

13.867,9
7 €

75,00 %

2045 P1704900
-H

AJUNTAMEN
T DE CASSÀ
DE LA SELVA

HABITATGE
1 (.C)

C/Rosselló
nº17 1er pis

6.812,71 €
12.322,08

€
6.812,71

€ 55,29 %

1288
P1705600

-C

AJUNTAMEN
T DE

CISTELLA

HABITATGE
1 (PM) c/
CENTRE,

NUM 12 2n

13.000,00
€

15.000,00
€

13.000,0
0 €

86,67 %

2063 P1707100
-B

AJUNTAMEN
T

D’ESPONEL
LÀ

HABITATGE
1 (PM) C/

Ca la
Mestra de

15.000,00
€

15.800,00
€

15.000,0
0 €

94,94 %
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Vilert

1904
P1707200

-J

AJUNTAMEN
T DE

FIGUERES

HABITATGE
1 (PM) C/
Rocabertí,
37, 4t 2a

4.950,00 € 9.900,00 €
4.950,00

€
50,00 %

HABITATGE
2 (PM) C/
Marca de
l'Ham, 12,

2n
2a

7.900,00 €
15.800,00

€
7.900,00

€ 50,00 %

HABITATGE
3 (PM) C/

Verge, 3, 3r
4a

8.200,00 €
16.400,00

€
8.200,00

€ 50,00 %

HABITATGE
4 (PM) C/
Montgó, 4,

Esc B, 3r 1a

14.475,00
€

28.950,00
€

14.475,0
0 € 50,00 %

HABITATGE
5 (PM) C/

Notari
Salvador
Dalí, 11,

3r 2a

10.340,00
€

20.680,00
€

10.340,0
0 €

50,00 %

2072 P1708500
-B

AJUNTAMEN
T DE

GIRONA

HABITATGE
1 (PM) c.

Empúries
núm. 37 3r

3a

7.448,65 €
14.897,30

€
7.448,65

€
50,00 %

HABITATGE
2 (PM) c.

Bassegoda
núm. 29 3r

4a

11.000,00
€

23.571,63
€

11.000,0
0 €

46,67 %

HABITATGE
3 (PM) c.

Campcardó
s núm. 27

2n 1a

13.300,94
€

26.601,87
€

13.300,9
4 €

50,00 %

HABITATGE
4 (PM)
Ronda

Pedret 2 3r
2a

13.556,46
€

27.112,91
€

13.556,4
6 €

50,00 %
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HABITATGE
5 (PM)
Ronda

Pedret núm.
6 2n
1a

9.555,51 €
19.111,01

€
9.555,51

€ 50,00 %

2058
P1720100

-E

AJUNTAMEN
T DE LA

CELLERA DE
TER

HABITATGE
1 (PM) Cr

C. d'Avall, 4
planta baixa

13.957,30
€

15.508,11
€

13.957,3
0 € 90,00 %

HABITATGE
2 (PM) C.
d'Avall, 4 -

planta
primera

13.944,56
€

15.493,96
€

13.944,5
6 €

90,00 %

HABITATGE
3 (PM) C.
d'Avall, 4 -

planta
segona

14.084,95
€

15.649,94
€

14.084,9
5 €

90,00 %

1963
P1709600

-I

AJUNTAMEN
T DE

LLAGOSTER
A

HABITATGE
1 (PM)
Carrer
Àngel

Guimerà ,
8, 2n

14.893,85
€

19.859,73
€

14.893,8
5 €

75,00 %

1964 P1710200
-E

AJUNTAMEN
T DE

LLORET DE
MAR

HABITATGE
1 (PM) C/
Verge de

Loreto, 1 1r
3a

3.000,00 € 6.000,00 €
3.000,00

€ 50,00 %

HABITATGE
2 (PM) C/

C/ Verge de
Loreto, 1 2n

3a

3.000,00 € 6.000,00 €
3.000,00

€ 50,00 %

HABITATGE
3 (PM) C/

C/ Verge de
Loreto, 1 1r

4a

6.000,00 €
12.000,00

€
6.000,00

€ 50,00 %

HABITATGE
4 (PM) C/
Av. Vila de

Blanes, 113

6.000,00 € 12.000,00
€

6.000,00
€

50,00 %
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1r F

1854
P1711600

-E

AJUNTAMEN
T DE

MONTAGUT I
OIX

HABITATGE
1 (PM)

Carrer de
les

Fàbriques
núm. 8

baixos 1r

15.000,00
€

43.638,72
€

15.000,0
0 € 34,37 %

1983
P1712100

-E
AJUNTAMEN

T D’OLOT

HABITATGE
1 (PM) Cr

AV. SANTA
COLOMA,

4,
BAIXOS-2A

3.000,00 € 7.000,00 €
3.000,00

€
42,86 %

HABITATGE
2 (.C)

CARRER
NICARAGU

A,
15, 3r-2ª

4.500,00 €
10.000,00

€
4.500,00

€
45,00 %

HABITATGE
3 (.C)

CARRER
NICARAGU

A,
17, 1R-1A

3.000,00 € 6.000,00 €
3.000,00

€
50,00 %

2047 P1713300
-J

AJUNTAMEN
T DE

PARDINES

HABITATGE
1 (PM) C/
Camp de

Padró, 1, PB
1

5.276,11 € 7.241,85 €
5.276,11

€
72,86 %

HABITATGE
2 (PM) C/
Camp de

Padró, 1, PB
2

5.276,11 € 7.241,85 €
5.276,11

€
72,86 %

HABITATGE
3 (PM) C/
Camp de

Padró, 1, 1a
5.276,11 € 7.241,85 €

5.276,11
€ 72,86 %

HABITATGE
4 (PM)

Camp de
Padró, 1, 1r

5.276,11 € 7.241,85 € 5.276,11
€

72,86 %
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2a

1965

P1714200
-A

AJUNTAMEN
T DE LES
PLANES

D’HOSTOLE
S

HABITATGE
1 (PM) Cr

C/Nou de la
Vedruna,
10; 1-1a

2.539,40 € 2.821,56 €
2.539,40

€
90,00 %

HABITATGE
2 (PM)

C/Nou de la
Vedruna,
10; 1-3a

2.652,32 € 2.947,02 €
2.652,32

€ 90,00 %

HABITATGE
3 (PM)

C/Nou de la
Vedruna,
10; 2-2a

3.806,33 € 4.229,26 €
3.806,33

€ 90,00 %

2087
P1715000

-D

AJUNTAMEN
T DE

PUIGCERDÀ

HABITATGE
1 (PM)

Carrer Major
50, 1r1a

15.000,00
€

47.585,67
€

15.000,0
0 €

31,52 %

2062
P1704700

-B

AJUNTAMEN
T DE

QUERALBS

HABITATGE
1 (PM)
Serrat

15.000,00
€

33.160,00
€

15.000,0
0 €

45,24 %

2060
P1715400

-F

AJUNTAMEN
T DE RIBES
DE FRESER

HABITATGE
1 (PM)

Plaça de la
Concòrdia

s/n de
Bruguera

15.000,00
€

87.015,68
€

15.000,0
0 €

17,24 %

2019
P1715600

-A
AJUNTAMEN
T DE RIPOLL

HABITATGE
1 (PM)
Carrer

Vinyes, 23
2n

12.600,00
€

18.000,00
€

12.600,0
0 €

70,00 %

2075
P1716700

-H

AJUNTAMEN
T DE SANT
CLIMENT

SESCEBES

HABITATGE
1 (PM)
C/Sant

Sebastià  11

14.500,00
€

15.750,00
€

14.500,0
0 €

92,06 %

1934
P1721500

-E

AJUNTAMEN
T DE TOSSA

DE MAR

HABITATGE
1 (PM)
Carrer

Església,
núm. 5

15.000,00
€

57.588,07
€

15.000,0
0 € 26,05 %

2074 P1722200 AJUNTAMEN HABITATGE 8.000,00 € 8.440,52 € 8.000,00 94,78 %
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-A T DE
VALLFOGON

A DE
RIPOLLÈS

1 (.C)
Vallfogona
de Ripollès

€

672
P1722600

-B
AJUNTAMEN
T DE VIDRÀ

HABITATGE
1 (PM)
Plaça

Ajuntament,
2, 2n

11.264,70
€

12.632,40
€

11.264,7
0 €

89,17 %

1902
P1723200

-J

AJUNTAMEN
T DE

VILADEMULS

HABITATGE
1 (PM) Cal
Mestre de
Vilafreser

10.325,48
€

14.175,48
€

10.325,4
8 € 72,84 %

2048
P1723700

-I

AJUNTAMEN
T DE

VILAJUÏGA

HABITATGE
1 (PM) C/

Sant
Sebastià ,

39

11.000,00
€

15.000,00
€

11.000,0
0 €

73,33 %

Total 542.360,47 €

Aplicació pressupostària 210/1521/76300

Exped
ient/20

21

CIF

Nom del
beneficiari

Informaci
ó

habitatge

Import
màxim

per
habitatg

e /
poblaci
ó

Import a
justificar

Import
de la

subvenc
ió

% de
finançame

nt

2034 P1700014
B

MANCOMUNIT
AT PER A
FINS DE

CULTURA I
INSTRUCCIÓ

D’ALP

HABITATG
E 1 (PM)

Cr
Mancomu

nitat 10
Escala A

1-1

15.000,0
0 €

32.757,89
€

15.000,0
0 €

45,79 %

HABITATG
E 2 (PM)

Cr
Mancomu

nitat 10
Esc

B 1-1

15.000,0
0 €

32.757,89
€

15.000,0
0 €

45,79 %
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HABITATG
E 3 (PM)

Cr
Mancomini
tat, 10 Esc

B
2-1

15.000,0
0 €

32.757,89
€

15.000,0
0 €

45,79 %

Total 45.000,00 €

Aplicació pressupostària 210/1521/76290

Exped
ient/20

21

CIF

Nom del
beneficiari

Informaci
ó

habitatge

Import
màxim

per
habitatg

e /
poblaci
ó

Import a
justificar

Import
de la

subvenc
ió

% de
finançame

nt

1984 B-179258
84

GESTORA NOU
SALT

HABITATG
E 1 (PM)
Doctor

Ferran, 36,
1r 2a

10.269,2
3 €

20.538,47
€

10.269,2
3 €

50,00 %

HABITATG
E 2 (PM)

Carrer de
Francesc
Macià, 11,

4t C

5.098,60
€

10.237,18
€

5.098,60
€ 49,80 %

HABITATG
E 3 (PM)
Països

Catalans,
18, 1r

4a

7.808,36
€

15.616,72
€

7.808,36
€

50,00%

HABITATG
E 4 (PM)

Carrer de
Torras i

Bages, 6,
entr. 2a

9.222,22
€

18.444,43
€

9.222,22
€

50,00 %
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HABITATG
E 5 (PM)

Carrer de
Torras i

Bages, 28,
4t 1a

7.639,76
€

15.279,52
€

7.639,76
€

50,00 %

Total 40.038,17 €

Cinquè. Disposar la despesa total, de 627.398,64 €, amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries següents del pressupost de 2021 de la Diputació de Girona:

Aplicació pressupostària Import concedit (en €)
210/1521/76200 542.360,47 €
210/1521/76300 45.000,00 €

210/1521/76290 40.038,17 €

Total 627.398,64 €

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

Expedient/202
1

CIF Nom del
peticionari

Concepte Motiu de la
desestimació

2045 P1704900-H
AJUNTAMENT
DE CASSÀ DE

LA SELVA
Habitatge 2

Manca d'acreditació
dels 7 anys de cessió

2019 P1715600-A AJUNTAMENT
DE RIPOLL Habitatge 2 Manca d'acreditació

dels 7 anys de cessió

2075 P1716700-H

AJUNTAMENT
DE SANT
CLIMENT

SESCEBES

Habitatge 2

Manca d'acreditació
dels 7 anys de cessió

1922 P1704200-C
AJUNTAMENT

DE
CAMPLLONG

Habitatge 1

Habitatge 2

Habitatge 3

Habitatge 4

Sol·licitar la subvenció
per a obres d'espais

comuns exteriors i no
arribar a l'import mínim
de subvenció establert

a les bases
específiques

1964 P1710200-E AJUNTAMENT Habitatge 5 No arribar a l'import
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DE LLORET DE
MAR

mínim de subvenció
establert a les bases

específiques

2030 P1723800-G

AJUNTAMENT
DE

VILALLONGA
DE TER

Habitatge 1

No arribar a la
puntuació mínima

establerta a les bases
específiques

Setè. 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.

Vuitè.  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 15 de novembre de 2021.

Novè. 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.

Desè. Notificar aquest acord als interessats.”

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

26.4. Aprovar concessió de subvencions als ajuntaments per a l'adquisició
d'habitatges destinats a polítiques socials, any 2021

Vistes les bases reguladores de subvencions als ajuntaments per a l’adquisició
d’habitatges destinats a polítiques socials, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona
en la sessió de 20 d’octubre de 2020, publicades al Butlletí Oficial de la Província de
Girona (BOPG) 210, de 2 de novembre de 2020.

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 12 de juliol de 2021, i de la Comissió
Avaluadora, de 13 de juliol de 2021, en què es concreta el resultat de l’avaluació
efectuada.
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Atès que la convocatòria estableix en l’apartat dos la possibilitat d’ampliar-ne la quantia
amb 285.000,00 € 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).

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 suplement de crèdit DG 3SC 4/2021 del pressupost de la Diputació de
Girona de l'exercici 2021, expedient 2021/5368, en data 17 de juny de 2021, mitjançant
el qual s’incrementa en 152.376,09 € el crèdit disponible de l’aplicació pressupostària
210/1521/76201.

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 152.376,09 €, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 210/1521/76201.

Segon. Ampliar la convocatòria de subvencions als ajuntaments per a l’adquisició
d’habitatges destinats a polítiques socials any 2021 en 152.376,09 €, afegir l’aplicació
pressupostària 210/1521/76291 d’ajuts a societats municipals per inversió en
adquisició d’habitatges a la convocatòria, redistribuir l’import de la convocatòria d’acord
amb el que es detalla tot seguit, i autoritzar la despesa addicional amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries corresponents.

Crèdits inicials
(en €)

Augment de la
convocatòria (en €)

Crèdits finals
(en €)

Aplicació pressupostària
210/1521/76201

570.000,00 € 62.376,09 € 632.376,09 €

Aplicació pressupostària
210/1521/76291

0,00 € 90.000,00 € 90.000,00 €

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:

Aplicació pressupostària 210/1521/76201

Expedie CIF Nom del Actuació Import a Import de la % de
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nt/
2021

beneficiari justificar subvenció finançament

4121 P1701600G
Ajuntament

de
Banyoles

Adquisició de
2 habitatges
C/Lleida 22,

2-4 41.000,00 € 30.000,00 € 73,17%

C/Mare de
Déu del Mont,
1, Bloc 6, 4-1

37.000,00 € 30.000,00 € 81,08%

3471 P1703200D

Ajuntament
de

Boadella i
les

Escaules

Adquisició
d'un habitatge

unifamiliar
aïllat: "Molí

d'en Marce" a
Boadella

d'Empordà

33.500,00 € 30.000,00 € 89,55%

4224 P1703700C

Ajuntament
de Caldes

de
Malavella

Adquisició de
2 habitatges
carrer Major,

37 1er 1a 99.500,00 € 30.000,00 € 30,15%

grup Nostra
Senyora de la
Llum, bloc 2
escala A 1er

esquerra

40.000,00 € 30.000,00 € 75,00%

4120 P1704900H
Ajuntament
de Cassà

de la Selva

Adquisició
d'un habitatge

Carretera
Provincial,
215, 1-1

83.000,00 € 30.000,00 € 36,14%

3882 P1720100E

Ajuntament
de la

Cellera de
Ter

Adquisició de
2 habitatges
C. d'Avall, 4
planta baixa 30.000,00 € 27.000,00 € 90,00%

C. d'Avall, 4
planta primera 30.000,00 € 27.000,00 € 90,00%

324 P1706600B Ajuntament
de Das

Adquisició
d'un habitatge
al C. Valentí
Almirall, 2

Antiga rectoría

164.000,00 € 30.000,00 € 18,29%

2241 P1707200J Ajuntament
de

Adquisició de
dos
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Figueres habitatges
Rocaberti 37,

4t-1r. 64.026,60 € 30.000,00 € 46,86%

Rocaberti 37,
4t-2r. 70.274,37 € 30.000,00 € 42,69%

4025 P1709600I
Ajuntament

de
Llagostera

Adquisició de
2 habitatges
C/Major, 2
Baixos 2a 60.000,00 € 30.000,00 € 50,00 %

C/ Lacustària,
12 baixos 1a 45.668,34 € 30.000,00 € 65,69 %

4137 P1710200E
Ajuntament

de Lloret
de Mar

C/ Riu de la
Plata, 56,

escala C, 2n
3a

80.000,00 € 30.000,00 € 37,50%

4022 P1712100E Ajuntament
d’Olot

AV. SANTA
COLOMA,

NÚM. 4, BX-2ª
24.500,00 € 22.050,00 € 90,00 %

1609 P1714200A

Ajuntament
de les
Planes

d'Hostoles

Adquisició de
dos

habitatges
C/Nou de la

Vedruna,
1r-1a.

58.333,33 € 30.000,00 € 51,43%

C/Nou de la
Vedruna,

1r-3a.
58.333,33 € 30.000,00 € 51,43%

4229 P1715400F
Ajuntament

de Ribes
de Freser

Ca la Domiga
de Ventolà. 60.000,00 € 30.000,00 € 50,00%

3674 P1715600A Ajuntament
de Ripoll

Adquisició
d'un habitatge

al Carrer
Vinyes, 23 2n

de Ripoll

40.000,00 € 30.000,00 € 75,00%

4512 P1703800A Ajuntament
de Calonge

Adquisició
d'un habitatge
a carrer de la
Rutlla 14 B-2

70.000,00 € 30.000,00 € 42,86%

Total 586.050,00 €**
Expression is faulty
**** Expression is
faulty **0** Expression
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is faulty ****
Expression is faulty
**** Expression is
faulty **0** Expression
is faulty **

Aplicació pressupostària 210/1521/76291

Expedie
nt/

2021
CIF

Nom del
beneficiari Actuació

Import a
justificar

Import de la
subvenció

% de
finançame

nt

3917 B17925884
Gestora

Urbanística
Nousalt SL

Adquisició
de dos

habitatges
CARRER
JUAN DE

LA
CIERVA,
15, 2-B

46.000,00 € 30.000,00 € 65,22%

CARRER
MAJOR,

173, ENT.
4

45.000,00 € 30.000,00 € 66,67%

Total 60.000,00 €

Cinquè. Disposar la despesa total, de 646.050,00 €, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària següent del pressupost de 2021 de la Diputació de Girona:

Aplicació pressupostària Import concedit (en €)
210/1521/76201 586.050,00 €
210/1521/76291 60.000,00 €

Total 646.050,00 €

Sisè. La concessió de les subvencions dels tercers habitatges sol·licitats pels
ajuntaments i que es detalla en el quadre adjunt es realitzarà mitjançant un acord de la
Junta de Govern un cop s’aprovi definitivament l’expedient de suplement de crèdit DG
3SC 7/2021 del pressupost de despeses de la Diputació de Girona de l’exercici 2021.

Expedient/
2021

CIF Nom del sol·licitant Habitatge

4121 P1701600G Ajuntament de
Banyoles

C/Barcelona, 74,
Esc.H, 3-1
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4224 P1703700C Ajuntament de
Caldes de Malavella

grup Nostra Senyora
de la Llum, bloc 1

escala A 2on
esquerra

3882 P1720100E Ajuntament de la
Cellera de Ter

C. d'Avall, 4 planta
segona

2241 P1707200J Ajuntament de
Figueres

Rocaberti 37, 1r-3a.

3917 B17925884 Gestora Urbanística
Nousalt SL

CARRER JUAN DE
LA CIERVA, 17, 2-2

1609 P1714200A Ajuntament de les
Planes d'Hostoles

C/Nou de la Vedruna,
2n-2a.

Setè. 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.

Vuitè.  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 11 de les bases, dins del termini que finalitza
el 31 d’octubre de 2021.

Novè. 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.

Desè. 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 11:05 h, de
la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
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