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Número:  1055  
Òrgan:  Junta de Govern 
Sessió:  Ordinària 
Data: 23 de novembre de 2021 
Hora:  10:00 
Lloc:  Saló de Sessions 
Document: Acta 
 
Expedient: 2021/8861 
 
 
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. Lluís Amat i Batalla 
Sr. Josep Maria Bagot i Belfort 

Diputat 
Diputat 

Sr. Joan Fàbrega i Solé Diputat 
Sra. Joana Vilà i Brugué Cap de Gabinet de Presidència 
Sr. Joaqum Crespo i Serra Adjunt al Gabinet de Presidència 
Sra. Marta Payeró Torró Adjunta al vicepresident primer 

 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

 Punt d'ordre del dia Expedient 

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

 

 Assistència i Cooperació als Municipis  

3 Canvis destí diversos ajuntaments dins el Fons 
de Cooperació Econòmica i Cultural any 2021, 
per a obres d'inversió - Assistència i Cooperació 
als Municipis 
 

2021/X020301/8078 

 Habitatge  

4 Revocació definitiva de subvencions comarcals 
2020 -  Habitatge 

2019/X020100/8055 

5 Revocació definitiva subvencions pobresa 
energètica 2020 - Habitatge 

2020/X020100/6268 

6 Aprovació conveni XHIS 2021, entre l'Agència 
d'Habitatge de Catalunya i la Diputació de 
Girona -  Habitatge 

2021/X020203/8305 

7 Aprovació de la renuncia de la subvenció per 
l'adquisisció d'habitatges destinats a polítiques 
socials de l'ajuntament de Ribes de Fraser 2021  
- Habitatge 

2021/X020201/4229 

8 Aprovació definitiva de revocació de 
subvencions per a estudis, plans, programes i 
projectes locals en l'àmbit de les polítiques 
d'habitatge de l'any 2020  -  Habitatge 

2019/X020100/8052 

9 Proposta Junta de Govern revocació definitiva 
subvenció inversions en habitatges 2020 - 
Habitatge 

2019/X020100/8056 

10 Revocacions subvencions per a l'adquisició 
d'habitatges destinats a polítiques socials 2020  
- Habitatge 
 

2019/X020100/8057 

 Organització i RRHH Corporatiu  

11 Autoritzar Francesc Bota Bassas a exercir dues 
activitats públiques compatibles amb el càrrec 
d'assessor de Ple - Organització i RRHH 
Corporatiu 
 

2021/G030104/8222 

 Participació Ciutadana, Bon Govern i 
Transparència 

 

12 Acceptació renúncia Ajuntament Maià de 
Montcal subvenció per a polítiques de foment 
de la participació ciutadana 2021 - Participació 
Ciutadana, Bon Govern i Transparència 

2021/X020201/3328 



 

 

 

 

3 

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

 

13 Aprovació canvi imputació pressupostària 
subvenció Convocatòria participació ciutadana 
2019-Ajuntament de Llagostera -  Participació 
Ciutadana, Bon Govern i Transparència 
 

2019/X020200/4902 

 Serveis Jurídics  

14 Assabentament. Fermesa sentència. Recurs 
abreujat núm. 69/2021. Xarxa Viària de la 
Diputació - Serveis Jurídics  
 

2021/D030300/8337 

 Comunicació Cultural  

15 Aprovar la renúncia de la subvenció concedida 
a Nova Editorial Moll, SL per a l'edició de la 
publicació "Llegendes d'amor i tortura" -  
Comunicació Cultural 
 

2021/X020201/3690 

 Cooperació Cultural  

16 Aprovació del compte justificatiu de 
l'Ajuntament de La Bisbal per circumstàncies de 
la COVID-19 - Cooperació Cultural 

2021/X020200/219 

17 Acceptar la renúncia del Grup Enderrock 
Edicions, SL, a la subvenció per a la creació de 
públics per a la cultura 2021 -  Cooperació 
Cultural 

2021/X020201/2635 

18 Acceptar la renúncia de l'Associació Cultivant 
Igualtat a la subvenció per a la creació de 
públics per a la cultura 2021 - Cooperació 
Cultural 

2021/X020201/2571 

19 Modificació parcial de l'acord de subvenció a 
l'Associació UAP per al finançament del 
projecte UAP21 Naure - Cooperació Cultural 

2021/X020200/2006 

20 Autoritzar la contractació de persones 
vinculades a l'Associació Cos a Cos Teatre - 
Cooperació Cultural 

2021/X020201/2369 

21 Autoritzar la contractació de persones 
vinculades a l'Associació Acocollona't pel 
projecte "Acocollona't. Festival de Cinema 
Fantàstic i de Terror de Girona - 11a edició" - 
Cooperació Cultural 

2021/X020201/2519 

22 Aprovació resolució convocatòria escoles 
municipals de música, dansa i conservatoris de 
música, curs 2020-2021 - Cooperació Cultura 

2021/X020201/7568 

23 Autoritzar a Somfònics, SL la contractació de 
persones vinculades a l'entitat pel projecte 
anual del Cor de Teatre - Cooperació Cultural 

2021/X020201/2526 
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24 Acceptar la renúncia de l'Associació Puigcerdà 
Music a la subvenció per a la creació de públics 
per a la cultura 2021 - Cooperació Cultural 
 

2021/X020200/1676 

 Servei de Programes Europeus  

25 Aprovar resolució convocatòria Europa Local 
2021 - Servei de Programes Europeus 
 

2021/X020100/1226 

26 Proposicions urgents  

27 Precs i preguntes  

 
 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del 
dia 2 de novembre de 2021 
 
S’aprova per unanimitat i sense esmenes l’acta de la sessió ordinària del dia 2 de 
novembre 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. Canvis destí diversos ajuntaments dins el Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural any 2021, per a obres d'inversió - Assistència i Cooperació als Municipis. 
2021/X020301/8078 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària de dia 4 de maig 
de 2021 va resoldre la concessió de subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural per a l’any 2021.  
 
Vista la petició presentada pels ajuntaments relacionats de canvi de destí de la 
subvenció concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2021 per a obres 
d’inversió i per a de despeses corrents obligatòries. 
 
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: 
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PRIMER. Autoritzar a l’Ajuntament de Sant Gregori el canvi de destí de la subvenció 
que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2021, obres 
d’inversió, expedient 2021/633 pel concepte i l’import que es detallen.  
 

Concepte inicial Concepte final Pressupost Subvenció 
Inicial € 

Subvenció 
Final € 

Asfaltat carretera 
Sant Medir  

Asfaltat carretera 
Sant Medir  

18.615,85  18.615,85 15.282,30 

Parcs Infantils  Parcs Infantils   9.000,00  9.000,00 8.967,31 

 Pavimentació camí 
de Can Melcior 

13.947,22  3.366,24 

Total   27.615,85 27.615,85 

 

SEGON. Autoritzar a l’Ajuntament de Maçanet de la Selva el canvi de destí de la 
subvenció que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2021, 
obres d’inversió, expedient 2021/531 pel concepte i l’import que es detallen.  
 

Concepte inicial Concepte final Pressupost Subvenció 
Inicial € 

Subvenció 
Final € 

Projecte de la plaça 
de l'Avinguda St. 
Jordi  

          
134.000,00  
 

 
124.593,85  
 

0 

 Construcció pista 
poliesportiva 
descoberta i pista 
skate 

124.593,85  
 

 124.593,85  
 

Total   124.593,85  
 

124.593,85  
 

 

TERCER. Obligació de difusió i publicitat. 
 
Per a subvencions inferiors a 25.000 € serà suficient 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 
 
En el cas de subvencions de més de 25.000,00 € per a inversions en obres, caldrà 
col·locar en la zona de les obres fins que finalitzin un cartell anunciador amb el nom de 
l'actuació i el logotip i el nom de la Diputació de Girona. A la tramesa del compte 
justificatiu s'haurà d'adjuntar una fotografia del cartell col·locat. 
 
QUART. Notificar la present resolució als ajuntaments interessats 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 2021 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 2022. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
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 — Habitatge 

 
4. Revocació definitiva de subvencions comarcals 2020 - Habitatge. 
2019/X020100/8055 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària que va tenir lloc el 
dia 16 de juny de 2020, va adoptar l'acord de resolució de la convocatòria de 
subvencions a ajuntaments i consells comarcals per a la gestió de les polítiques socials 
d’habitatge en l’àmbit comarcal, anualitat 2020 (Exp. 2019/8055). 
 
El consell comarcal beneficiari de la subvenció relacionat tot seguit no ha justificat la 
totalitat de l’import de les despeses de l’actuació establert a l’acord, en el termini que 
finalitzava el 15 de novembre de 2020 o específicament en els terminis establerts en 
pròrrogues sol·licitades. 
 

Beneficiari Exp/2020 
Pressupost a 
justificar 

Subvenció 
concedida 

% de 
finançament 

Despeses 
justificades 

Subvenció 
pagada 

Consell 
Comarcal 
de l’Alt 
Empordà 

2257 168.541,62 € 17.990,00 € 10,67% 114.031,00 € 12.167,11 € 

 
Els ajuntaments i consells comarcals beneficiaris de la subvenció relacionats tot seguit 
han justificat menys actuacions de les detallades al punt 6 de les bases específiques, 
en relació amb les actuacions detallades a la sol·licitud. 
 

Beneficiari Exp/2020 
Pressupost a 
justificar 

Subvenció 
concedida 

% de 
finançament 

Despeses 
justificades 

Subvenció 
pagada 

Ajuntament 
de 
Banyoles 

 
1951 
 

21.819,76 € 4.160,00 € 19,07% 21.984,55 € 3.350,00 € 

Ajuntament 
d’Olot 

2482 34.000,00 € 8.320,00 € 24,47% 39.370,68 € 7.960,00 € 

Ajuntament 
de Ripoll 

 
2171 
 

33.681,52 € 6.300,00 € 18,70% 36.468,29 € 5.800,00 € 

Consell 
Comarcal 
del Gironès 

670 66.833,47 € 18.000,00 € 26,93% 67.965,74 € 17.910,00 € 

Consell 
Comarcal 
de la Selva 

2035 115.532,40 € 18.000,00 € 15,58% 115.532,40 € 16.080,00 € 

 
En data 22 de setembre de 2021 es va notificar als ajuntaments i consells comarcals 
interessats aquesta resolució i se’ls va concedir un termini de quinze dies per a què 
presentessin les al·legacions que consideressin oportunes. El tràmit d’audiència ha 
finalitzat el 14 d’octubre de 2021 i no s’ha presentat cap al·legació. 
 
Vist el que determina la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en 
relació amb l’obligació de justificació de les subvencions i el reglament que la 
desenvolupa. 
 
Vist l’article 33 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona, que 
estableix: “El centre gestor notificarà al beneficiari la proposta de revocació de la 
subvenció, i li concedirà un termini de quinze dies per tal que hi pugui presentar les 
al·legacions que consideri oportunes. Un cop transcorregut el termini i resoltes les 
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al·legacions, si escau, l’òrgan competent revocarà la subvenció, tot arxivant-ne 
l’expedient sense cap tràmit ulterior.” 
 
D’acord amb la base específica reguladora 17ena de les subvencions a ajuntaments i 
consells comarcals per a la gestió de les polítiques socials d'habitatge en l'àmbit 
comarcal, la Junta de Govern de la Diputació és l’òrgan competent per adoptar l’acord 
de revocació. 
 
D’acord amb aquests antecedents, el Diputat delegat d’Habitatge, assistència als 
municipis i serveis generals, proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent: 
 
PRIMER. Revocar les subvencions concedides a ajuntaments i consells comarcals per 
a la gestió de les polítiques socials d'habitatge en l'àmbit comarcal, any 2020, per 
incompliment de l’obligació de justificar o justificació inferior de les actuacions detallades 
a les bases específiques, en relació amb les actuacions detallades a la sol·licitud, pels 
imports i als següents ajuntaments i consells comarcals: 
 

Beneficia
ri 

Exp/2020 
Pressupost a 
justificar 

Subvenció 
concedida 

% de 
finançament 

Despeses 
justificades 

Subvenció 
pagada 

Import 
subvenció 
a revocar 

Ajuntame
nt de 
Banyoles 

 
1951 
 

21.819,76 € 4.160,00 € 19,07% 21.984,55 € 3.350,00 € 810,00 € 

Ajuntame
nt d’Olot 

2482 34.000,00 € 8.320,00 € 24,47% 39.370,68 € 7.960,00 € 360,00 € 

Ajuntame
nt de 
Ripoll 

 
2171 
 

33.681,52 € 6.300,00 € 18,70% 36.468,29 € 5.800,00 € 500,00 € 

Consell 
Comarcal 
de l’Alt 
Empordà 

2257 168.541,62 € 
17.990,00 
€ 

10,67% 114.031,00 € 
12.167,11 
€ 

5.822,89 € 

Consell 
Comarcal 
del 
Gironès 

670 66.833,47 € 
18.000,00 
€ 

26,93% 67.965,74 € 
17.910,00 
€ 

90,00 € 

Consell 
Comarcal 
de la 
Selva 

2035 115.532,40 € 
18.000,00 
€ 

15,58% 115.532,40 € 
16.080,00 
€ 

1.920,00 € 

Total 9.502,89 € 

 
SEGON. Anul·lar els romanents de la disposició de despesa de les subvencions a 
ajuntaments i consells comarcals per a la gestió de les polítiques socials d’habitatge en 
l’àmbit comarcal dels ajuntaments i consells comarcals següents:  
  

Ajuntament  Exp/2020 Número d’Operació  
Import 
subvenció a 
revocar  

Ajuntament de Banyoles 1951 220200015284  810,00 € 
Ajuntament d’Olot 2482  220200015282 360,00 € 
Ajuntament de Ripoll 2171 220200015523 500,00 € 
Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà 

2257 220200015288 5.822,89 € 

Consell Comarcal del Gironès 670  220200015286 90,00 € 
Consell Comarcal de la Selva 2035 220200015287  1.920,00 € 
Total  9.502,89 € 
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TERCER. Notificar el present acord als ajuntaments i consells comarcals afectats. 
 

 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
5. Revocació definitiva subvencions pobresa energètica 2020 - Habitatge. 
2020/X020100/6268 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària que va tenir lloc el 
dia 6 d’octubre de 2020, va adoptar l'acord de resolució de la convocatòria de 
subvencions a ajuntaments i consells comarcals per a la compra de material per 
contribuir a la lluita contra la pobresa energètica, anualitat 2020 (Exp. 2020/6268). 
 
Els ajuntaments i consells comarcals beneficiaris de les subvencions relacionats tot 
seguit no han justificat la totalitat de l’import de les despeses de l’actuació establert a 
l’acord, en el termini que finalitzava el 30 de novembre de 2020 o específicament en els 
terminis establerts en pròrrogues sol·licitades. 
 

Benefici
ari 

Exp/202
0 

Concepte 
Pressupost 
a justificar 

Subvenció 
concedida 

% de 
finançamen
t 

Despeses 
justificades 

Subvenci
ó pagada 

Ajuntam
ent de 
Girona  

7712  
16 
deshumidificador
s i 9 radiadors  

4.440,00 €  4.440,00 €  100,00% 4.040,00 € 
4.040,00 
€ 

Ajuntam
ent de 
Lloret de 
Mar  

7639 
10 neveres, 15 
deshumidificador
s i 15 radiadors  

13.000,00 
€  

10.000,00 €  76,92 %  6.074,99 € 
4.672,88 
€ 

Ajuntam
ent 
d’Olot  

7625  

2 neveres, 20 
deshumidificador
s, 6 radiadors, 2 
altres sistemes 
de climatització i 
2 calderes  

9.900,00 €  9.900,00 €  100,00%  8.864,40 € 
8.864,40 
€ 

Ajuntam
ent de 
Salt  

7666  

2 neveres, 8 
deshumidificador
s, 9 radiadors, 1 
caldera i 1 altres  

6.450,00 €  6.450,00 €  100,00%  4.638,60 € 
4.638,60 
€ 

Consell 
Comarc
al del 
Baix 
Empord
à  

7628  
5 neveres, 10 
deshumidificador
s i 50 radiadors  

13.500,00 
€  

10.000,00 €  74,07%  0,00 € 0,00 € 

Consell 
Comarc
al del 
Gironès  

7665  

1 nevera, 4 
deshumidificador
s, 10 radiadors i 1 
altres sistemes 
de climatització  

3.700,00 €  3.700,00 €  100,00%  1.839,83 € 
1.839,83 
€ 

 
En data 22 de setembre de 2021 es va notificar als ajuntaments i consells comarcals 
interessats aquesta resolució i se’ls va concedir un termini de quinze dies per a què 
presentessin les al·legacions que consideressin oportunes. El tràmit d’audiència ha 
finalitzat el 14 d’octubre de 2021 i no s’ha presentat cap al·legació. 
 
Vist el que determina la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en 
relació amb l’obligació de justificació de les subvencions i el reglament que la 
desenvolupa. 
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Vist l’article 33 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona, que 
estableix: “El centre gestor notificarà al beneficiari la proposta de revocació de la 
subvenció, i li concedirà un termini de quinze dies per tal que hi pugui presentar les 
al·legacions que consideri oportunes. Un cop transcorregut el termini i resoltes les 
al·legacions, si escau, l’òrgan competent revocarà la subvenció, tot arxivant-ne 
l’expedient sense cap tràmit ulterior.” 
 
D’acord amb la base específica reguladora 17ena de les subvencions a ajuntaments i 
consells comarcals per a la compra de material per contribuir a la lluita contra la pobresa 
energètica, la Junta de Govern de la Diputació és l’òrgan competent per adoptar l’acord 
de revocació. 
 
D’acord amb aquests antecedents, el Diputat delegat d’Habitatge, assistència als 
municipis i serveis generals, proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent: 
 
PRIMER. Revocar les subvencions concedides a ajuntaments i consells comarcals per 
a la compra de material per contribuir a la lluita contra la pobresa energètica, any 2020, 
per incompliment de l’obligació de justificar les despeses de l’actuació en els termes i 
dins dels terminis que preveien les bases reguladores, pels imports i als següents 
ajuntaments i consells comarcals: 
 

Beneficia
ri 

Exp/202
0 

Concepte 
Pressupost a 
justificar 

Subvenció 
concedida 

Despeses 
justificades 

Subvenció 
pagada 

Import 
subvenció 
a revocar 

Ajuntam
ent de 
Girona  

7712  
16 
deshumidificad
ors i 9 radiadors  

4.440,00 €  4.440,00 €  4.040,00 € 4.040,00 € 400,00 € 

Ajuntam
ent de 
Lloret de 
Mar  

7639  

10 neveres, 15 
deshumidificad
ors i 15 
radiadors  

13.000,00 €  
10.000,00 
€  

6.074,99 € 4.672,88 € 5.327,12 € 

Ajuntam
ent 
d’Olot  

7625  

2 neveres, 20 
deshumidificad
ors, 6 
radiadors, 2 
altres sistemes 
de climatització 
i 2 calderes  

9.900,00 €  9.900,00 €  8.864,40 € 8.864,40 € 1.035,60 € 

Ajuntam
ent de 
Salt  

7666  

2 neveres, 8 
deshumidificad
ors, 9 
radiadors, 1 
caldera i 1 
altres  

6.450,00 €  6.450,00 €  4.638,60 € 4.638,60 € 1.811,40 € 

Consell 
Comarca
l del Baix 
Empordà  

7628  

5 neveres, 10 
deshumidificad
ors i 50 
radiadors  

13.500,00 €  
10.000,00 
€  

0,00 € 0,00 € 
10.000,00 
€ 

Consell 
Comarca
l del 
Gironès 

7665  

1 nevera, 4 
deshumidificad
ors, 10 
radiadors i 1 
altres sistemes 
de climatització  

3.700,00 €  3.700,00 €  1.839,83 € 1.839,83 € 1.860,17 € 

Total 
20.434,29 
€ 

 
SEGON. Anul·lar els romanents de la disposició de despesa de les subvencions a 
ajuntaments i consells comarcals per a la compra de material per contribuir a la lluita 
contra la pobresa energètica dels ajuntaments i consells comarcals següents:  
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Ajuntament  Exp/2020 Número d’Operació  
Import 
subvenció a 
revocar  

 

Ajuntament de Girona  7712  220200022362 400,00 € 

Ajuntament de Lloret de Mar  7639   220200022363 5.327,12 € 

Ajuntament d’Olot  7625  220200022364 1.035,60 € 

Ajuntament de Salt  7666  220200022365 1.811,40 € 

Consell Comarcal del Baix Empordà  7628  220200022358  10.000,00 € 

Consell Comarcal del Gironès 7665  220200022359 1.860,17 € 

Total  20.434,29 €  

 
TERCER: Notificar el present acord als ajuntaments i consells comarcals afectats. 
 

 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
6. Aprovació conveni XHIS 2021, entre l'Agència d'Habitatge de Catalunya i la 
Diputació de Girona - Habitatge. 2021/X020203/8305 
 
Vist el conveni de col·laboració establert l’any 2020 entre la Diputació de Girona i 
l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, es proposa la renovació de la col·laboració 
econòmica de la Diputació de Girona a favor de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, 
per donar suport a les entitats del tercer sector social de la demarcació de Girona que 
gestionen habitatges per a persones en situació d’exclusió social, les quals consten 
enumerades a l’Annex I i formen part de la XHIS, en virtut de l’Acord amb l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya de 6 de maig del 2021. 
 
El Servei d’Habitatge de la Diputació de Girona ha considerat oportú elaborar i aprovar 
un conveni de col·laboració específic amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya amb 
l'objectiu de donar suport a les entitats del tercer sector de la demarcació de Girona que 
gestionen habitatges per a persones en situació d'exclusió social.  
L 
a subvenció a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya es troba prevista nominativament 
al Pressupost del servei d’Habitatge per l’any 2021 amb càrrec a la partida 210 1521 
45100. 
Vist el que preveu l'article 22.2.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i l'article 15.a de l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona. 
 
D’acord amb aquests antecedents, el Diputat delegat d’Habitatge, assistència als 
municipis i serveis generals, proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i l’Agència de 
l’habitatge de Catalunya per donar suport a les entitats del tercer sector social de la 
demarcació de Girona que gestionen habitatges per a persones en situació d’exclusió 
social, i que es transcriu literalment a continuació:   
 
“CONVENI ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA I LA DIPUTACIÓ DE 
GIRONA, PER DONAR SUPORT A LES ENTITATS DE LA DEMARCACIÓ DE GIRONA 
QUE FORMEN PART DE LA XARXA D’HABITATGES D’INSERCIÓ SOCIAL 
 
REUNITS 
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D’una part, l'Agència de l’Habitatge de Catalunya, representada pel secretari d'Habitatge 
i Inclusió Social del Departament de Drets Socials, senyor Carles Sala Roca, com a 
president de l'Agència de l’Habitatge de Catalunya, nomenat Secretari d’Habitatge i 
Inclusió Social, per Decret 297/2021, de 29 de juny, en ús de les facultats de 
representació que li atorga l’article 5 de la Llei 13/2009, de 22 de juliol, de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya. 
 
I el senyor Jaume Fornt i Paradell, director de l'Agència de l’Habitatge de Catalunya, que 
actua en nom i representació d'aquest entitat, designada per acord de govern de 14 de 
juliol  (GOV/93/2020) publicat al DOGC núm. 8178, de 16 de juliol de 2020  i en ús de 
les facultats atorgades per l'article 7.3.e) de la Llei 13/2009, de 22 de juliol, de l'Agència 
de l’Habitatge de Catalunya. 
 
De l’altra, la Diputació de Girona, representada pel president, el senyor Miquel Noguer i 
Planas, president de la Diputació de Girona, amb NIF P1700000A , en virtut de les 
facultats conferides per acord de la Junta de Govern de XXX , assistit per a aquest acte 
pel secretari general, el senyor Jordi Batllori i Nouvilas.  
 
EXPOSEN 
I.- L’article 2 de la llei 13/2009, del 22 de juliol, de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
encomana aquesta Agència l’execució i gestió de les polítiques d’habitatge que són 
competència de la Generalitat de Catalunya. 
Igualment,  l’article 3.1 f)  de la llei esmentada atribueix a l’Agència la funció de 
gestionar i executar els programes socials relacionats amb l’habitatge.   
II.- D’acord amb els articles 8 c) i 22 del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al Dret 
a l’Habitatge, els programes socials d’habitatges inclouen, entre d’altres actuacions, els 
habitatges d’inserció, els quals es destinen a atendre persones que presenten problemes 
d’inserció i que requereixen una atenció especial, seguiment i tutela especialitzats durant 
un període de temps, així com a atendre persones llogateres d’infrahabitatges o 
d’habitatges sobreocupats. 
III.- L’article 23 del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al Dret a l’Habitatge estableix 
que la gestió dels habitatges d’inserció s’articula mitjançant la Xarxa d’habitatges d’Inserció 
Social (XHIS), integrada per les entitats sense ànim de lucre que gestionen els habitatges 
d’inserció, que han de tenir com a finalitat social l’atenció a persones amb risc d’exclusió. 
IV.- En data 6 de maig del 2021, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha signat un Acord 
amb les entitats integrants dels Programes d’habitatges d’inserció social per tal de donar 
suport econòmic a les entitats que gestionen habitatges tutelats per a col·lectius amb risc 
d'exclusió. 
V.- La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials de Catalunya, estableix, al seu 
article 27.1, que l’Administració de la Generalitat, els municipis i la resta d’ens locals de 
Catalunya són les administracions competents en matèria de serveis socials.  
VI.- L’article 41.1 de la citada Llei 12/2007 disposa que l’Administració de la Generalitat 
i els ens locals col·laboren en l’aplicació de les polítiques de serveis socials, d’acord 
amb les competències respectives, mitjançant els instruments establerts per la legislació 
general de règim jurídic i procediment administratiu i la legislació de règim local. 
VII.- En aquest context, la Diputació de Girona té interès a col·laborar econòmicament 
amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per tal de donar suport a les entitats del tercer 
sector social de la demarcació de Girona que gestionen pisos per a persones en situació 
d’exclusió social, en el marc de les competències d’assistència i cooperació jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis, previstes a l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local.  
VIII.- El marc legal pel qual es regeixen les subvencions que pot atorgar la Diputació de 
Girona en aquesta matèria es concreta en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
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de Subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat 
pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS) així com als articles 118 
a 129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat 
pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS) i l'Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, aprovada pel Ple de la Corporació el 21 de febrer 
de 2012. 
IX.- L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona estableix en el seu 
article 15.a que les subvencions es poden atorgar directament quan estiguin 
consignades nominativament en el pressupost general de la Diputació.  
Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents:  

PACTES 
Primer. Objecte 
L’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració econòmica de la Diputació de 
Girona a favor de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, per donar suport a les entitats 
del tercer sector social de la demarcació de Girona que gestionen habitatges per a 
persones en situació d’exclusió social, les quals consten enumerades a l’Annex I i 
formen part de la XHIS, en virtut de l’Acord amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
de data 06/05/2021. 
Amb aquest objecte, al present conveni s’estableixen les condicions que han de fer 
possible l’atorgament per part de la Diputació de Girona d’una subvenció econòmica a 
favor de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per un import total de 74.999,40 € per a 
l’exercici 2021. 
Segon. Obligacions de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya  
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya es compromet a: 
a) Gestionar la Xarxa d’Habitatges d’Inserció social, tal i com s’estableix en la secció 
4, articles 22 a 25 del Decret 75/2014, de 27 de maig del Pla per al Dret a l’Habitatge.  
b) Tramitar l’aportació econòmica de la Diputació de Girona per les entitats de la Xarxa 
d’Habitatges d’Inserció Social de la província de Girona. 
c) Presentar la justificació dels ajuts tal com s’estableix al pacte cinquè d’aquest 
conveni. 
d) Traslladar a la Diputació de Girona els indicadors agregats d’utilització de la xarxa. 
e) Fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en 
qualsevol acte, publicitat o difusió de les activitats objecte d’aquesta subvenció. 
f) Aportar un import mínim per habitatge de 1.800 €, per tal que la Diputació de Girona 
efectuï l’ aportació que es determina a l’acord tercer, en base a allò que disposa 
l’esmentat article 25 del Decret 75/2014 i en base a allò que determina l’acord entre 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i les entitats socials o ajuntaments integrants de 
la XHIS de data 06/05/2021. 
Tercer. Aportació de la Diputació de Girona  
La Diputació de Girona, com a contribució al funcionament de la Xarxa d’Habitatges 
d’Inserció Social, farà una aportació econòmica, mitjançant transferència a l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya, per un import total de 74.999,40 euros, per tal de col·laborar 
en la realització de les activitats descrites als punts anteriors. 
La relació d’entitats beneficiàries i habitatges per entitat es detallen a l’Annex I del 
present conveni. La distribució dels ajuts es durà a terme en els termes que estableix 
l’acord de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya amb les entitats gestores adherides, tal 
com s’estableix en l’article 25 de del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al Dret a 
l’Habitatge.  
La Diputació de Girona aportarà com a màxim 382,65 € per habitatge i any, sempre i quan 
es doni la circumstància que l’Agència de l’habitatge de Catalunya ja hagi aportat l’import 
detallat al punt f de l’acord segon abans esmentat.  
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El pagament de l’aportació de la Diputació de Girona a l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya es realitzarà mitjançant una transferència bancaria  consistent en el 
lliurament de l’import de 74.999,40 euros, corresponent a la totalitat de la quantia a 
aportar per part de la Diputació de Girona, el qual s’efectuarà a través d’un únic 
pagament, mitjançant una bestreta, sense l’ aportació de cap mitjà de garantia per part 
de l’Agència i un cop signat el conveni. 
Arribat el moment en què s’assoleixi la realització de la totalitat de l’objecte d’aquest 
conveni i el compliment de les condicions i les seves finalitats, fet que s’acreditarà 
mitjançant   la presentació del compte justificatiu de l’Agència  previst a l’acord cinquè, 
es procedirà a la liquidació definitiva de les despeses efectuades i, si fos el cas, al 
reintegrament de les quantitats romanents no aplicades a favor de la Diputació de Girona.  
S’entendrà acceptada la subvenció amb la signatura d’aquest conveni per part de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.  
Quart.-   Termini d’execució 
L’aportació econòmica de la Diputació de Girona es destinarà a finançar les despeses 
que es produeixin com a conseqüència del manteniment en actiu dels habitatges per 
part de les entitats de la demarcació de Girona que formen part de la Xarxa d’Habitatges 
d’Inserció Social, entre els dies 1 de gener i el 31 de desembre de 2021. 
Cinquè.- Justificació de les despeses 
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya haurà de justificar una despesa de com a mínim  
1.800,00€ per habitatge/any, per tal que la Diputació de Girona efectuï la seva aportació 
de com a màxim 382,65 euros, en base a allò que disposa l’esmentat article 25 del 
Decret 75/2014 i en base a allò que determina l’acord entre l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i les entitats socials o ajuntaments integrants de la XHIS de data 06/05/2021, 
i aportarà la documentació següent: 

 Memòria del/la Director/a de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya  i el/la Director/a de 
Programes Socials de l’Habitatge,  on constin les actuacions dutes a terme així com els 
resultats obtinguts, i  la relació classificada de la totalitat dels imports satisfets per 
l’Agència a cadascuna de les entitats gestores d’habitatge, en aplicació d’aquest 
conveni. 
La data límit per a la justificació és el 31 de març de 2022.  
Setè.- Compatibilitat amb d’altres subvencions 
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les subvencions 
rebudes per a la mateixa finalitat no podrà superar el cost total del projecte/activitat a 
desenvolupar. 
Vuitè.- Comissió de seguiment 
Es crea una Comissió de seguiment d’aquest conveni, que es constitueix com a òrgan 
col·legiat per exercir les funcions de coordinació, execució i avaluació del seu 
funcionament.  
Aquest òrgan es composa de 2 persones, 1 en representació de cadascuna de les parts 
signatàries del conveni. 
La Comissió de seguiment es reuneix un mínim d’una vegada l’any, a proposta de 
qualsevol de les parts signatàries.  
La comissió ha d’establir els mecanismes i els instruments tècnics necessaris per 
disposar de les dades que permetin analitzar adequadament el funcionament de present 
conveni. 
Novè.- Difusió 
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya i la Diputació de Girona podran difondre el 
contingut d’aquests conveni amb la finalitat que sigui coneguda la col·laboració que s’hi 
estableix entre les parts i concretament, en relació amb la Xarxa d’Habitatges d’Inserció 
Social. 
Desè. Vigència del Conveni 
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La vigència del conveni s’estableix des de la data en què es signa fins al 31 de març de 
2022.  
Onzè. Causes de resolució 
Aquest conveni es podrà extingir per alguna de les causes següents: 
- Expiració del termini de vigència acordat en la clàusula precedent. 
- Denúncia anticipada per qualsevol de les parts, que haurà de ser 
comunicada a l’altra part amb una antelació mínima de tres mesos a la finalització del 
termini de vigència pactat o de qualsevol de les seves pròrrogues. 
- Mutu acord de les parts, manifestat per escrit. 
- Incompliment de les obligacions assumides per les parts  en aquest conveni 
i/o les disposicions legalment aplicables. En aquest cas, la part interessada pot exigir-
ne el compliment efectiu i, en el cas que no es produeixi,  haurà de comunicar a l’altra 
part la seva intenció de resoldre anticipadament el conveni, amb una antelació mínima 
de 15 dies. 
- La impossibilitat legal o material de continuar amb l’objecte del conveni. 
- Les generals establertes per la legislació vigent. 
En el supòsit d’extinció anticipada del conveni, s’haurà de documentar per escrit el motiu 
de l’extinció i es liquidarà la part proporcional al temps en relació al termini de vigència 
previst al conveni, d’acord amb les regles que estableix l’article 52.2 de la llei 40/2015, 
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
Dotzè. Resolució de conflictes 
En cas de dubte o controvèrsia sobre la interpretació, execució o resolució del Conveni, 
les parts es comprometen a arribar a un acord en el marc de la Comissió de Seguiment 
prevista al pacte vuitè d’aquest conveni. Si això no fos possible, les qüestions litigioses 
que es plantegin se sotmetran al coneixement de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
Tretzè. Verificació i control 
El  compte justificatiu s’entendrà com a documents suficients per acreditar el destí de la 
subvenció concedida. No obstant això, els beneficiaris estan obligats a sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació que pugui efectuar la Diputació, i a qualsevol altra actuació 
de comprovació i control financer que puguin dur a terme els òrgans de control 
competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la informació que els sigui 
requerida en l’exercici de les actuacions anteriors. 
Catorzè. Règim jurídic 
El marc normatiu pel qual es regeix aquesta subvenció és: 
- L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
- Les Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona. 
- 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. 
- La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 
- Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim jurídic del sector públic. 
- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 
- El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 
179/1995, de 13 de juny. 
- Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del 
subjecte. 
I en prova de la conformitat i perquè així consti, les parts signen el present conveni.  
Signat electrònicament,  
ANNEX I 
Entitats que formen part de la Xarxa d’Habitatges d’Inserció de la demarcació de Girona 
2021 
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NIF ENTITATS HAB 

G17795121 ASSOCIACIÓ DE SUPORT I ACOLLIDA A L’IMMIGRANT ÀKAN 2 

G17740812 ASSOCIACIÓ TALLERS 7 

G17101924 ATART 1 

R1700016G CÀRITAS DIOCESANA DE GIRONA 11 

P1700061C CONSORCI CENTRE D´ACOLLIMENT I SERVEIS SOCIALS LA SOPA 6 

G17695768 FUNDACIÓ ASTRES  6 

G55175624 FUNDACIÓ ELNA 1 

G17143108 FUNDACIÓ OBRA SOCIAL COMUNITÀRIA BELLVITGE 4 

G17703794 FUNDACIÓ PRIVADA ADIS 1 

G17338492 FUNDACIÓ PRIVADA ASPRONIS 4 

G17414905  FUNDACIÓ MAP 3 

G17535055 FUNDACIÓ PRIVADA DE SERVEIS ASSISTENCIALS DE LA GARROTXA - 
FAGEDA 5 

17588047G FUNDACIÓ PRIVADA DRISSA  4 

G17925215 FUNDACIÓ PRIVADA RESILIS  17 

G17752288 FUNDACIÓ TUTELAR COMARQUES GIRONINES 11 

G17148693 FUNDACIÓ SER GI 96 

G17397969 FUNDACIÓ TRESC 3 

F17444225 SUARA S.C.C.L. 14 

    196 

“ 
SEGON. Concedir a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya la subvenció nominativa que 
es detalla a continuació:  

Expedient: 2021/8305 Beneficiari: Agència de l'Habitatge de Catalunya  

NIF: Q0801820B Anualitat 2021: 74.999,40€ 

Projecte: Suport a les entitats de la Xarxa d'Habitatges d'Inserció social de la 
demarcació de Girona 

 
TERCER.- Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària de 
l’any 2021, 210/1521/45100 del pressupost ordinari d’enguany de la Diputació de 
Girona, d’un import de 74.999,40€ a favor de l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya.   
 
QUART. Informar els beneficiaris de que han d’acceptar de manera expressa la 
subvenció en el termini d’un mes des de la recepció de la notificació. (model 
www.ddgi.cat). 
 
CINQUÈ. 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 les previsions contingudes al conveni. 
 
SISÈ. Facultar el Sr. President de la Diputació per a la signatura del conveni proposat i 
de qualsevol altre document que sigui necessari per a l’efectivitat d’aquest acord. 
 
SETÈ. En tot acte de publicitat relatiu a l'objecte d'aquesta subvenció, s'haurà 
d'esmentar la col·laboració econòmica de la Diputació. 
 
VUITÈ. Notificar aquest acord a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 

http://www.ddgi.cat/
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Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
7. Aprovació de la renuncia de la subvenció per l’adquisició d'habitatges destinats 
a polítiques socials de l'ajuntament de Ribes de Fraser 2021 - Habitatge. 
2021/X020201/4229 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona de data 20 de juliol de 2021 va concedir 
a l’Ajuntament de Ribes de Freser una subvenció de 30.000,00 € per a l’adquisició d’un 
habitatge destinat a polítiques socials (expedient número 2021/4229), amb càrrec a 
l’aplicació 210/1521/76201 del pressupost general de 2021 i amb un termini per a 
justificar fins el 31 d’octubre de 2021.  
 
En data 13 d’octubre de 2021, l’Ajuntament de Ribes de Freser comunica la renuncia a 
la subvenció concedida per la Diputació de Girona per a l’adquisició d’un habitatge 
destinat a polítiques socials per a l’any 2021 per impossibilitat de que un cop s’hagi 
adquirit la finca es pugui executar el projecte de condicionament de Ca l’Andreu amb 
solvència i sense posar en perill l’equilibri financer municipal.  
 
D'acord amb aquests antecedents, el diputat delegat d’Habitatge, assistència als 
municipis i serveis generals, proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord de 
renúncia. 
 
PRIMER. Acceptar formalment la renúncia de la subvenció atorgada a l’ajuntament de 
Ribes de Freser, per import de 30.000,00 €, concedida per a l’adquisició d’un habitatge 
destinat a polítiques socials (expedient número 2021/4229), atorgada per la Junta de 
Govern del dia 20 de juliol de 2021. 
 
SEGON. Anul·lar el document comptable D de l’any 2021 número 220210019160 per 
import de 30.000,00 € de l’aplicació pressupostària 210/1521/76201. 
 
TERCER. Notificar a l’Ajuntament de Ribes de Freser el present acord. 
 

 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
8. Aprovació definitiva de revocació de subvencions per a estudis, plans, 
programes i projectes locals en l'àmbit de les polítiques d'habitatge de l'any 2020 
- Habitatge. 2019/X020100/8052 
 
La Junta de Govern esmena el text de la proposta, en el sentit d’on hi diu:  
“La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària que va tenir lloc 
el dia 21 de juliol de 2021, va adoptar l'acord de resolució de la convocatòria de 
subvencions als ajuntaments per a estudis, plans, programes i projectes locals en l'àmbit 
de les polítiques d'habitatge, anualitat 2020 (Exp. 2019/8052).” 
 
Hi hauria de dir: 
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“La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària que va tenir lloc 
el dia 21 de juliol de 2020, va adoptar l'acord de resolució de la convocatòria de 
subvencions als ajuntaments per a estudis, plans, programes i projectes locals en l'àmbit 
de les polítiques d'habitatge, anualitat 2020 (Exp. 2019/8052)”, de tal manera que l’acord 
és el següent: 
 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària que va tenir lloc el 
dia 21 de juliol de 2020, va adoptar l'acord de resolució de la convocatòria de 
subvencions als ajuntaments per a estudis, plans, programes i projectes locals en l'àmbit 
de les polítiques d'habitatge, anualitat 2020 (Exp. 2019/8052). 
 
Per resolució del president de la Diputació de data 6 de setembre de 2021, es va iniciar 
l’expedient de revocació de les subvencions als ajuntaments per a estudis, plans, 
programes i projectes locals en l'àmbit de les polítiques d'habitatge, any 2020, per 
incompliment de l’obligació de justificació de les actuacions, en els termes i dins dels 
terminis que preveien les bases reguladores, als següents ajuntaments: 
 

Beneficiar
i 

Exp/2020 Concepte 
Pressupost 
a justificar 

Subvenció 
concedida 

Despeses 
justificades 

Subvenció 
pagada 

Import 
subvenció 
a revocar 

Argelagu
er  
 

1975  
 

Estudi del parc 
d'habitatges 
primera fase  

10.000,00 €  
 

9.098,47 €  
 

9.750,00 € 
 

8.872,50 € 
 

225,97 € 
 

Caldes de 
Malavella  
 

2336  
 

Programa: 
"Habitat, 
accés i 
manteniment 
de l'habitatge"  

24.475,00 €  
 

6.498,90 €  
 

24.474,96 € 
6.498,89 € 
 

0,01 € 
 

Calonge i 
Sant 
Antoni  
 

2069  
 

Pla Local 
d'Habitatge  

17.756,99 €  
 

10.000,00 
€  
 

16.335,00 € 
 

9.147,60 € 
 

852,40 € 
 

Cassà de 
la Selva  
 

2251  
 

Proposta 
tècnica 
d'intervenció 
en matèria 
d'habitatge  

14.542,16 €  
 

9.098,47 €  
 

6.988,27 € 
 

4.402,61 € 
 

4.695,86 € 
 

Girona  
 

2481  
 

Estudi de les 
condicions i 
viabilitat de la 
cessió d'un 
terreny 
municipal per 
a destinar-lo a 
habitatges 
cooperatius  

14.500,00 €  
 

6.498,90 €  
 

14.399,00 € 
 

6.479,55 € 
 

19,35 € 
 

Hostalric  
 

498  
 

Projecte 
executiu 
habitatges 
socials carrer 
Major, 40  

12.100,00 €  
 

6.498,90 €  
 

10.600,00 € 
 

5.724,00 € 
 

774,90 € 
 

La Bisbal 
d'Empord
à  
 

2360  
 

Gestió de la 
borsa 
d'habitatges 
d'inclusió  

13.982,38 €  
 

9.098,47 €  
 

13.982,34 € 
 

9.088,52 € 
 

9,95 € 
 

Maçanet 
de la 
Selva  
 

2502  
 

Projecte 
d'intervenció 
en matèria 
d'habitatge  

14.032,70 €  
 

7.798,69 €  
 

13.424,85 € 
 

7.517,92 € 
 

280,77 € 
 

Mieres  
 

2011  
 

Estudi del parc 
d'habitatges  
en l’àmbit rural 
segona fase  

3.750,00 €  
 

3.562,50 €  
 

3.300,00 € 
 

3.135,00 € 
 

427,50 € 
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Roses  
 

1329  
 

Pla local 
d'habitatge  

26.620,00 €  
 

9.098,47 €  
 

23.958,00 € 
 

8.145,72 € 
 

952,75 € 
 

Sant 
Llorenç de 
la Muga  
 

2211  
 

Estudi local 
sobre 
habitatges buits  

7.865,00 €  
 

6.498,90 €  
 

5.898,75 € 
 

4.895,96 € 
 

1.602,94 € 

 
En data 21 de setembre de 2021 es va notificar als ajuntaments interessats aquesta 
resolució i se’ls va concedir un termini de quinze dies per a què presentessin les 
al·legacions que consideressin oportunes. El tràmit d’audiència va finalitzar el 13 
d’octubre de 2021 sense haver-se presentat cap al·legació.  
Vist el que determina la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en 
relació amb l’obligació de justificació de les subvencions i el reglament que la 
desenvolupa. 
 
Vist l’article 33 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona, que 
estableix: “El centre gestor notificarà al beneficiari la proposta de revocació de la 
subvenció, i li concedirà un termini de quinze dies per tal que hi pugui presentar les 
al·legacions que consideri oportunes. Un cop transcorregut el termini i resoltes les 
al·legacions, si escau, l’òrgan competent revocarà la subvenció, tot arxivant-ne 
l’expedient sense cap tràmit ulterior.” 
 
D’acord amb la base específica reguladora 16ena de les subvencions als ajuntaments 
per a estudis, plans, programes i projectes locals en l'àmbit de les polítiques d'habitatge, 
la Junta de Govern de la Diputació és l’òrgan competent per adoptar l’acord de revocació. 
 
D’acord amb aquests antecedents, el Diputat delegat d’Habitatge, assistència als 
municipis i serveis generals, proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent: 
 
PRIMER. Revocar les subvencions concedides per a estudis, plans, programes i 
projectes locals en l'àmbit de les polítiques d'habitatge, any 2020, per incompliment de 
l’obligació de justificar les despeses de l’actuació en els termes i dins dels terminis que 
preveien les bases reguladores, pels imports i als ajuntaments que es relacionen a 
continuació: 
 

Beneficia
ri 

Exp/202
0 

Concepte 
Pressupost 
a justificar 

Subvenció 
concedida 

Despeses 
justificades 

Subvenció 
pagada 

Import 
subvenció 
a revocar 

Argelagu
er  
 

1975  
 

Estudi del parc 
d'habitatges 
primera fase  

10.000,00 €  
 

9.098,47 €  
 

9.750,00 € 
 

8.872,50 € 
 

225,97 € 
 

Caldes 
de 
Malavell
a  
 

2336  
 

Programa: 
"Habitat, accés i 
manteniment de 
l'habitatge"  

24.475,00 €  
 

6.498,90 €  
 

24.474,96 € 
6.498,89 € 
 

0,01 € 
 

Calonge i 
Sant 
Antoni  
 

2069  
 

Pla Local 
d'Habitatge  

17.756,99 €  
 

10.000,00 
€  
 

16.335,00 € 
 

9.147,60 € 
 

852,40 € 
 

Cassà de 
la Selva  
 

2251  
 

Proposta tècnica 
d'intervenció en 
matèria 
d'habitatge  

14.542,16 €  
 

9.098,47 €  
 

6.988,27 € 
 

4.402,61 € 
 

4.695,86 € 
 

Girona  
 

2481  
 

Estudi de les 
condicions i 
viabilitat de la 
cessió d'un 
terreny municipal 
per a destinar-lo 

14.500,00 €  
 

6.498,90 €  
 

14.399,00 € 
 

6.479,55 € 
 

19,35 € 
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a habitatges 
cooperatius  

Hostalric  
 

498  
 

Projecte executiu 
habitatges 
socials carrer 
Major, 40  

12.100,00 €  
 

6.498,90 €  
 

10.600,00 € 
 

5.724,00 € 
 

774,90 € 
 

La Bisbal 
d'Empor
dà  
 

2360  
 

Gestió de la 
borsa 
d'habitatges 
d'inclusió  

13.982,38 €  
 

9.098,47 €  
 

13.982,34 € 
 

9.088,52 € 
 

9,95 € 
 

Maçanet 
de la 
Selva  
 

2502  
 

Projecte 
d'intervenció en 
matèria 
d'habitatge  

14.032,70 €  
 

7.798,69 €  
 

13.424,85 € 
 

7.517,92 € 
 

280,77 € 
 

Mieres  
 

2011  
 

Estudi del parc 
d'habitatges  
en l’àmbit rural 
segona fase  

3.750,00 €  
 

3.562,50 €  
 

3.300,00 € 
 

3.135,00 € 
 

427,50 € 
 

Roses  
 

1329  
 

Pla local 
d'habitatge  

26.620,00 €  
 

9.098,47 €  
 

23.958,00 € 
 

8.145,72 € 
 

952,75 € 
 

Sant 
Llorenç de 
la Muga  
 

2211  
 

Estudi local sobre 
habitatges buits  

7.865,00 €  
 

6.498,90 €  
 

5.898,75 € 
 

4.895,96 € 
 

1.602,94 € 

 
SEGON. Anul·lar els romanents de la disposició de despesa de les subvencions 
concedides per a estudis, plans, programes i projectes locals en l'àmbit de les polítiques 
d'habitatge, any 2020, dels ajuntaments següents:  
 

 Ajuntament Exp./2020 
Número d’operació  Import subvenció a revocar  

Argelaguer  
 

1975  
 

220200015214 225,97 € 
 

Caldes de Malavella  
 

2336 
220200015219 0,01 € 

 

Calonge i Sant Antoni  
 

2069  
220200015220 852,40 € 

 

Cassà de la Selva  
 

2251  
220200015221 4.695,86 € 

 

Girona  
 

2481  
220200015227 19,35 € 

 

Hostalric  
 

498  
22020000402 774,90 € 

 

La Bisbal d'Empordà  
 

2360  
220200015229 
 

9,95 € 
 

Maçanet de la Selva  
 

2502  
220200015232 280,77 € 

 

Mieres  
 

2011  
220200015233 427,50 € 

 

Roses  
 

1329  
 

220200015241 952,75 € 
 

Sant Llorenç de la 
Muga  
 

2211  
220200015252 

1.602,94 € 

 
TERCER. Notificar el present acord als ajuntaments interessats.  
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Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
9. Proposta Junta de Govern revocació definitiva subvenció inversions en 
habitatges 2020 - Habitatge. 2019/X020100/8056 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària que va tenir lloc el 
dia 21 de juliol de 2020, va adoptar l'acord de resolució de la convocatòria de 
subvencions als ajuntaments per a inversions en habitatges destinats a polítiques 
socials, anualitat 2020 (Exp. 2019/8056). 
 
Els ajuntaments beneficiaris de les subvencions relacionats tot seguit no han justificat la 
totalitat de l’import de les despeses de l’actuació establert a l’acord, en el termini que 
finalitzava el 15 de desembre de 2020 o específicament en els terminis establerts en 
pròrrogues sol·licitades. 
 

 
Expedien
t/2020 

Beneficiari 
Informació 
habitatge 

Pressupost 
a justificar 

Subvenció 
concedida 

% de 
finançament 

Despeses 
justificades 

Subvenció 
pagada 

2242 
Ajuntament 
d’Anglès 

HABITATGE 1 
(PM) C/de les 
Fàbriques, 11 
bx-2 

38.099,00 € 15.000,00 € 39% 5.381,73 € 2.098,87 € 

HABITATGE 2 
(PM) C/de la 
Verneda, 61 - 
Grup Sant 
Miquel, bloc A 
porta 3 

24.562,00 € 13.230,80 €  54% 1.554,85 € 839,62 € 

 
2138 

Ajuntament 
de Blanes 

HABITATGE 1 
(PM) C/Vila de 
Lloret 96, bloc 
3r - 1r 

39.932,98 € 15.000,00 € 38% 33.305,29 € 12.656,01 € 

HABITATGE 2 
(PM) c/Vila de 
Lloret 96, bloc 
3r - 2n 

39.932,98 € 15.000,00 € 38% 33.305,29 € 12.656,01 € 

HABITATGE 3 
(PM) c/Vila de 
Lloret 96, bloc 
3r - 3r 

39.932,98 € 15.000,00 € 38% 33.305,29 € 12.656,01 € 

2061 
Ajuntament 
de Calonge i 
Sant Antoni 

HABITATGE 1 
(PM) Passeig 
d'Hivern, 10 

8.999,45 € 4.173,35 € 46% 8.222,30 € 3.782,26 € 

2340 
Campllong 
Iniciatives, 
SAU 

HABITATGE 1 
(PM) CARRER 
RECTORIA, 2 

7.968,82 € 6.000,00 € 75% 5.138,99 € 3.854,24 € 
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2106 
Ajuntament 
de Figueres 

HABITATGE 4 
(PM) Avda. 
Salvador Dalí, 
109, escala B, 
10è 2a  

13.681,69 € 6.840,85 € 50% 12.385,09 € 6.192,55 € 

HABITATGE 5 
(PM) Doctor 
Ferran, 11, 6è 
1a 

15.700,00 € 7.850,00 € 50% 9.468,38 € 4.734,19 € 

2371 
Ajuntament 
de La Pera 

HABITATGE 1 
(PM) 
Av.Marquès 
d'Alpens, 26, 1r 

15.766,35 € 
                
11.025,80 €  

70% 13.105,09 € 9.173,56 € 

2380 
Ajuntament 
de Lloret de 
Mar 

HABITATGE 1 
(PM) C/ Verge 
de Loreto, 1 1r 
2a 

15.000,00 € 7.500,00 € 50% 4.087,26 € 2.043,63 € 

HABITATGE 2 
(PM) C/ Verge 
de Loreto, 1 1r 
3a 

15.000,00 € 7.500,00 € 50% 4.270,94 € 2.135,47 € 

HABITATGE 3 
(PM) C/ Verge 
de Loreto, 1 2n 
1a 

15.000,00 € 7.500,00 € 50% 4.029,65 € 2.014,83 € 

HABITATGE 4 
(PM) C/ Verge 
de Loreto, 1 2n 
3a 

15.000,00 € 7.500,00 € 50% 4.270,94 € 2.135,47 € 

2362 
Ajuntament 
de Puigcerdà 

HABITATGE 1 
(PM) Carrer 
Mosquera 4 
PROCÉS 
D'ADQUISICIÓ 

11.132,00 € 6.831,00 € 61% 0,00 € 0,00 € 

2453 

Ajuntament 
de Sant 
Climent 
Sescebes 

HABITATGE 1 
(PM) c/Sant 
Sebastià, 11 

17.000,00 € 13.230,80 €  78% 1.6912,68 € 
 
13.191,89 € 
 

639 
Ajuntament 
de Santa 
Cristina d'Aro 

HABITATGE 1 
(PM) Passatge 
Pompeu Fabra, 
esc. 4 ent.1a  

77.969,88 € 
  6.615,80 
€  

8% 62.364,87 € 
 
4.989,19 € 
 

 
En data 5 d’octubre de 2021 es va notificar als ajuntaments interessats aquesta resolució 
i se’ls va concedir un termini de quinze dies per a què presentessin les al·legacions que 
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consideressin oportunes. El tràmit d’audiència ha finalitzat el 27 d’octubre de 2021 i no 
s’ha presentat cap al·legació. 
 
Vist el que determina la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en 
relació amb l’obligació de justificació de les subvencions i el reglament que la 
desenvolupa. 
 
D’acord amb la base específica reguladora 17ena de les subvencions als ajuntaments 
per a inversions en habitatges destinats a polítiques socials, la Junta de Govern de la 
Diputació és l’òrgan competent per adoptar l’acord de revocació. 
 
D’acord amb aquests antecedents, el Diputat delegat d’Habitatge, assistència als 
municipis i serveis generals, proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent: 
 
PRIMER. Revocar les subvencions concedides als ajuntaments per a inversions en 
habitatges destinats a polítiques socials, any 2020, per incompliment de l’obligació de 
justificar o justificació inferior de les actuacions detallades a les bases específiques, en 
relació amb les actuacions detallades a la sol·licitud, pels imports i als següents 
ajuntaments: 
 

 
Expedient
/2020 

Beneficiari 
Pressupost a 
justificar 

Subvenció 
concedida 

% de 
finançament 

Despeses 
justificades 

Subvenció 
pagada 

Import 
subvenció a 
revocar 

2242 
Ajuntament 
d’Anglès 

38.099,00 € 15.000,00 € 39% 5.381,73 € 2.098,87 € 12.901,13 € 

24.562,00 € 13.230,80 €  54% 1.554,85 € 839,62 € 12.391,18 € 

 
2138 

Ajuntament 
de Blanes 

39.932,98 € 15.000,00 € 38% 33.305,29 € 12.656,01 € 2.343,99 € 

39.932,98 € 15.000,00 € 38% 33.305,29 € 12.656,01 € 2.343,99 € 

39.932,98 € 15.000,00 € 38% 33.305,29 € 12.656,01 € 2.343,99 € 

2061 
Ajuntament 
de Calonge i 
Sant Antoni 

8.999,45 € 4.173,35 € 46% 8.222,30 € 3.782,26 € 391,09 € 

2340 
Campllong 
Iniciatives, 
SAU 

7.968,82 € 6.000,00 € 75% 5.138,99 € 3.854,24 € 
 
2.145,76 € 
 

2106 
Ajuntament 
de Figueres 

13.681,69 € 6.840,85 € 50% 12.385,09 € 6.192,55 € 648,30 € 

15.700,00 € 7.850,00 € 50% 9.468,38 € 4.734,19 € 3.115,81 € 
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2371 
Ajuntament 
de La Pera 

15.766,35 € 11.025,80 €  70% 13.105,09 € 9.173,56 € 
 
1.852,24 € 
 

2380 
Ajuntament 
de Lloret de 
Mar 

15.000,00 € 7.500,00 € 50% 4.087,26 € 2.043,63 € 5.456,37 € 

15.000,00 € 7.500,00 € 50% 4.270,94 € 2.135,47 € 5.364,53 € 

15.000,00 € 7.500,00 € 50% 4.029,65 € 2.014,83 € 5.485,17 € 

15.000,00 € 7.500,00 € 50% 4.270,94 € 2.135,47 € 5.364,53 € 

2362 
Ajuntament 
de 
Puigcerdà 

11.132,00 € 6.831,00 € 61% 0,00 € 0,00 € 6.831,00 € 

2453 

Ajuntament 
de Sant 
Climent 
Sescebes 

17.000,00 € 13.230,80 €  78% 1.6912,68 € 
 
13.191,89 € 
 

 
38,91 € 
 

639 

Ajuntament 
de Santa 
Cristina 
d'Aro 

77.969,88 €   6.615,80 €  8% 62.364,87 € 
 
4.989,19 € 
 

 
1.626,61 € 
 

 
SEGON. Anul·lar els romanents de la disposició de despesa de les subvencions als 
ajuntaments per a inversions en habitatges destinats a polítiques socials dels 
ajuntaments següents:  
  

Ajuntament  Expedient/2020 Número d’Operació  
Import subvenció 
a revocar 

Ajuntament d’Anglès 2242 220200015257 25.292,31 € 

Ajuntament de Blanes 2138 220200015259 7.031,97 € 

Ajuntament de Calonge i Sant Antoni 2061 220200015262 391,09 € 

Campllong Iniciatives, SAU 2340 220200015263 2.145,76 € 

Ajuntament de Figueres 2106 220200015265 3.764,11 € 

Ajuntament de La Pera 2371 220200015268 1.852,24 € 

Ajuntament de Lloret de Mar 2380 220200015280 21.670,60 € 

Ajuntament de Puigcerdà 2362 220200015273 6.831,00 € 

Ajuntament de Sant Climent Sescebes 2453 220200015276 38,91 € 

Ajuntament de Santa Cristina d'Aro 639 220200015277 1.626,61 € 

 
TERCER. Notificar el present acord als ajuntaments afectats. 
 

 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
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10. Revocacions subvencions per a l'adquisició d'habitatges destinats a polítiques 
socials 2020 - Habitatge. 2019/X020100/8057 
 
La Junta de Govern esmena el text de la proposta, en el sentit d’on hi diu:  
 
“La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària que va tenir lloc 
el dia 21 de juliol de 2021, va adoptar l'acord de resolució de la convocatòria de 
subvencions als ajuntaments per a l’adquisició d’habitatges destinats a polítiques 
socials, anualitat 2020 (Exp. 2019/8057). 
 
Per resolució del president de la Diputació de data 29 de setembre de 2021 (...)” 
 
Hi hauria de dir: 
 
“La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària que va tenir lloc 
el dia 21 de juliol de 2020, va adoptar l'acord de resolució de la convocatòria de 
subvencions als ajuntaments per a l’adquisició d’habitatges destinats a polítiques 
socials, anualitat 2020 (Exp. 2019/8057). 
 
Per resolució del president de la Diputació de data 30 de setembre de 2021 (...)”, de tal 
manera que l’acord definitiu és el següent: 
 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària que va tenir lloc el 
dia 21 de juliol de 2021, va adoptar l'acord de resolució de la convocatòria de 
subvencions als ajuntaments per a l’adquisició d’habitatges destinats a polítiques 
socials, anualitat 2020 (Exp. 2019/8057). 
 
Per resolució del president de la Diputació de data 29 de setembre de 2021, es va iniciar 
l’expedient de revocació de les subvencions als ajuntaments per a l’adquisició 
d’habitatges destinats a polítiques socials, any 2020, per incompliment de l’obligació de 
justificació de les actuacions, en els termes i dins dels terminis que preveien les bases 
reguladores, als següents ajuntaments: 
 

Benefici
ari 

Exp
/20
20 

Concepte 
Pressupost 
a justificar 

Subvenci
ó 
concedida 

% de 
finanç
a-
ment 

Despeses 
justificade
s 

Subvenci
ó pagada 

Subvenci
ó a 
revocar 

Ajuntam
ent de 
Llagoste
ra 

209
3 

Adquisició de tres 
habitatges 
destintats a 
polítiques socials 

 

Pis carrer Lleida, 
18, 1r 2a 

51.798,32 
€ 

30.000,00 
€ 

 
58% 

 
51.798,32 
€ 

 
30.000,00 
€ 

0 

Pis carrer Àngel 
Guimerà, 8, 2n 

65.000,00 
€ 

30.000,00 
€ 

 
46% 

 
65.000,00 
€ 

 
30.000,00 
€ 

0 

Pis carrer 
Lacustària, 12 
baixos 1a 

45.668,34 
€ 

30.000,00 
€ 

 
66% 

 
0,00 € 

 
0,00 € 

30.000,00 
€ 

Gestora 
Urbaníst
ica 
Nousalt, 
SL 

232
9 

Adquisició de tres 
habitatges 
destintats a 
polítiques socials 

 

PASSEIG 
PAÏSOS 
CATALANS 56, 6-
2 

43.801,83 
€ 

21.900,92 
€ 

50% 
40.803,08 
€ 

20.401,54 
€ 

1.499,38 
€ 
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CARRER 
TORRES I 
BAGES 16, 1-3 

44.191,29 
€ 

22.095,65 
€ 

 
50% 

42.272,72 
€ 

 
21.136,36 
€ 

959,28 € 

CARRER 
TORRES I 
BAGES 8, 3-4 

42.992,13 
€ 

21.496,07 
€ 

 
50% 

41.135,65 
€ 

 
20.567,83 
€ 

928,23 € 

 
En data 4 d’octubre de 2021 es va notificar aquesta resolució a l’ajuntament de 
Llagostera i a data 5 d’octubre a la Gestora Urbanística Nousalt, SL i se’ls va concedir 
un termini de quinze dies per a què presentessin les al·legacions que consideressin 
oportunes. El tràmit d’audiència va finalitzar el 26 d’octubre de 2021 per a l’Ajuntament 
de Llagostera i el 27 d’octubre de 2021 a la Gestora Urbanística Nousalt, i no s’ha 
presentat cap al·legació. 
 
Vist el que determina la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en 
relació amb l’obligació de justificació de les subvencions i el reglament que la 
desenvolupa. 
 
D’acord amb la base específica reguladora 16ena de les subvencions als ajuntaments 
concedides per a l’adquisició d’habitatges destinats a polítiques socials, any 2020, la 
Junta de Govern de la Diputació és l’òrgan competent per adoptar l’acord de revocació. 
 
D’acord amb aquests antecedents, el Diputat delegat d’Habitatge, assistència als 
municipis i serveis generals, proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent: 
 
PRIMER. Revocar les subvencions concedides per a l’adquisició d’habitatges destinats 
a polítiques socials, any 2020, per incompliment de l’obligació de justificar les despeses 
de l’actuació en els termes i dins dels terminis que preveien les bases reguladores, pels 
imports i als ajuntaments que es relacionen a continuació: 
 

Beneficiari 
Exp/20
20 

Concepte 
Pressup
ost a 
justificar 

Subvenció 
concedida 

% de 
finança
-ment 

Despeses 
justificades 

Subvenció 
pagada 

Subvenció 
a revocar 

Ajuntament 
de 
Llagostera 

2093 

Adquisició 
de tres 
habitatges 
destintats a 
polítiques 
socials 

 

Pis carrer 
Lleida, 18, 
1r 2a 

51.798,3
2 € 

30.000,00 € 
 
58% 

 
51.798,32 € 

 
30.000,00 
€ 

0 

Pis carrer 
Àngel 
Guimerà, 8, 
2n 

65.000,0
0 € 

30.000,00 € 

 
46% 

 
65.000,00 € 

 
30.000,00 
€ 

0 

Pis carrer 
Lacustària, 
12 baixos 
1a 

45.668,3
4 € 

30.000,00 € 

 
66% 

 
0,00 € 

 
0,00 € 30.000,00 

€ 

Gestora 
Urbanística 
Nousalt, SL 

2329 

Adquisició 
de tres 
habitatges 
destintats a 
polítiques 
socials 

 

PASSEIG 
PAÏSOS 
CATALANS 
56, 6-2 

43.801,8
3 € 

21.900,92 € 50% 40.803,08 € 
20.401,54 
€ 

1.499,38 € 

CARRER 
TORRES I 

44.191,2
9 € 

22.095,65 € 
 
50% 42.272,72 € 

 
21.136,36 
€ 

959,28 € 
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BAGES 16, 
1-3 

CARRER 
TORRES I 
BAGES 8, 
3-4 

42.992,1
3 € 

21.496,07 € 

 
50% 

41.135,65 € 

 
20.567,83 
€ 

928,23 € 

 
 
SEGON. Anul·lar els romanents de la disposició de despesa de les subvencions 
concedides per a l’adquisició d’habitatges destinats a polítiques socials, any 2020, dels 
beneficiaris següents:  
 

Beneficiari 
Exp./202
0 

Número d’operació  Import subvenció a 
revocar  

Ajuntament de Llagostera 
 

2093 
 

220200016463 30.000,00 € 

Gestora Urbanística 
Nousalt, SL 

2329 220200016466 3.386,89 € 

 
 TERCER. Notificar el present acord als ajuntaments interessats.  
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
— Organització i RRHH Corporatiu 
 
11. Autoritzar Francesc Bota Bassas a exercir dues activitats públiques 
compatibles amb el càrrec d'assessor de Ple - Organització i RRHH Corporatiu. 
2021/G030104/8222 
 
Amb data 11 d’octubre de 2021 ha tingut entrada al Registre General de la Diputació 
una sol·licitud del Sr. Francesc Bota Bassas (E-2021-29660), que ocupa el càrrec 
eventual de confiança o assessorament especial anomenat “Assessora de Ple” a partir 
del dia 5 d’octubre de 2021, mitjançant la qual demana compatibilitzar el seu càrrec a la 
Diputació amb el càrrec de regidor de l’Ajuntament de Riudarenes i de conseller 
comarcal de la Selva, ambdós càrrecs sense dedicació. S’adjunten a la sol·licitud dos 
certificats emesos per l’Ajuntament de Riudarenes i el Consell Comarcal de la Selva que 
acrediten la condició de càrrec electe sense dedicació exclusiva de l’interessat.   
 
La Direcció corporativa d’Organització i Recursos Humans ha emès informe relatiu a la 
sol·licitud del Sr. Francesc Bota Bassas per a l’exercici d’una activitat pública compatible 
amb el càrrec eventual de confiança o assessorament especial a la Diputació de Girona.  
 
La normativa legal aplicable al règim de compatibilitats del personal de les entitats locals 
és la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques, la qual té caràcter bàsic per a tot el sector públic, que està 
definit en el seu article segon. També és d’aplicació el capítol 2 del títol VI del Reglament 
del personal al servei de les entitats locals, aprovat per Decret 214/1990, de 30 de juliol. 
Cal tenir present que aquest Reglament resulta d’aplicació amb l’excepció de dos 
preceptes concrets (els articles 326.2.a i 327.1) que van ser declarats nuls per la 
sentència del TSJ de Catalunya d’11 de juny de 2002. Finalment, també és aplicable 
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amb caràcter supletori la Llei catalana 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats 
del personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 
 
En aplicació d’aquest règim legal, cal fer les consideracions següents: 
 
L’article 5.1b) de la llei 53/1984, de 26 de desembre, estableix que amb caràcter 
excepcional, el personal inclòs en l’àmbit d’aplicació de la llei pot compatibilitzar el lloc 
de treball en l’Administració amb el càrrec electiu com a membre d’una corporació local, 
sempre que no ho faci en règim de dedicació exclusiva. És a dir, que només es podrà 
percebre una retribució al sector públic, sense perjudici de les dietes, indemnitzacions i 
assistències que li corresponguin com membre electe de la corporació local. A aquests 
efectes, cal acreditar la condició de regidor/a o altre càrrec de representació pública 
sense dedicació exclusiva ni parcial.  
 
L’acord del Ple de la Diputació de Girona de 23 de juliol de 2019, pel qual es regulen les 
condicions de treball del personal eventual de la Diputació de Girona, estableix en el seu 
punt 4rt, que “Atès les circumstàncies inherents a la seva condició, el personal eventual 
quedarà eximit del sistema de control horari mecanitzat, no obstant la dedicació i horari 
efectiu que correspongui segons l’apartat segon d’aquest acord _que és de 37,5 hores 
setmanals_ serà de compliment obligatori. Correspondrà als diputats delegats pel 
president el seguiment d’aquesta obligatorietat.” 
 
A més, s’ha de complir amb el límit retributiu previst a l’article 7 de la mateixa llei, en el 
sentit que la remuneració percebuda per ambdues activitats públiques no superin la 
remuneració prevista a la llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al càrrec de 
director general, ni superin l’import de la seva retribució a la Diputació incrementada en 
un 30%, en còmput anual. 
 
Segons l’article 9.2.h) del Reglament Orgànic de la Diputació de Girona, l’òrgan 
competent per resoldre les autoritzacions de compatibilitat és la Junta de Govern de la 
Diputació de Girona.  

 
L’article 26.1.a) del Decret 8/2021 de 9 de febrer, sobre transparència i dret d’accés a la 
informació pública, estableix que les administracions públiques han de publicar un 
extracte de les resolucions vigents d'autorització o reconeixement de compatibilitat amb 
activitats públiques o privades que afectin el personal al servei de les administracions 
públiques, en el qual es faci constar, entre d’altres dades, el nom i cognoms de 
l'empleada o empleat. Per tot això, caldrà publicar la informació relativa a la 
compatibilitat sense dissociar les seves dades de caràcter personal. 
 
En base a aquests antecedents i amb l’informe esmentat, i el dictamen favorable de la 
Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local, 
es proposa a la Junta de Govern l’adopció de l’acord següent: 
 
PRIMER. Autoritzar Francesc Bota Bassas, assessor de Ple de la plantilla de personal 
eventual de confiança o assessorament especial de la Diputació de Girona, a exercir 
una activitat pública compatible com a regidor sense dedicació de l’Ajuntament de 
Riudarenes i com a conseller comarcal del Consell Comarcal de la Selva, amb les 
condicions que s’esmenten tot seguit.   
 
SEGON. Els serveis prestats en la segona activitat pública sol·licitada no es computaran 
a efectes de triennis ni drets passius. Així mateix, les pagues extraordinàries i les 
prestacions de caràcter familiar només podran ser percebudes en una de les tres 
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activitats públiques exercides. Així mateix, es recorda que l’exercici d’una segona 
activitat pública compatible no podrà excusar el deure d’assistència al lloc de treball a la 
Diputació de Girona, ni el retard o negligència en l’execució del mateix.  
 
TERCER. Ordenar la publicació al Portal de Transparència de la Diputació de Girona 
d’aquesta resolució de reconeixement de compatibilitat, sense la prèvia dissociació de 
les seves dades de caràcter personal.  
 
 

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

 — Participació Ciutadana, Bon Govern i Transparència 

 
12. Acceptació renúncia Ajuntament Maià de Montcal subvenció per a polítiques 
de foment de la participació ciutadana 2021 - Participació Ciutadana, Bon Govern 
i Transparència. 2021/X020201/3328 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona de data 15 de juny de 2021, va resoldre 
la concessió de subvencions als ajuntaments per a polítiques de foment de la 
participació ciutadana 2021. 
 
Dels ajuntaments beneficiaris, l’Ajuntament de Maià de Montcal ha comunicat la 
renúncia a la subvenció atorgada per la Diputació de Girona. 
 

Ajuntament Expedient Concepte subvenció 
Import total 
subvenció 
 

Motiu  
renúncia 

Data 
registre 
entrada 

Data 
acord 
renúncia 

Maià de Montcal 2021/3328 

Procés participatiu 
2021 Maià de 
Montcal pel Projecte 
d’obres de millora 
del carrer Girona 
(Fase 1) 2.500,00 € 

No s’ha pogut dur a 
terme el procés 
participatiu atès que 
no s’ha redactat en 
termini el Projecte 
d’obres 

19/10/2
1 19/10/21 

 
D’acord amb el punt 18è de les Bases reguladores de subvencions per a polítiques de 
foment de la participació ciutadana, l’òrgan competent per adoptar els acords 
d’invalidesa, revocació i reintegrament és la Junta de Govern. 
 
S'informa favorablement la sol·licitud de renúncia de la subvenció de l’ajuntament de 
Maià de Montcal, i d'acord amb aquests antecedents que el president de la Comissió 
Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local proposi 
a la Junta de Govern que adopti l’acord següent: 
 
PRIMER. Acceptar formalment la renúncia de la subvenció a l’ajuntament de Maià de 
Montcal, atorgada per la Junta de Govern del dia 15 de juny de 2021. 
 

Ajuntament Expedient Concepte subvenció 
Import total 
subvenció 
 

Motiu  
renúncia 

Data 
registre 
entrada 

Data 
acord 
renúncia 

Maià de Montcal 2021/3328 

Procés participatiu 
2021 Maià de 
Montcal pel Projecte 
d’obres de millora 
del carrer Girona 
(Fase 1) 2.500,00 € 

No s’ha pogut dur a 
terme el procés 
participatiu atès que 
no s’ha redactat en 
termini el Projecte 
d’obres 

19/10/2
1 19/10/21 
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SEGON. Anul·lar la disposició de despesa amb càrrec al pressupost de l’any 2021 per 
a polítiques de foment de la participació ciutadana, any 2021, amb el següent detall: 
 

Ajuntament Exp.  Número d’Operació  Import subvenció a anul·lar  

Maià de Montcal 2021/3328 220210021636 2.500,00 € 
 
TERCER. Notificar el present acord a l’Ajuntament de Maià de Montcal. 
 

 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
13. Aprovació canvi imputació pressupostària subvenció Convocatòria 
participació ciutadana 2019-Ajuntament de Llagostera - Participació Ciutadana, 
Bon Govern i Transparència. 2019/X020200/4902 
 
La Junta de Govern va resoldre en data 17 de setembre de 2019 la convocatòria de 
subvencions per a polítiques de foment de la participació ciutadana i va atorgar a 
l'Ajuntament de Llagostera una subvenció de 4.131,46 € per “Llagostera 2020”. 

 
Es tracta d'una subvenció plurianual distribuïda en dues anualitats: 2.754,31 € 
per a l’any 2019 i 1.377,15 € per a l’any 2020. 
 

En data 29 d’octubre de 2020, l’Ajuntament de Llagostera va justificar la totalitat 
de la subvenció que va ser informada favorablement amb la corresponent 
certificació sobre la justificació i el reconeixement de l’obligació. 
 

L’expedient no es va poder comptabilitzar abans de finalitzar l’exercici i es va 
procedir a l’anul·lació dels documents comptables. 
 

Resta pendent de reconèixer l’obligació pel total de la subvenció concedida, per 
un import de 4.131,46 €, dels quals 1.377,15 € van ser incorporats com a 
romanents del 2020 en l’expedient de modificació de crèdit 2IR 3/2021 i els 
2.754,31 € han de ser imputats a l’exercici 2021 mitjançant un canvi d’imputació 
pressupostària. 
 
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 la 
concessió d’aquesta subvenció la va aprovar la Junta de Govern 17 de setembre de 
2019. 
 
D’acord amb aquests antecedents, 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 canvi d’imputació pressupostària de l’import pendent de reconèixer 
de la subvenció a l’Ajuntament de Llagostera, amb NIF P1709600I, Exp. 2019/4902, per 
a “Llagostera 2020” dins la convocatòria de subvencions per a polítiques de foment de 
la participació ciutadana 2019. 
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SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import total de 2.754,31 euros, amb càrrec 
el pressupost de 2021 a l’aplicació pressupostària 223.9240.46200. 
 
TERCER. Traslladar el present acord a l’Ajuntament de Llagostera. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
 — Serveis Jurídics 
 
14. Assabentament. Fermesa sentència. Recurs abreujat núm. 69/2021. Xarxa 
Viària de la Diputació - Serveis Jurídics . 2021/D030300/8337 
 
Vist l'informe emès per la Sra. Ma Cristina Lloret Gómez, cap del Servei Jurídic d'aquesta 
Diputació, de 20 d’octubre de 2021, que diu: 
 
“En data 13 d’octubre de 2021 se'ns ha notificat el decret de 5 d’octubre de 2021, que 
declara la fermesa de la sentència núm. 193/2021 de 27 de juliol, que va desestimar el 
recurs abreujat núm. 69/2021, interposat per Raúl Ulldemolins Vigo contra la 
desestimació presumpta per silenci administratiu de la Diputació, de la seva reclamació 
de indemnització pels danys i perjudicis, així com pels danys materials, derivats de la 
caiguda que va patir mentre anava en bicicleta el 28 de març de 2019, per la carretera 
GI-6659 de la Xarxa Viària de la Diputació, recurs que posteriorment va ampliar, incloent 
l’Acord de la Junta de Govern de 1 de juny de 2021, que va estimar parcialment la seva 
reclamació, per import d’11.242,14€. 
 
Faig constància d'aquestes actuacions judicials perquè siguin de coneixement de la 
Junta de Govern d'aquesta Diputació.”. 
 
El president de la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica 
i Cooperació Local proposa a la Junta de Govern que quedi ASSABENTADA de la 
fermesa de la sentència núm. 193/2021. Recurs abreujat núm. 69/2021. Jutjat 
Contenciós Administratiu (JCA) núm. 2 de Girona.  
 
 
La Junta de Govern en queda assabentada.  
 
 
 
 — Comunicació Cultural 
 
15. Aprovar la renúncia de la subvenció concedida a Nova Editorial Moll, SL per a 
l'edició de la publicació "Llegendes d'amor i tortura" - Comunicació Cultural. 
2021/X020201/3690 
 
En data 20 de juliol de 2021, la Junta de Govern va concedir una subvenció de 1.242,86 
euros a editorial Nova Editorial Moll, SL per a l’edició del llibre “Llegendes d’amor i tortura” 
(Expedient 2021/3690) dins la convocatòria de subvencions per al foment de 
produccions editorials, any 2021. 
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L’editorial Nova Editorial Moll, SL, en data 18 d’octubre de 2021, ha presentat un 
escrit en què al·lega no poder complir amb els requisits de justificació establerts 
en la resolució i per això presenta la renúncia expressa de la concessió de la 
subvenció per a l’edició d’aquest llibre. 
 
Per això, d’acord amb l’informe de la cap de la Secció d’Administració i Serveis 
als Ajuntaments del servei de biblioteques (instructora del procediment de 
concessió), el president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, 
Esports i Educació, proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent: 
 
Primer. Acceptar formalment la renúncia presentada l’editorial Nova Editorial Moll, 
SL de la subvenció de 1.242,86 euros atorgada per la Junta de Govern de data 
20 de juliol de 2021 per a l’edició de la publicació “Llegendes d’amor i tortura” 
(Expedient 2021/3690). 
 
Segon. Anul·lar la disposició de la despesa de 1.242,86 euros a favor l’editorial 
Nova Editorial Moll, SL per a l’edició de la publicació “Llegendes d’amor i tortura” 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 303/3340/47001. 
 
Tercer. Notificar aquest acord a l’editorial Nova editorial Moll, SL 
 
 

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

 — Cooperació Cultural 
 
16. Aprovació del compte justificatiu de l'Ajuntament de La Bisbal per 
circumstàncies de la COVID-19 - Cooperació Cultural. 2021/X020200/219 
 
La greu crisi sanitària, a nivell de pandèmia,  provocada pel coronavirus Covid 19, va 
motivar l’aprovació del Reial Decret llei 17/2020, de 5 de maig, pel qual s’aproven 
mesures de recolzament al sector cultural i de caràcter tributari per fer front a l’impacte 
econòmic i social del COVID-19 (BOE de 6 de maig de 2020). Mitjançant aquesta 
disposició, el govern intenta fer front a l’impacte econòmic i de crisi que ha generat 
aquesta situació de pandèmia. A Catalunya, s’ha aprovat el Decret llei 8/2020, de 24 de 
març, de modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents 
en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de 
transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, i d’adaptació 
d’altres mesures complementàries (DOGC de 25 de març de 2020). 
  
Entre els sectors econòmics especialment afectats per la crisi i les seves conseqüències 
hi ha el de la cultura. El conjunt dels espais culturals i escènics s’han vist absolutament 
paralitzats, i és obligació dels poders públics garantir la supervivència de les estructures 
culturals i vetllar per la promoció de la cultura i per l’accés dels ciutadans a la mateixa, 
inclús més en època de crisi. 
 
En l’àmbit subvencional i de foment, les actuacions s’han vist greument afectades per 
aquesta situació, per això ha resultat necessari establir mesures en l’àmbit de les 
subvencions per pal·liar els efectes desfavorables provocats tant als beneficiaris com 
als perceptors que es poden veure perjudicats. Aquesta situació és especialment 
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rellevant en l’àmbit cultural i social, que ha vist reduït dràsticament la consecució dels 
seus objectius i actuacions.   
 
Per això, d’una banda s’han de donar viabilitat als projectes, actuacions i activitats als 
quals la situació de força major generada per la pandèmia ha impedit el compliment de 
les finalitats per a les quals han estat atorgades les subvencions i, per altra, es considera 
convenient que els òrgans concedents de les subvencions facin ús de les eines de la 
normativa aplicable en matèria de subvencions i a la corresponent al procediment 
administratiu comú, per tal de flexibilitzar al màxim i afavorir el compliment de la finalitat 
de la concessió de les subvencions per part dels beneficiaris, mesures que s’estableixen 
al capítol II, article 5, del Decret llei 8/2020 i al capítol V, article 14, del Decret llei 
17/2020. 
 
Davant la situació molts ajuntaments, empreses, entitats, associacions, fundacions, 
gestors culturals... han hagut de modificar, reprogramar, adaptar, anul·lar... els 
projectes, activitats, produccions, festivals... que tenien programats.  
 
El servei de Cooperació Cultural i educació de la Diputació de Girona, atenent a la seva 
competència ineludible de cooperació, assistència i promoció de la cultura als municipis 
i al territori, no pot abstreure’s d’aquesta situació. D’acord amb l’article 5.2. del Decret 
llei 8/2020: “En els expedients de subvencions o ajuts, especialment en l’àmbit cultural, 
social, ocupacional i d’esports, en els quals no s’ha complert l’objecte i finalitat com a 
conseqüència del COVID-19 o de les mesures preses per combatre’l, en funció de les 
circumstàncies de cada expedient, l’òrgan concedent pot: 
 

a) Ajornar el termini de compliment de l’objecte i finalitat de la subvenció o ajut i de 
la seva justificació, el qual en cap cas es podrà considerar un motiu per aplicar 
expedients de regulació d’ocupació en relació amb els llocs de treball vinculats 
a actuacions subvencionades. 

b) Finançar les despeses realitzades per les persones beneficiàries encara que no 
s’hagi assolit, totalment o parcialment, l’objecte i finalitat de la subvenció o ajut. 

c) Establir altres actuacions per evitar perjudicis als beneficiaris derivats del 
compliment de les seves obligacions envers el procediment subvencionat”.  

 
D’acord amb l’article 14 del Reial Decret llei 17/2020, “seran abonats als beneficiaris de 
subvencions i ajudes públiques atorgades per a la realització d’activitats, objectius o 
projectes culturals aquelles despeses subvencionables degudament acreditades i no 
recuperables en les quals hagin incorregut per a la realització de l’objectiu, projecte o 
activitat subvencionats, quan aquests no s’hagin pogut portar a terme, totalment o 
parcialment, com a conseqüència de les mesures previstes al Reial Decret 463/2020, 
de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis 
sanitària ocasionada pel COVID-19 i les seves pròrrogues o d’aquells que s’adoptin per 
les autoritats competents per fer front a la crisis sanitària del COVID-19”. 
 
L’Ajuntament de La Bisbal d’Empordà ha presentat el compte justificatiu de la subvenció, 
en el qual ens exposa que l’activitat subvencionada ha sofert canvis degut a la COVID-
19, que impliquen les modificacions de l’acord de subvenció següents: 
 

- Modificació del percentatge de finançament. 
- Anul·lació total o parcial de l’activitat. 

 
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, 
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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 i atès que es tracta 
d’una causa externa de força major, es proposa a la Junta de Govern que adopti l'acord 
següent:  
 
PRIMER. Modificar parcialment l’acord de la subvenció, d’acord amb el detall següent: 
 

Exp. 2021/219 Beneficiari Ajuntament de 
La Bisbal 
d’Empordà 

Concepte Fira del Circ 

Apartats modificats 

 Acord inicial Acord modificat 
Import de la 
subvenció 

25.000,00 € 25.000,00 € 

Import a 
justificar 

75.500,00 € 74.383,80 € 

Període 
execució 

De setembre de 2020 a 31 d’agost de 2021 De setembre de 2020 a 31 d’agost de 2021 

Termini de 
justificació 

30 de setembre de 2021 30 de setembre de 2021 

Percentatge 
de 
finançament 

33,11 % 33,60 % 

 
SEGON. Aprovar el compte justificatiu corresponent. 
 
TERCER. Continuar amb el procediment administratiu d’aprovació dels comptes 
justificatius i de reconeixement de les obligacions per al pagament de les justificacions 
acceptades. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 

17. Acceptar la renúncia del Grup Enderrock Edicions, SL, a la subvenció per a la 
creació de públics per a la cultura 2021 - Cooperació Cultural. 2021/X020201/2635 
 
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 al Grup 
Enderrock Edicions, SL, per al projecte “Banda sonora. Cicle de música als cinemes” 
(exp. 2021/2635) 

 

NÚM. EXPED. ENTITATS NIF ACTIVITAT PRESSUPO
ST SOL·LICITA PUNTUA

CIÓ SUBVENC
IÓ FINAL 

2635 

Grup 
Enderrock 
Edicions, 
SL B64863335 

Banda 
sonora. Cicle 
de música als 
cinemes 29.000,00 € 23.800,00 € 11,75 1.219,77 € 
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En data 18 d’octubre de 2021, Grup Enderrock Edicions SL, amb NIF B64863335, ha 
presentat una comunicació expressa de renúncia de la subvenció de 1.219,77 € 
concedida per la Junta de Govern del 18 de maig de 2021, descrita prèviament. 
 
Vist l’informe del centre gestor de Cooperació Cultural, el president de la Comissió 
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, proposa a la Junta de 
Govern l’adopció de l’ACORD següent: 
 
PRIMER. Acceptar formalment la renúncia presentada pel Grup Enderrock Edicions SL, 
amb NIF B64863335, a la subvenció de 1.219,77 € concedida per la Junta de Govern 
del 18 de maig de 2021, en l’acord de resolució de la convocatòria pública de 
subvencions en règim de concurrència competitiva per a la creació de públics per a la 
cultura (exp. 2021/307), i procedir a l’arxiu i tancament de l’expedient corresponent. 
 
SEGON. Anul·lar la disposició de la despesa de MIL DOS-CENTS DINOU euros amb 
SETANTA-SET cèntims (1.219,77 €), corresponent a la subvenció atorgada al Grup 
Enderrock Edicions, SL, i retornar-la a l’aplicació d’origen 300/3340/47029 del 
pressupost de la Diputació de Girona de 2021.  
 
TERCER. Notificar aquest acord al Grup Enderrock Edicions, SL. 
 
 

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

18. Acceptar la renúncia de l'Associació Cultivant Igualtat a la subvenció per a la 
creació de públics per a la cultura 2021 - Cooperació Cultural. 2021/X020201/2571 
 
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 Cultivant Igualtat per la producció “Canvia el conte, la Caputxeta” (exp. 
2021/2571). 
 

NÚM. EXPED. ENTITATS NIF ACTIVITAT PRESSUPO
ST SOL·LICITA PUNTUA

CIÓ SUBVENCI
Ó FINAL 

2571 

Associació 
Cultivant 
Igualtat G55253322 

Canvia el 
conte, la 
Caputxeta 12.900,00 € 12.400,00 € 14,25 1.479,29 € 

 
En data 18 d’octubre de 2021, l’Associació Cultivant Igualtat, amb NIF G55253322 ha 
presentat una comunicació expressa de renúncia de la subvenció de 1.479,29 €  
concedida per la Junta de Govern del 18 de maig de 2021, descrita prèviament. 
 
Vist l’informe del centre gestor de Cooperació Cultural, el president de la Comissió 
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, proposa a la Junta de 
Govern l’adopció de l’ACORD següent: 
 
PRIMER. Acceptar formalment la renúncia presentada l’Associació Cultivant Igualtat, 
amb NIF G55253322, a la subvenció de 1.479,29 € concedida per la Junta de Govern 
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del 18 de maig de 2021, en l’acord de resolució de la convocatòria pública de 
subvencions en règim de concurrència competitiva per a la creació de públics per a la 
cultura (exp. 2021/307), i procedir a l’arxiu i tancament de l’expedient corresponent. 
 
SEGON. Anul·lar la disposició de la despesa de MIL QUATRE-CENTS SETANTA-NOU 
euros amb VINT-I-NOU cèntims (1.479,29 €), corresponent a la subvenció atorgada a 
l’Associació Cultivant Igualtat, i retornar-la a l’aplicació d’origen 300/3340/48100 del 
pressupost de la Diputació de Girona de 2021.  
 
TERCER. Notificar aquest acord a l’Associació Cultivant Igualtat. 
 
 

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

19. Modificació parcial de l'acord de subvenció a l'Associació UAP per al 
finançament del projecte UAP21 Naure - Cooperació Cultural. 2021/X020200/2006 
 
 
En data 15 de febrer de 2021, l’Associació UAP Eduquem per la Pau va presentar la 
sol·licitud de subvenció dins la línia de subvencions per al foment de programes i 
projectes educatius en l’àmbit de les comarques gironines. (exp. 2021/2006) 
 
La Junta de Govern del dia 1 de juny de 2021 va resoldre la convocatòria de programes 
i projectes educatius en l’àmbit de les comarques gironines, anualitat 2021. En el punt 
cinquè de la resolució detallava els beneficiaris de les subvencions, dins dels quals, a 
l’apartat de l’aplicació pressupostària 300/3260/48109, s’hi trobava l’Associació UAP 
eduquem per la Pau, amb el projecte UAP21 Nature. 
 
Concretament, la subvenció atorgada, amb 29 punts, va ser de 1.397,22 euros, que 
representava un 4% sobre el pressupost total presentat a la sol·licitud, de 37.575,00 €. 
 
En data 16 de juny de 2021, l’Associació UAP Eduquem per la Pau va presentar un 
primer compte justificatiu en el qual hi relacionava ingressos i despeses que no havien 
estat directament assumides per l’entitat. És a dir, es tractava de col·laboracions 
externes al projecte, però que no havien implicat l’associació a nivell comptable. 
 
Un cop revisada la documentació, des del servei de Cooperació Cultural hem detectat 
que l’error es troba en el moment de fer la sol·licitud, en la qual ja ens van detallar 
despeses i ingressos que no tindrien com a associació. És el cas, per exemple, del 
pagament de les nòmines del professorat, que l’entitat exposa que la Generalitat farà un 
ingrés de 10.000,00 € a l’associació i a l’apartat de despeses hi relacionen 10.000,00 € 
en concepte de “Departament educació professor de suport a l’Institut Montilivi”. 
 
Quan ha arribat la justificació, s’ha detectat que la Generalitat no ha fet, ni havia de fer, 
cap ingrés a l’entitat, sinó que assumia directament la despesa del professor. Per tant, 
es tractava d’una aportació en espècie que no s’havia de reflectir en el pressupost de la 
sol·licitud. 
 
Com el cas de la Generalitat, es detecta que hi ha altres ingressos i despeses previstes 
a la sol·licitud que no son correctes i que son subvencions en espècie que no 
repercuteixen en el balanç econòmic de l’associació. D’acord amb l’article 23.5 de la Llei 
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General de Subvencions, si la sol·licitud no compleix els requisits establerts en la norma 
de convocatòria, l’òrgan competent ha de requerir l’interessat perquè ho esmeni en el 
termini màxim i improrrogable de 10 dies. Per tant, en el moment de rebre la sol·licitud 
s’hauria d’haver requerit a l’interessat que esmenés el pressupost. No obstant això, no 
es va realitzar aquest requeriment perquè en aquella fase del procediment no es podia 
saber que la sol·licitud era errònia, ja que s’ha vist en el moment de rebre els justificants 
de les despeses. 
 
D’acord amb l’article 64 del Reglament de la Llei General de Subvencions, es podrà 
modificar la resolució de la subvenció, sempre i quan no es perjudiquin els drets de 
tercers. 
 
Vist l’article 86.1 del Reglament de la Llei General de Subvencions, quan el beneficiari 
de la subvenció posi de manifest en el moment de justificar que s’han produït alteracions 
de les condicions tingudes en compte en el moment de la concessió de la mateixa, que 
no alterin la naturalesa ni els objectius de la subvenció, que haguessin pogut donar lloc 
a la modificació de la resolució d’acord amb el que s’estableix a l’article 17.3 de la Llei 
General de Subvencions, havent-se omès el tràmit d’autorització administrativa prèvia 
per a la seva aprovació, l’òrgan concedent de la subvenció podrà acceptar la justificació 
presentada, sempre i quan dita acceptació no perjudiqui a tercers. 
 
D’acord amb l’establert a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 
i al 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 i vist que l’acceptació de la 
justificació presentada per l’Associació UAP Eduquem per la Pau no afecta ni perjudica 
els drets de tercers. 
 
D’acord amb l’article 86.1 del Reial Decret 887/2006, recau a la Junta de Govern 
acceptar la justificació presentada. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural i atès que no es 
perjudica els interessos de cap tercer, es proposa a la Junta de Govern que adopti 
l'acord següent:  
 
PRIMER. Modificar parcialment l’acord de la subvenció, d’acord amb el detall següent: 
 

Exp. 2021/2006 Beneficiari UAP Eduquem 
per la Pau 

Concepte UAP21 Nature 

Apartats modificats 

 Acord inicial Acord modificat 
Import de la 
subvenció 

1.397,22 € 1.397,22 € 

Import a 
justificar 

37.575,00 € 12.645,27 € 

Percentatge 
de 
finançament 

4% 11,05 % 

Anul·lació de 
l’activitat 

Projecte UAP21 Nature Projecte UAP21 Nature 

 
SEGON. Aprovar el compte justificatiu corresponent. 
 
TERCER. Continuar amb el procediment administratiu d’aprovació del compte justificatiu 
i de reconeixement de l’obligació per al pagament de la justificació acceptada. 
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Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
20. Autoritzar la contractació de persones vinculades a l'Associació Cos a Cos 
Teatre - Cooperació Cultural. 2021/X020201/2369 
 
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, 
2021 (2021/307), en la qual, entre d’altres, va concedir una subvenció a l’Associació Cos 
a Cos Teatre per la producció “Cent dies i cent vides” (exp. 2021/2369). 
 
El punt dissetè de les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment 
de programes i projectes educatius en l’àmbit de les comarques gironines, de la 
Diputació de Girona, concreta la prohibició de contractació de persones vinculades, 
d’acord a l’art. 29.7 de la Llei 28/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
Aquest article preveu la possibilitat de contractar a persones vinculades en el cas que la 
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s’obtingui l’autorització 
de la Diputació de Girona.  
 
Així mateix, d’acord amb l’apartat d) del mateix article “En cap cas podrà concertar-se 
pel beneficiari l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb persones 
o entitats vinculades amb el beneficiari, excepte que s’obtingui una autorització prèvia 
expressa de l’òrgan concedent...”. 
 
En data 26 d’octubre de 2021, número de registre E-2021/31658, l’Associació Cos a Cos 
Teatre ha sol·licitat l’autorització per a contractar una persona vinculada a l’entitat, a 
preu de mercat. 
 
 
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. Autoritzar a l’Associació Cos a Cos Teatre per a la contractació de: 
 

NOM NIF CONCEPTE 

Ferran Joanmiquel Pla ***3444** 
Director i dramaturg del 
projecte teatral “Cent dies i 
cent vides” 

 
SEGON. Notificar aquest acord a l’Associació Cos a Cos Teatre. 
 
 

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
21. Autoritzar la contractació de persones vinculades a l'Associació Acocollona't 
pel projecte "Acocollona't. Festival de Cinema Fantàstic i de Terror de Girona - 11a 
edició" - Cooperació Cultural. 2021/X020201/2519 
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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, 
2021 (2021/307), en la qual, entre d’altres, va concedir una subvenció a l’Associació 
Acocollona’t pel projecte “Acocollona’t. Festival de Cinema Fantàstic i de Terror de 
Girona – 11a edició” (exp. 2021/2519). 
 
El punt dissetè de les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment 
de programes i projectes educatius en l’àmbit de les comarques gironines, de la 
Diputació de Girona, concreta la prohibició de contractació de persones vinculades, 
d’acord a l’art. 29.7 de la Llei 28/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
Aquest article preveu la possibilitat de contractar a persones vinculades en el cas que la 
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s’obtingui l’autorització 
de la Diputació de Girona.  
 
Així mateix, d’acord amb l’apartat d) del mateix article “En cap cas podrà concertar-se 
pel beneficiari l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb persones 
o entitats vinculades amb el beneficiari, excepte que s’obtingui una autorització prèvia 
expressa de l’òrgan concedent...”. 
 
En data 27 d’octubre de 2021, número de registre E-2021/31956, l’Associació 
Acocollona’t ha sol·licitat l’autorització per a contractar tres persones vinculades a 
l’associació, a preu de mercat. 
 
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. Autoritzar a l’Associació Acocollona’t per a la contractació de: 
 

NOM NIF CONCEPTE 
Jordi Martínez Serradell ***4241** Direcció festival 
Paco Cavero Rubio ***1955** Direcció festival 
David Ruiz Arroyo ***4443** Direcció festival 

 
SEGON. Notificar aquest acord a l’Associació Acocollona’t 
 
 

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

22. Aprovació resolució convocatòria escoles municipals de música, dansa i 
conservatoris de música, curs 2020-2021 - Cooperació Cultura. 2021/X020201/7568 
 
Vistes les bases reguladores de subvencions a les escoles municipals de música, 
escoles municipals de dansa i conservatoris de música (2020), aprovades pel Ple de la 
Diputació en la sessió de 16 de juny de 2020 i publicades al BOP número 118, de 19 de 
juny 2020. 
 
Vista la convocatòria aprovada per la Junta de Govern en la sessió de 21 de setembre 
de 2021. L’extracte de la convocatòria s’ha publicat al BOPG 188, de 29 de setembre 
de 2021. 
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Vistos els informes de l’òrgan instructor, de 3 de novembre de 2021, i de la Comissió 
Avaluadora, de 5 de novembre de 2021, en què es concreta el resultat de l’avaluació 
efectuada. 
 
D’acord amb l’article 5 de les bases reguladores de la subvenció, el crèdit assignat es 
distribuirà en funció del nombre d’alumnes matriculats de tots els centres autoritzats 
legalment. En el curs escolar 2020-2021 hi va haver 4338 alumnes. 
 
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 la 
resolució següent: 
 
Primer. Redistribuir l’import de la convocatòria de subvencions a les escoles municipals 
de música, escoles municipals de dansa i conservatoris de música, 2021, d’import total 
inicial de 220.000,00 €, d’acord amb el detall següent i d’acord amb les aplicacions 
pressupostàries del pressupost de la Diputació de Girona de 2021: 
 

Aplicació pressupostària Crèdits inicials (en €) Crèdits finals (en  
€) 

Diferència (en  €) 

300/3260/46200 220.000,00 €    175.066,85 € 
 

- 44.933,15 € 

300/3260/46501 0,00 € 44.933,15 € + 44.933,15 € 

Total 220.000,00 € 220.000,00 € 0,00 € 

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

Aplicació pressupostària Reajustament (en €) 
300/3260/46200 - 44.933,15 € 
300/3260/46501 + 44.933,15 € 
Total 0,00 € 

 
Tercer. Publicar la distribució definitiva dels crèdits d’aquesta convocatòria a la Base de 
Dades Nacional de Subvencions i fer-ne una menció expressa al BOPG. 
 
Quart. Concedir als beneficiaris que s’esmenten a continuació les subvencions que es 
detallen, d’acord amb les dades següents: 
 
Aplicació 300/3260/46200 
 

Número 
Expedient 

Titular NIF Centre Subvencionat Alumnes a 
efectes de 
finançament 

Import 
Subvenció 

2021/8323 Ajuntament d’Olot P1712100E 
Escola Municipal de Música 
Xavier Montsalvatge 

246 12.475,80 € 

2021/8402 
Ajuntament de Santa Coloma 
de Farners 

P1719100H 
Escola Municipal de Música 
Josep Carbó 

118 5.984,32 € 

2021/8450 
Ajuntament de Castell-Platja 
d’Aro 

P1705300J 
Escola Municipal de Música 
de Castell-Platja d’Aro 

46 2.332,87 € 

2021/8451 
Ajuntament de Santa Cristina 
d’Aro 

P1719200F 
Escola Municipal de Música 
de Santa Cristina d’Aro 

79 4.006,45 € 

2021/8476 
Ajuntament de Maçanet de la 
Selva 

P1710900J 
Escola Municipal de Música 
de Maçanet de la Selva 

82 4.158,60 € 

2021/8482 
Ajuntament de Sant Feliu de 
Guíxols 

P1717000B 
Escola Municipal de Música 
de Sant Feliu de Guíxols 

439 22.263,72 € 

2021/8513 
Ajuntament de Torroella de 
Montgrí 

P1721200B 
Escola Municipal de Música 
de Torroella de Montgrí 

234 11.867,22 € 
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2021/8514 
Ajuntament de Cassà de la 
Selva 

P1704900H 
Escola Municipal de Música 
de Cassà de la Selva 

144 7.302,90 € 

2021/8518 Ajuntament de Puigcerdà P1715000D 
Escola Municipal de Música 
Issi Fabra de Puigcerdà 

218 11.055,79 € 

2021/8541 Ajuntament de Sils P1720500F 
Escola Municipal de Música 
de Vidreres (seu a Sils) 

37 1.876,44 € 

2021/8544 Ajuntament de Vidreres P1722700J 
Escola Municipal de Música 
de Vidreres 

190 9.635,78 € 

2021/8546 Ajuntament de La Jonquera P1709300F 
Escola Municipal de Música 
de La Jonquera 

55 2.789,30 € 

2021/8548 Ajuntament de Celrà P1705400H 
Escola Municipal de Dansa 
de Celrà 

445 22.568,00 € 

2021/8551 Ajuntament de l’Escala P1706800H 
Escola Municipal de Música 
“El Gavià” 

196 9.940,06 € 

2021/8561 Ajuntament de Banyoles P1701600G 
Escola Municipal de Música 
de Banyoles 

383 19.423,70 € 

2021/8562 Ajuntament de Tossa de Mar P1721500E 
Escola Municipal de Música 
de Tossa de Mar 

48 2.434,30 € 

2021/8564 
Organisme Autònom Local 
d’Educació Musical – 
Ajuntament de Girona 

P6790001I 
Escola Municipal de Música 
de Girona 

492 24.951,60 € 

    TOTAL:   175.066,85 € 

 
Aplicació 300/3260/46501 
 

Número 
Expedient 

Titular NIF Centre Subvencionat Alumnes a 
efectes de 
finançament 

Import 
Subvenció 

2021/8502 
Consell Comarcal del 
Gironès 

P6700003D 
Escola de Música del 
Gironès 

644 32.660,21 € 

2021/8527 
Consell Comarcal del 
Ripollès 

P6700004B 
Escola Comarcal de Música 
del Ripollès 

242 12.272,94 € 

    TOTAL: 44.933,15 € 

 
Cinquè. Disposar la despesa total, de 220.000,00 €, amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries del pressupost de 2021 de la Diputació de Girona següents: 
 

Aplicació pressupostària Import concedit (en €) 

300/3260/46200 175.066,85 € 

300/3260/46501 44.933,15 € 

Total 220.000,00 € 

 
Sisè. Desestimar, amb indicació de la motivació corresponent, les sol·licituds següents: 
 
Número 
d’expedient 

Titular 
 
NIF 

Motivació 

2021/8447 Ajuntament de Besalú P1702200E 
No és Escola Municipal de Música. No reconeguda 
pel Departament d’Educació. 
 

 
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. Notificar aquest acord a tots els beneficiaris que figuren en el punt quart i sisè 
d’aquest acord. 
 

 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
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23. Autoritzar a Somfònics, SL la contractació de persones vinculades a l'entitat 
pel projecte anual del Cor de Teatre - Cooperació Cultural. 2021/X020201/2526 
 
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, 
2021 (2021/307), en la qual, entre d’altres, va concedir una subvenció a Somfònics, SL 
pel projecte anual del Cor de Teatre (exp. 2021/2526). 
 
El punt dissetè de les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment 
de programes i projectes educatius en l’àmbit de les comarques gironines, de la 
Diputació de Girona, concreta la prohibició de contractació de persones vinculades, 
d’acord a l’art. 29.7 de la Llei 28/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
Aquest article preveu la possibilitat de contractar a persones vinculades en el cas que la 
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s’obtingui l’autorització 
de la Diputació de Girona.  
 
Així mateix, d’acord amb l’apartat d) del mateix article “En cap cas podrà concertar-se 
pel beneficiari l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb persones 
o entitats vinculades amb el beneficiari, excepte que s’obtingui una autorització prèvia 
expressa de l’òrgan concedent...”. 
 
En data 8 de novembre de 2021, número de registre E-2021/33881, Somfònics, SL ha 
sol·licitat l’autorització per a contractar una persona vinculada a l’empresa, a preu de 
mercat. 
 
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. Autoritzar a Somfònics, SL per a la contractació de: 
 

NOM NIF CONCEPTE 

David Costa i Bosch ***1085** 
Direcció musical i producció 
executiva 

 
SEGON. Notificar aquest acord a Somfònics, SL. 
 
 

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

24. Acceptar la renúncia de l'Associació Puigcerdà Music a la subvenció per a la 
creació de públics per a la cultura 2021 - Cooperació Cultural. 2021/X020200/1676 
 
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 Puigcerdà Music per a la producció de “Traces” (exp. 2021/1676). 
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NÚM. EXPED. ENTITATS NIF ACTIVITAT PRESSUPOS
T 

SOL·LICIT
A 

PUNTU
ACIÓ SUBVENCI

Ó FINAL 

1676 

Associació 
Puigcerdà 
Music G55332357 

Producció 
“Traces” 14.000,00 € 6.000,00 € 10 1.038,10 € 

 
En data 29 de setembre de 2021, l’Associació Puigcerdà Music, amb NIF G55332357, 
ha presentat una comunicació expressa de renúncia de la subvenció de 1.038,10 € 
concedida per la Junta de Govern del 18 de maig de 2021, descrita prèviament. 
 
Vist l’informe del centre gestor de Cooperació Cultural, el president de la Comissió 
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, proposa a la Junta de 
Govern l’adopció de l’ACORD següent: 
 
PRIMER. Acceptar formalment la renúncia presentada per l’Associació Puigcerdà Music, 
amb NIF G55332357, a la subvenció de 1.038,10 € concedida per la Junta de Govern 
del 18 de maig de 2021, en l’acord de resolució de la convocatòria pública de 
subvencions en règim de concurrència competitiva per a la creació de públics per a la 
cultura (exp. 2021/307), i procedir a l’arxiu i tancament de l’expedient corresponent. 
 
SEGON. Anul·lar la disposició de la despesa de MIL TRENTA-VUIT euros amb DEU 
cèntims (1.038,10 €), corresponent a la subvenció atorgada a l’Associació Puigcerdà 
Music, i retornar-la a l’aplicació d’origen 300/3340/48100 del pressupost de la Diputació 
de Girona de 2021.  
 
TERCER. Notificar aquest acord a l’Associació Puigcerdà Music. 
 
 

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

 — Servei de Programes Europeus 
 
25. Aprovar resolució convocatòria Europa Local 2021 - Servei de Programes 
Europeus. 2021/X020100/1226 
 
Aprovació de les subvencions atorgades en la convocatòria 2021 del programa Europa 
Local de subvencions que concedeix la Diputació de Girona als ajuntaments, consells 
comarcals i altres ens locals, i consells esportius de la demarcació de Girona per cobrir 
part dels costs de redacció de projectes d'algunes convocatòries finançades per la Unió 
Europea. 
 
Vistes les Bases específiques reguladores de subvencions que concedeix la Diputació 
de Girona als ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals, i consells esportius de 
la demarcació de Girona per cobrir part dels costs de redacció de projectes d'algunes 
convocatòries finançades per la Unió Europea (BOP núm. 65, d’1 d’abril de 2020) i la 
convocatòria pública per a l'any 2021 de subvencions del Servei de Programes 
Europeus (BOP núm. 36, núm. edicte 1434 de 23 de febrer de 2021)  
 
Tenint  en compte la proposta de la Comissió Avaluadora, reunida el dia 5 d'octubre de 
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2021, que ha analitzat i puntuat les sol·licituds rebudes, d'acord amb els antecedents i 
de conformitat amb les bases que s’ajusten als requeriments de l’Ordenança General 
de Subvencions de la Diputació de Girona, i a la Llei General de Subvencions, la 
diputada de Programes Europeus proposa a la Junta de Govern, l’adopció del següent 
acord: 
 
Primer. Concedir als beneficiaris que s’esmenten a continuació les subvencions que es 
detallen, d’acord amb les dades següents: 

 

Exp
edie
nt 

Entitat NIF Projecte Sol· 
licitat 

Pres- 
supost € 

Import 
a 
justifica
r € 

Pun
ts 

Conced
it (€) 

% 
Pres-
supost 

 

Consor
ciEsport
iu de 
l’Estany 
de 
Banyole
s 

G5502580
3 DIGIROW4ALL 4.000 5.000 5.000 11 4.000 80 

Total    4.000 5.000 5.000  4.000 80 

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

Expedient Entitat NIF Projecte Sol· 
licitat 

Pres- 
supost € 

Motiu desestimació 

2021/7490 
 

Sant Pau 
de 
Seguries 

P1718600H 
PO 
FEDER 

10.000,00 22.000,41 
Incompleix el punt 1.2 de les 
Bases 

2021/3215 
Ajuntamen
t de 
Peralada 

P1714000E 
Next 
Generatio
n 

5.000,00 18.148,79 
Incompleix el punt 1.2 de les 
Bases 

2021/7932 
Ajuntamen
t de Besalú 

P1702200E 

Next 
Generatio
n i 
Fortalecim
iento 
actividad 
comercial 
zona rural 

5.000,00 7.000,00 
Incompleix el punt 1.2 de les 
Bases 

 
Tercer. Notificar als beneficiaris la concessió de l’ajut i informar-los que una vegada 
comunicada la concessió de l’ajuda, si en el termini d’un mes no es manifesta el contrari, 
s’entén acceptada la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades 
per a la seva aplicació. 
 
Quart. Notificar aquest acord als peticionaris de la sol·licitud dels quals, ha estat 
desestimada.  
 
Cinquè. Disposar la despesa autoritzada de 4.000,00 € amb càrrec a la següent  
aplicació  pressupostària: 
 

520 4620 46760 Ajuts a consorcis Programes Europeus  4.000,00 € 

 
Sisè.  Anul·lar les quantitats sobrants de les autoritzacions de crèdit realitzades segons 
aplicacions pressupostàries que es detallen: 

 
520 4620 46200 Altres ajuts a ajuntaments programa Europa Local 20.000,00 € 

520 4620 46500 Ajuts a consells comarcals programa Europa Local  10.000,00 € 
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520 4620 46760 Ajuts a consorcis Programes Europeus        4.000,00 € 

520 4620 48100 Ajuts a entitats no lucratives Programes Europeus   12.000,00 € 

TOTAL   46.000,00 € 

 
Setè. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes, al 
compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i 
a la seva justificació i a la presentació del compte justificatiu dins del termini establert en 
les bases. 
 
Vuitè. En tot acte de publicitat relatiu a l'objecte d'aquesta subvenció s'haurà d'esmentar 
la col·laboració econòmica de la Diputació. 
 
 

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. Subvenció nominativa Consell Comarcal d'Osona 2021 

 
El Consell Comarcal d’Osona, amb NIF P5800015I, en data 19/11/21 ha sol·licitat una 
subvenció nominativa per a la prestació de diversos serveis als municipis d’Espinelves, 
Vidrà i Viladrau i s’ha instruït a l’expedient 2021/8229. 
 
La Diputació de Girona i els Consells Comarcals de la demarcació de Girona exerceixen 
funcions d’assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis, d’acord amb 
l’establert, entre d’altres, a l’article 91 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, i a l’article 28 del 
Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
l’organització comarcal de Catalunya. 
 
Els consells comarcals, d’acord amb l’establert a l’article 28 del Decret legislatiu 4/2003, 
de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de l’organització comarcal de 
Catalunya, tenen competències en la prestació de l’assistència tècnica jurídica i 
econòmica als municipis. En l’article 30 d’aquest text legal es preveu que en cada 
comarca hi ha d’haver un servei de cooperació i assistència municipals encarregats 
d’assessorar als municipis que ho sol·licitin en matèria juridicoadministrativa, 
economicofinancera i d’obres i serveis.  
 
De fa anys la Diputació de Girona dona suport econòmic a les actuacions dels consells 
comarcals mitjançant subvencions i aportacions econòmiques establertes en convenis 
específics, i a tal efecte aprova en el pressupost corporatiu de cada any l’import de les 
ajudes corresponents.  
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El Servei d’assistència Local del Consell Comarcal d’Osona presta els seus serveis als 
ajuntaments i als ens locals de la comarca d’Osona d’acord amb l’establert en el 
Reglament de funcionament de l’ens. El servei es destina als 50 municipis de la comarca, 
la majoria d’ells amb una població inferior als 5000 habitants. Vista la necessitat i 
demanda efectuada pels ajuntaments el consell comarcal s’ha plantejat l’ampliació de la 
seva plantilla de personal, mitjançant la incorporació de tècnics de diferents categories 
professionals com arquitectes, enginyers i secretaris-interventors. Tres dels municipis 
destinataris dels serveis, Espinelves, Vidrà i Viladrau pertanyen administrativament a la 
província de Girona, motiu pel qual el consell sol·licita una subvenció a la Diputació de 
Girona destinada al seu finançament. 
 
El Ple de la Diputació de Girona de data 23 de març de 2021 va aprovar un crèdit 
extraordinari DG 3CE 3/2021 on consta una consignació específica de 21.000,00€ pel 
Consell Comarcal d’Osona per a la prestació de diversos serveis als municipis de la 
comarca d’Osona situats a l’àmbit territorial de la ¨Diputació de Girona. 
 
Vist l'informe del cap del centre gestor, atesos els antecedents exposats el Diputat 
delegat de Suport a les Entitats Locals, proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord 
següent: 
 
Primer. Concedir una subvenció al Consell Comarcal d’Osona d’acord amb les dades 
següents 
 

Núm. expedient Nom del beneficiari CIF/NIF 

2021/8229 Consell Comarcal d’Osona P5800015I 

Objecte de la subvenció Naturalesa 

Prestació des serveis d’assitència als municipis d’Espinelves, Vidrà i 
Viladrau 

Nominativa 

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

Import de la subvenció (en €)  % de finançament 

63.180,00 € 21.000,00 € 33,24 € 

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import 21.000,00 € amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 220/9430/46509 del pressupost de la Diputació de Girona de 2021. 
 
Tercer. Despeses subvencionables i període d’execució 
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 gener 2021 al 31 de 
desembre de 2021. 
 
Quart. Compatibilitat. 
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o 
privat, nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les 
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar el 
cost total de l’activitat subvencionada. 
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Cinquè. Acceptació de la subvenció.  
El Consell Comarcal d’Osona disposarà d’un termini d’1 mes, a comptar de la notificació 
d’aquest acord, per acceptar la subvenció, així com les condicions generals i 
específiques fixades per aplicar-la que s’estipulen en aquest acord. 
 
Sisè. Pagament.  
El pagament de la subvenció es farà en concepte de bestreta per l’import total de la 
subvenció en el termini d’1 mes a partir de la notificació d’aquesta resolució i prèvia 
acceptació expressa de la subvenció. 
 
Es tramitarà el pagament de la subvenció o la bestreta previ informe favorable del cap 
del centre gestor, i el pagament es farà efectiu mitjançant transferència bancària. 
 
El beneficiari resta obligat a presentar la justificació econòmica al Registre General de 
la Diputació en el termini atorgat a l’efecte, de conformitat amb el que s’estableix en el 
punt setè d’aquest acord. 
 
Setè. Liquidació i justificació  
El Consell Comarcal haurà de trametre a la Diputació de Girona, mitjançant presentació 
telemàtica, dins el primer trimestre de l’any 2022, una memòria de la prestació dels 
diferents serveis i activitats objecte d’aquest conveni.  
 

a) La memòria es desglossarà en els diferents àmbits de serveis i activitats als que 
es destinen les aportacions econòmiques de la Diputació. La memòria exposarà 
els serveis prestats efectivament als municipis i determinarà el seu resultat 
econòmic final, assenyalant els ingressos rebuts i les despeses a càrrec del 
Consell Comarcal. S’entendrà com a despesa efectuada i justificable la derivada 
d’obligacions reconegudes per part del Consell Comarcal, encara que no n’hagi 
fet el pagament efectiu.  

 
b) Un certificat de la Secretaria o Intervenció del Consell Comarcal que acrediti el 

resultat econòmic esmentat en el segon paràgraf, i la imputació al pressupost del 
consell de les despeses i ingressos que s’hi detallen.  

 
c) Acreditació de la publicitat donada a la subvenció de la Diputació de Girona 

 
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la 
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.  
 
En cas que el cost justificat sigui inferior al que consta en el pressupost acceptat, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el 
percentatge de desviació. 
 
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. 
 
Vuitè. Obligació de difusió i publicitat.  
En tot acte de publicitat, informació o difusió en general del Consell, relatiu a la prestació 
de serveis i activitats objecte d’aquest conveni, s’ha de fer constar la participació de la 
Diputació de Girona com a membre col·laborador en el finançament. 
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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. 
 
Novè. Altres obligacions del beneficiari. 
El beneficiari té les obligacions següents: 
 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció. 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i la informació que li sigui requerida 
en relació amb l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable. 
c) Notificar a la Diputació de Girona la informació relativa als ajuts obtinguts o demanats 
a altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud. 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control.  
e) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. 
f) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
Desè. Modificació de les subvencions.  
La Junta de Govern de la Diputació de Girona té la facultat de revisar la subvenció 
concedida i de modificar la resolució de concessió en el cas que s’hagin alterat les 
condicions que s’han tingut en compte per concedir la subvenció.  

 
Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, el beneficiari no podrà sol·licitar 
un canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, ni demanar la modificació del 
pressupost o del percentatge de finançament. 
 
En relació amb la modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que 
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa 
concordant.  
 
Onzè. Invalidesa, revocació i reintegrament. 
La Diputació de Girona podrà revocar totalment o parcial les subvencions. Si es dona 
aquest cas, el beneficiari tindrà l’obligació de retornar l'import rebut i de pagar l'interès 
de demora corresponent en els supòsits següents: 
 

b) Els que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions.  
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c) En cas d’incompliment d'altres obligacions que preveuen aquestes bases. 
d) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions. 

El centre gestor 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. 
 
Dotzè. Verificació i control. 
La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients, 
l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El control 
financer es regirà pel que s’estableix al títol III de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions.  
 
El beneficiari i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva justificació 
estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi la Intervenció 
de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment d’aquesta 
obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als efectes que preveu 
l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, sens 
perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre. 
 
Tretzè. Prohibició de contractació amb persones vinculades.  
El beneficiari no podrà concertar l’execució total o parcial de les activitats 
subvencionades amb persones o entitats amb qui estigui vinculat, llevat que la 
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i hagi obtingut 
l’autorització de la Diputació de Girona. 
 
Tampoc no podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l’article 29.7 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

 
Catorzè. 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. 
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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. 
 
Quinzè. Normes supletòries.  
En tot el que no s’hagi previst en aquest acord serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions; l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, i la resta de normes que hi siguin aplicables. 
 
Setzè. Notificar aquest acord al beneficiari amb indicació dels recursos procedents.” 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
26.2. Informar sobre la constitució de l'agrupació de municipis dels ajuntaments 
de Riudaura i Maià de Montcal pel sosteniment en comú del lloc de Secretaria 
Interenció 
 
Amb data 11 de novembre de 2021 (RGE E-2021-34612) i 18 de novembre de 2021 
(RGE E-2021-35476), s’han rebut els certificats de l’Ajuntament de Maià de Montcal i 
Riudaura, respectivament, relatius als acords del ple adoptats per part de l’Ajuntament 
de Maià de Montcal, en data 9 de novembre de 2021, i per part de l’Ajuntament de 
Riudaura, en data 4 de novembre de 2021, pels quals acorden aprovar inicialment 
l’expedient de constitució de l’agrupació dels ajuntaments de Riudaura i Maià de 
Montcal, per al sosteniment del lloc de Secretaria-intervenció. 
 
En el mateix acord, acorden remetre l’expedient a la Diputació de Girona, per a l’emissió 
del corresponent informe, d’acord amb l’article 9.2 darrer paràgraf, 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. 
 
De la lectura i valoració dels expedients i un cop examinats també els estatuts de 
l’agrupació, hom dedueix que no concorre cap raó obstativa que impedeixi la constitució 
de l’agrupació en els termes sol·licitats pels dos municipis referenciats. 
 
Vist l’informe del cap de Servei de la Secretaria que informa favorablement la constitució 
de l’agrupació de municipis entre els ajuntaments de Riudaura i Maià de Montcal, 
d’acord amb l’article 9 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  
 
D’acord amb allò que s’ha exposat, el diputat delegat d’Habitatge i Serveis Generals 
proposa a la Junta de Govern l’adopció de l’acord següent: 
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PRIMER. INFORMAR FAVORABLEMENT l’expedient iniciat per part dels Ajuntaments 
de Riudaura i Maià de Montcal per a la constitució d’una agrupació de municipis pel 
sosteniment en comú del lloc de Secretaria – Intervenció, així com els seus estatuts. 
 
SEGON. NOTIFICAR l’acord als Ajuntaments de Riudaura i Maià de Montcal.” 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
26.3. Informar favorablement sobre l’expedient de dissolució de l’agrupació 
constituïda pels Ajuntaments de Corçà i Madremanya 
 
L’Alcaldia de l’Ajuntament de Corçà, mitjançant escrit presentat en data 29 d’octubre de 
2021 (RGE E-2021-32411), i la de l’Ajuntament de Madremanya, mitjançant escrit 
presentat en data 2 de novembre de 2021 (RGE E-2021-32867) demana informe a 
aquesta Diputació en relació amb el certificat dels acords del Ple d’ambdós ajuntaments, 
de data 8 d’agost de 2021 i 29 de juliol  de 2021, respectivament, pel qual s’aprova 
inicialment l’expedient de dissolució de l’agrupació de municipis per al sosteniment en 
comú del lloc de treball de Secretaria Intervenció formada pels ajuntaments de Corçà i 
Madremanya, reservat a funcionaris d’habilitació de caràcter nacional i, al mateix temps, 
sol·licita la creació i classificació del lloc de treball de Secretaria Intervenció d’ambdós 
ajuntaments. 
 
A la motivació de l’acord d’aprovació inicial, es considera i es conclou que ambdós 
municipis consideren necessari disposar d’un lloc de treball de Secretaria Intervenció 
amb un percentatge de dedicació del 100 %. 
 
Atès que els esmentats municipis tenen un volum de serveis i recursos suficients per 
poder disposar d’un lloc de treball de secretaria pròpia que exerceixi les funcions de 
Secretaria Intervenció i Tresoreria, els municipis consideren més apropiat dissoldre 
l’agrupació, crear i classificar el lloc de treball de Secretaria a cadascun dels municipis i 
proveir aquests llocs d’acord amb el que disposa la normativa vigent. 
 
Atès que, pel volum de població i el nivell de recursos econòmics, un cop dissolta 
l’agrupació intermunicipal, la classificació de la Secretaria de Corçà i de Madremanya, 
ha de ser de classe tercera. 
 
D’acord amb l’expedient administratiu instruït, a les dues memòries es considera que 
per a la dissolució de l’agrupació, entenem que, un cop acordada aquesta, s’ha de 
qualificar la Secretaria Intervenció de Corçà i Madremanya com a Secretaria de classe 
tercera, subescala Secretaria Intervenció. 
 
Les peticions s’han traslladat a aquesta Diputació a efectes d’emetre consulta prèvia, de 
conformitat amb l’article 9 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel que es regula 
el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració local amb habilitació de caràcter 
nacional, que preveu l’informe previ de la Diputació respectiva. 
 
Per la seva banda, l’article 9, apartats 2 i 4, del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, pel 
qual es regulen determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb 
habilitació de caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya, preveu la competència 
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de la Conselleria de Governació i Relacions Institucionals, per deixar sense efectes 
l’agrupació d’entitats, si els requisits que van donar-ne lloc han desaparegut, i amb 
l’informe previ de les entitats supramunicipals corresponents. 
 
Vist l’informe favorable de la Secretaria General sobre l’expedient de dissolució de 
l’agrupació constituïda pels ajuntaments de Corçà i Madremanya als efectes de 
sosteniment en comú del lloc de Secretaria Intervenció, es proposa a la Junta de Govern 
l’adopció de l’acord següent: 
 
PRIMER. Informar favorablement sobre l’expedient de dissolució de l’agrupació 
constituïda pels ajuntaments de Corçà i Madremanya, als efectes de sosteniment en 
comú del lloc de Secretaria Intervenció. 
 
SEGON. Notificar aquest acord als ajuntaments interessats.” 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
27. Precs i preguntes 
 
No hi ha cap Intervenció. 
 
 
 
 
No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 10.30 h, de 
la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
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