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Número:  1056  
Òrgan:  Junta de Govern 
Sessió:  Ordinària 
Data: 30 de novembre de 2021 
Hora:  10:00 
Lloc:  Saló de sessions 
Document: Acta 
 
Expedient: 2021/9036 
 
 
Hi assisteixen 
 
Sr. Miquel Noguer i Planas President 
Sr. Pau Presas i Bertran Vicepresident primer 
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  
 
 
Han excusat la seva absència 
 
Sr. Albert Piñeira i Brosel Vicepresident segon 
 
S’excusa l’assistència del Sr. Piñeira, que, amb tot, s’ha connectat telemàticament, si 
bé en tractar-se d’una sessió presencial, no es pot computar com a assistent a la 
sessió. 
 
 
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 
Sr. Josep Piferrer i Puig Diputat 
Sra. Joana Vilà i Brugué Cap de Gabinet de Presidència 
Sr. Joaqum Crespo i Serra Adjunt al Gabinet de Presidència 
Sra. Marta Payeró Torró Adjunta al vicepresident primer 

 

http://www.ddgi.cat/


 

 

 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat               2 

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 23 de 
novembre de 2021 

 

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

 

2.1 Donar compte del decret de Presidència núm. 
2021/3862, relatiu a atorgar ajuda per estudis 
del personal funcionari i laboral i dels seus fills, 
curs 2021-2022 (1a.convocatòria)   
 

2021/G080100/8732 

 Gabinet de Presidència  

3 Aprovació addenda de pròrroga del conveni de 
col·laboració entre la  Diputació de Girona i 
SUMAR, Serveis Públics d'Acció Social de 
Catalunya, MP, SL, per a la gestió del Servei 
Tècnic de Punt de Trobada a la comarca del 
Gironès -  Gabinet de Presidència 

2021/D060103/7836 

4 Aprovació addenda de pròrroga conveni de 
col·laboració entre Diputació de Girona i 
SUMAR, per a la gestió del Servei Tècnic de 
Punt de Trobada a la ciutat de Figueres i 
comarca de l'Alt Empordà -  Gabinet de 
Presidència 

2021/D060103/7835 

5 Aprovació addenda pròrroga del conveni de 
col·laboració entre la Diputació de Girona i 
SUMAR, per a la gestió del Servei 
d'Intervenció especialitzada per a dones que 
pateixen violència masclista i per a les seves 
filles i fills a la comarca del Gironès -  Gabinet 
de Presidència 

2021/D060103/7834 

6 Aprovació addenda de pròrroga del conveni de 
col·laboració entre la Diputació de Girona i 
SUMAR, per a la gestió del Servei d'acolliment 
i recuperació per a dones que pateixen 
violència masclista i per als seus fills i filles a la 
comarca del Gironès -  Gabinet de 
Presidència 
 

2021/D060103/7833 

 Comunicació Cultural  

7 Aprovar formalment la renúncia de la 
subvenció per a l'edició del llibre "Història dels 
masos de Tortellà" - Comunicació Cultural  

2021/X020201/2472 
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 Cooperació Cultural  

8 Esmena dels punts primer i setè de l'acord de 
Junta de Govern corresponent a la subvenció 
nominativa a la Fundació Casa Cultura de 
Girona -  Cooperació Cultural 
 

2021/X020200/31 

 Noves tecnologies  

9 Concessió subvenció CENTRE BLOCKCHAIN 
DE CATALUNYA A GIRONA - Noves 
tecnologies 
 

2021/D030403/7827 

 Servei d'Esports  

10 Aprovació del procediment de reintegrament 
parcial de la subvenció al Club Bàsquet Quart 
pel programa B2, any 2019 -  Servei d'Esports 

2019/X020200/1306 

11 Aprovació del procediment de reintegrament 
parcial de la subvenció l'Associació Girona 
Judo pel programa B2, any 2019 -  Servei 
d'Esports 

2019/X020200/2784 

12 Aprovació del procediment de reintegrament 
parcial de la subvenció al Club de Futbol 
Peralada pel programa B2, any 2019 -  Servei 
d'Esports 

2019/X020200/2777 

13 Aprovació del procediment de reintegrament 
parcial de la subvenció al Tennis de Taula 
Cassà de la Selva pel programa B2, any 2019 -  
Servei d'Esports 
 

2019/X020200/8016 

 Medi Ambient  

14 Resolució de subvencions per al 
desenvolupament de bones pràctiques 
agràries entorn del massís de les Gavarres 
2021 - Medi Ambient 
 

2021/X020100/6793 

15 Proposicions urgents  

16 Precs i preguntes  

 
 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
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1. Lectura i aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del 
dia 23 de novembre de 2021 
 
S’aprova per unanimitat i sense esmenes l’acta de la sessió ordinària del dia 23 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 
 
2.1. Donar compte del decret de Presidència núm. 2021/3862, relatiu a atorgar 
ajuda per estudis del personal funcionari i laboral i dels seus fills, curs 
2021-2022 (1a.convocatòria). 2021/G080100/8732 
 
Es dona compte del decret de Presidència número 2021/3862, relatiu a atorgar l’ajuda 
per estudis del personal funcionari i laboral i dels seus fills, curs 2021-2022 
(1a.copnvocatòria),el text del qual és el següent: 
 
“Els articles 50 i 51 del Conveni-Acord de condicions de treball del personal laboral i 
funcionari de la Diputació de Girona preveu unes ajudes per estudis i altres finalitats 
educatives al personal subjecte a l’esmentat conveni-acord i als seus fills, establint-ne 
dues convocatòries per sol·licitar les ajudes (octubre i febrer) en el benentès que 
només es podrà acudir a una de les convocatòries. 

Examinades les peticions formulades pels funcionaris i personal laboral de la Diputació 

de Girona per tal de percebre les ajudes per estudis dels propis funcionaris i dels seus 
fills (Curs 2021-2022, 1a. convocatòria), previstes als articles 50 i 51 del 

Conveni-Acord de condicions de treball del personal laboral i funcionari de la Diputació 

de Girona. 
Atès que existeix consignació pressupostària suficient a la partida 240/2210/16204 del 

vigent pressupost de la Corporació. 

D’acord amb l’informe emès pel Departament de Recursos Humans, en el que 

s'exposen els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en que basa el seu 

criteri  
D'acord amb els antecedents, i de conformitat amb les atribucions que la legislació de 

règim local atribueix al president de la diputació (article 34 de la Llei 7/1985, de 2 

d'abril, reguladora de les bases del règim local),  

R E S O L C : 
Primer. Abonar als funcionaris i personal laboral de la Diputació que s’indiquen en la 

relació que forma part de l’expedient administratiu les quantitats corresponents a les 

ajudes per estudis propis o dels seus fills (Curs 2021-2022, 1a. convocatòria), d’acord 

amb el que preveuen els articles 50 i 51 del Conveni-Acord de condicions de treball del 
personal laboral i funcionari de la Diputació de Girona. L’esmentada relació, que es 

farà efectiva en la nòmina de novembre, es transcriu literalment tot seguit: 

 

Núm. DNI TOTAL 
Total 
empleat Total fills Fill 1 Fill 2 Fill 3 Fill 4 

1 40354834T 516,66   516,66 258,33 258,33     

2 77990599Z 516,66   516,66 258,33 258,33     

3 40324844W 516,66   516,66 258,33 258,33     

4 40351624X 309,99   309,99 309,99       
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5 39353720F 245,5 245,5 0         

6 40324595Y 258,33   258,33 258,33       

7 40521082G 258,33   258,33 258,33       

8 77915689S 826,65   826,65 258,33 258,33 309,99   

9 40341541R 1033,31 516,65 516,66 258,33 258,33     

10 40343924S 516,66   516,66 258,33 258,33     

11 52462574L 258,33   258,33 258,33       

12 40315468X 1033,3   1033,3 516,65 516,65     

13 43727178S 560,58 302,25 258,33 258,33       

14 40357211P 568,32   568,32 258,33 309,99     

15 40304877E 258,33   258,33 258,33       

16 77902820A 445,29   445,29 445,29       

17 40346307Y 516,66   516,66 258,33 258,33     

18 45826318Z 865,48 245,5 619,98 309,99 309,99     

19 40289053E 516,65   516,65 516,65       

20 36964317M 516,65   516,65 516,65       

21 79302792B 568,32   568,32 309,99 258,33     

22 40594319D 516,66   516,66 258,33 258,33     

23 77913072C 516,66   516,66 258,33 258,33     

24 40353083C 309,99   309,99 309,99       

25 52159900V 516,66   516,66 258,33 258,33     

26 40368115X 568,32   568,32 309,99 258,33     

27 41548926R 516,65 516,65 0         

28 52405036L 258,33 258,33 0         

29 40294146D 774,98   774,98 516,65 258,33     

30 41546418T 516,65 516,65 0         

31 40339848X 516,66   516,66 258,33 258,33     

32 40342941K 516,65   516,65 516,65       

33 79304620E 516,66   516,66 258,33 258,33     

34 40434439J 516,66   516,66 258,33 258,33     

35 40316434X 516,66   516,66 258,33 258,33     

36 40344919K 568,32   568,32 309,99 258,33     

37 40315416G 516,66 258,33 258,33 258,33       

38 46671420G 516,66   516,66 258,33 258,33     

39 40437563K 516,65   516,65 516,65       

40 33944602Y 516,66   516,66 258,33 258,33     

41 37380537V 516,66   516,66 258,33 258,33     

42 40352265F 309,99   309,99 309,99       

43 40326622D 3461,54   3461,54 258,33 258,33 2944,9   

44 40461824V 774,98   774,98 258,33 516,65     

45 45547587C 516,65 516,65 0         

46 78022719A 568,32   568,32 309,99 258,33     

47 79304377D 516,65 516,65 0         

48 41579756B 516,65 516,65 0         

49 40298735K 258,33 258,33 0         
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50 77916740P 3513,2   3513,2 309,99 258,33 2944,9   

51 46358119D 516,66   516,66 258,33 258,33     

52 40451850W 619,98   619,98 309,99 309,99     

53 40327517F 258,33   258,33 258,33       

54 77912843K 258,33   258,33 258,33       

55 79302268Q 516,66   516,66 258,33 258,33     

56 40372575P 555,49 245,5 309,99 309,99       

57 40308549Z 516,66   516,66 258,33 258,33     

58 40302231K 516,65   516,65 516,65       

59 40344505K 826,65   826,65 309,99 258,33 258,33   

60 40315613V 568,32   568,32 309,99 258,33     

61 40446775X 258,33   258,33 258,33       

62 40314652E 1033,31 516,65 516,66 258,33 258,33     

63 43632231N 258,33   258,33 258,33       

64 79301495W 258,33   258,33 258,33       

65 40304307G 258,33   258,33 258,33       

66 77961059Y 516,66 258,33 258,33 258,33       

67 40516051X 2944,88   2944,88 2944,88       

68 40295265R 516,65   516,65 516,65       

69 40441400V 568,32   568,32 309,99 258,33     

70 40309720N 516,66   516,66 258,33 258,33     

71 39368545C 516,66   516,66 258,33 258,33     

72 77917032R 309,99   309,99 309,99       

73 40328040R 1033,31   1033,31 258,33 258,33 516,65   

74 46627285Y 568,32   568,32 309,99 258,33     

75 40315469B 1033,3   1033,3 516,65 516,65     

76 38461577B 516,66   516,66 258,33 258,33     

77 42328151D 258,33   258,33 258,33       

78 40351460F 516,65 516,65 0         

79 36982556M 774,98   774,98 258,33 516,65     

80 40315779E 1033,32   1033,32 258,33 258,33 258,33 258,33 

81 40306585M 258,33   258,33 258,33       

82 40436312N 568,32   568,32 309,99 258,33     

83 38116425T 774,99 258,33 516,66 258,33 258,33     

84 40429549B 516,65   516,65 516,65       

85 77908362W 774,98   774,98 258,33 516,65     

86 46829616Y 516,66 258,33 258,33 258,33       

87 40444464E 516,66   516,66 258,33 258,33     

88 40306937N 927,48 152,5 774,98 516,65 258,33     

89 40315668A 568,32   568,32 309,99 258,33     

90 35074982M 516,66   516,66 258,33 258,33     

91 40443832B 258,33   258,33 258,33       

92 77920502K 568,32   568,32 309,99 258,33     

93 77906517C 774,98   774,98 258,33 516,65     

94 40336604D 516,66   516,66 258,33 258,33     
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95 40431344N 774,98   774,98 258,33 516,65     

96 41735485F 1291,63   1291,63 258,33 516,65 516,65   

97 40316755D 3254,87   3254,87 309,99 2944,88     

98 43514667R 258,33   258,33 258,33       

99 77915219M 568,32   568,32 309,99 258,33     

100 43629801C 309,99   309,99 309,99       

101 90002055L 516,66   516,66 258,33 258,33     

102 40356901C 3203,21   3203,21 258,33 2944,88     

103 40314573N 258,33   258,33 258,33       

104 40314370Q 516,65   516,65 516,65       

105 77911457S 1033,3   1033,3 516,65 516,65     

106 40311933V 1033,31   1033,31 516,65 258,33 258,33   

107 40324392X 1033,31   1033,31 516,65 258,33 258,33   

108 40294869L 258,33   258,33 258,33       

109 40524447B 516,66   516,66 258,33 258,33     

110 40322034K 516,66   516,66 258,33 258,33     

111 33956173P 826,65   826,65 309,99 258,33 258,33   

112 43673692G 516,66   516,66 258,33 258,33     

113 78000587C 1013,1   1013,1 496,44 258,33 258,33   

114 40359057Z 258,33 258,33 0         

115 43629981Q 568,32   568,32 309,99 258,33     

116 40347163B 258,33   258,33 258,33       

117 40343343D 516,66   516,66 258,33 258,33     

118 40529893Y 258,33   258,33 258,33       

119 40334248E 516,66   516,66 258,33 258,33     

120 40343309K 774,99   774,99 258,33 258,33 258,33   

121 40319555A 4826,12   4826,12 258,33 4567,79     

122 38799390T 516,65   516,65 516,65       

123 40298305M 516,65   516,65 516,65       

124 40370272M 258,33   258,33 258,33       

125 40366570Y 1136,63 516,65 619,98 309,99 309,99     

126 43629148B 516,66   516,66 258,33 258,33     

127 40326913R 774,98   774,98 258,33 516,65     

128 40346309P 258,33   258,33 258,33       

129 40347395J 774,98   774,98 516,65 258,33     

130 46673306G 516,66   516,66 258,33 258,33     

131 40333792A 568,32   568,32 309,99 258,33     

132 40315039H 258,33   258,33 258,33       

133 40326579N 516,66   516,66 258,33 258,33     

134 40527445L 258,33   258,33 258,33       

135 79302649Y 258,33   258,33 258,33       

136 40331207V 516,66   516,66 258,33 258,33     

137 40304043Q 258,33   258,33 258,33       

138 40440936J 516,66   516,66 258,33 258,33     

139 40351658K 516,65 516,65 0         
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140 79301652K 774,99   774,99 258,33 258,33 258,33   

141 40352900K 258,33   258,33 258,33       

142 40530391K 258,33   258,33 258,33       

143 40438334X 516,66   516,66 258,33 258,33     

144 40301148L 1033,3   1033,3 516,65 516,65     

145 40313245H 516,65   516,65 516,65       

146 79302305F 774,98   774,98 516,65 258,33     

147 44981335M 774,99   774,99 258,33 258,33 258,33   

148 52304516D 568,32   568,32 309,99 258,33     

149 46603225G 774,99   774,99 258,33 258,33 258,33   

150 40344028G 258,33   258,33 258,33       

151 40310865F 258,33   258,33 258,33       

152 40309759M 258,33   258,33 258,33       

153 40326928Q 516,66   516,66 258,33 258,33     

154 40350466W 2944,88   2944,88 2944,88       

155 53125495A 258,33 258,33 0         

156 40355619A 568,32   568,32 309,99 258,33     

157 40990388H 258,33   258,33 258,33       

158 40345542T 258,33   258,33 258,33       

159 40316765L 4826,12   4826,12 258,33 4567,79     

160 43626672L 516,65   516,65 516,65       

161 40437349Z 258,33   258,33 258,33       

162 19008014D 516,66   516,66 258,33 258,33     

163 40314390J 774,98   774,98 258,33 516,65     

164 40337538T 2944,88   2944,88 2944,88       

165 40320730M 516,66   516,66 258,33 258,33     

166 40315553A 516,66   516,66 258,33 258,33     

167 40313254G 935,74   935,74 516,65 419,09     

168 40536651W 516,65 516,65 0         

169 43679801H 516,66   516,66 258,33 258,33     

170 39710361X 516,65 516,65 0         

171 40307563V 774,98   774,98 516,65 258,33     

172 44177365T 258,33   258,33 258,33       

173 40318556Q 1549,95 516,65 1033,3 516,65 516,65     

174 40531581S 516,66   516,66 258,33 258,33     

175 40288616E 516,65   516,65 516,65       

176 79301119V 1033,3   1033,3 516,65 516,65     

177 40344541B 309,99   309,99 309,99       

178 40315452V 3203,21   3203,21 258,33 2944,88     

179 40448581E 258,33   258,33 258,33       

180 38813402M 1033,3   1033,3 516,65 516,65     

181 43544869G 516,66   516,66 258,33 258,33     

  128451,37 9974,34 118477,03     
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Segon. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de pagament de 128.451,37 EUR 
que es correspon a la totalitat de les ajudes per estudis del personal laboral i funcionari 
i dels seus fill pel curs 2021-2022 (1a.convocatòria), amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 240/2210/16204 del vigent pressupost de la Corporació. 
 
Tercer. Donar compte a la propera Junta de govern que se celebri.” 
 
 
La Junta de Govern en queda assabentada. 
 
 
 
— Gabinet de Presidència 
 
3. Aprovació addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre la Diputació 
de Girona i SUMAR, Serveis Públics d'Acció Social de Catalunya, MP, SL, per a la 
gestió del Servei Tècnic de Punt de Trobada a la comarca del Gironès - Gabinet 
de Presidència. 2021/D060103/7836 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en data 22 de desembre de 2020, va 
aprovar un conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i Sumar, Serveis 
Públics d’Acció Social de Catalunya, MP, SL (en endavant SUMAR), per a la gestió del 
Servei Tècnic de Punt de Trobada a la comarca del Gironès, per un període que 
s’inicia l’1 de gener de 2021 i fins al 31 de desembre de 2021, CN/4082 (Exp. 
2020/9430). 
 
Atès que la clàusula setena, reguladora de la vigència del conveni, estableix la 
possibilitat que si les dues parts ho acorden, sigui perllongat fins a 3 anys més, sent la 
vigència de la present addenda de l’1 de gener de 2022 al 31 de desembre de 2022. 
 
Atès que la Diputació de Girona té la voluntat de prorrogar per un període d’un any 
més, des de l’1 de gener al 31 de desembre de 2022, el conveni de col·laboració amb 
SUMAR per a la gestió del servei referit anteriorment. 
 
Atès que per acord de la sessió del Ple de la Diputació de Girona de data 19 d’octubre 
de 2021 s’ha aprovat l’addenda de pròrroga del conveni d’encàrrec de gestió entre el 
Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de 
Girona per a la gestió del Servei Tècnic de Punt de Trobada a la comarca del Gironès, 
per un període d’un any més, des de l’1 de gener al 31 de desembre de 2022 (exp. 
2021/7494). 
 
Atès que la Diputació de Girona té, entre les seves funcions, donar suport als 
municipis de les comarques de Girona amb l’objectiu que tots els ciutadans de la 
demarcació, especialment els més desfavorits, disposin d’uns serveis públics de 
qualitat. 
 
Per tot l’exposat, vist l’informe del centre gestor, es proposa a la Junta de Govern 
l’adopció de l’acord següent: 
 
 
PRIMER. APROVAR l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre la 
Diputació de Girona i SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, MP, 
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SL,aprovat per la Junta de Govern en data 22 de desembre de 2020 i signat el 12 de 
gener de 2021, per a la gestió del Servei Tècnic de Punt de Trobada a la comarca del 
Gironès, CN/4082 (exp. 2021/7836), el contingut de la qual es reprodueix de forma 
íntegra a continuació: 
 
“ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA 
DIPUTACIÓ DE GIRONA I SUMAR, SERVEIS PÚBLICS D’ACCIÓ SOCIAL DE 
CATALUNYA M.P., SL PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI TÈCNIC DE PUNT DE 
TROBADA A LA COMARCA DEL GIRONÈS 
 
D’una part, el senyor Miquel Noguer i Planas, que intervé en qualitat de president de la 
Diputació de Girona, elegit en sessió extraordinària del Ple de 4 de juliol de 2019, en 
virtut de les facultats conferides per acord de la Junta de Govern del dia 22 de 
desembre de 2020, i facultat per aquest acte per la Junta de Govern del 
dia....................,i assistit pel secretari general, senyor Jordi Batllori i Nouvilas. 
 
De l’altra, el senyor Josep Maria Vidal i Vidal, president, que actua en nom i 
representació de l’entitat, amb CIF B55023832 i domicili al Parc Científic i Tecnològic 
de la UdG, Edifici Narcís Monturiol, BLOC B -tercera planta, Carrer Emili Grahït, núm. 
91, 17003-GIRONA, que actua en nom i representació d’aquesta entitat, en virtut de 
les facultats que li són atribuïdes que li atorga l’article 30 dels Estatuts Socials de 
SUMAR, SL, modificats i degudament aprovats per acord de la Junta General en la 
sessió del 6 de maig de 2021. 
 
 
Ambdues parts es reconeixen recíprocament les facultats suficients per a convenir i 
obligar-se, i 
 
EXPOSEN 
 
Primer.- Que en data 12 de gener de 2021 es va signar un conveni de col·laboració 
entre la Diputació de Girona i SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, 
M.P., SL (en endavant SUMAR) per a la gestió del Servei Tècnic de punt de trobada a 
la comarca del Gironès. 
 
Segon.- Que la clàusula setena de l’esmentat conveni estableix la possibilitat que si les 
dues parts ho acorden, sigui perllongat fins a 3 anys més, sent la vigència de 
l’addenda de l’1 de gener de 2022 al 31 de desembre de 2022. 
 
D’acord amb aquestes premisses, ambdues parts 
 
ACORDEN 
 
Primer.- Pròrroga de la vigència 
Prorrogar la vigència del conveni de col·laboració de 12 de gener de 2021 entre la 
Diputació de Girona i SUMAR, per a la gestió del Servei Tècnic de Punt de Trobada a 
la comarca del Gironès, conforme al que s’estableix a la clàusula setena del conveni, 
en tot el seu clausulat i annexes, sent la vigència de l’addenda de l’1 de gener de 2022 
fins al 31 de desembre de 2022. 
 
Segon.- Justificació i pagament 
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L’import màxim a abonar per la Diputació de Girona per a l’any 2022 per aquesta 
addenda és 120.828,00 euros (IVA exempt). Aquest import serà carregat al pressupost 
de la Diputació de Girona per a l’exercici 2022, i s’imputarà a l’aplicació pressupostària 
corresponent. 
 
L’abonament de l’import corresponent es tramitarà a partir de la seva sol·licitud per 
part de SUMAR, mitjançant la presentació de factures de la despesa realitzada en 
funció del servei prestat. 
Així mateix, caldrà incorporar a la factura el número d’expedient i l’exempció de l’IVA. 
 
La resta de clàusules del conveni continuen vigents. 
 
I en prova de conformitat se signa aquest document. 
 
Josep Maria Vidal i Vidal 
President 
SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, M.P., S.L. 
Miquel Noguer i Planas 
President de la Diputació de Girona 
Jordi Batllori i Nouvilas  
Secretari General de la  
Diputació de Girona”. 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 120.828,00 euros, a 
SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, MP, SL, (NIF B55023832), amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 100/2313/22706 (Servei punt de trobada comarca 
Gironès) del pressupost de l’exercici 2022, condicionada a l’existència de crèdit 
adequat i suficient. 

 
TERCER. CONDICIONAR suspensivament l’acord anterior a la signatura de l’addenda 
de pròrroga del conveni amb el Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat 
de Catalunya, relatiu a l’encàrrec de gestió del Servei Tècnic de Punt de Trobada a la 
comarca del Gironès (exp. 2021/7494). 

 
QUART. SOL·LICITAR la creació del projecte de despesa amb finançament afectat 
condicionat a la signatura de l’addenda de pròrroga del conveni amb el Departament 
d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, relatiu a l’encàrrec de gestió 
del Servei Tècnic de Punt de Trobada a la comarca del Gironès (exp. 2021/7494). 
 
CINQUÈ. FACULTAR àmpliament el president de la Diputació per a la signatura 
d’aquesta addenda i dels documents necessaris per a la seva execució i per a 
l’adopció de qualsevol resolució al respecte de l’encàrrec esmentat, amb excepció de 
qüestions que per llei siguin indelegables, a l’empara de la funció representativa que li 
atribueix l’article 34.1.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de les bases de règim local i 
normativa concordant, i en virtut de les facultats conferides per acord de la Junta de 
Govern de la Diputació de 22 de desembre de 2020. 
 
SISÈ. PUBLICAR la present addenda de pròrroga del conveni al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i incloure-la al Registre de Convenis de col·laboració de la 
Generalitat, als efectes de fer-la accessible al portal de transparència, de conformitat 
amb la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, (en la seva versió donada segons la Llei 
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16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica). 

 
SETÈ. PUBLICAR el present acord al portal de transparència de la Diputació de 
Girona. 

 
VUITÈ. NOTIFICAR el present acord al Departament d’Igualtat i Feminismes de la 
Generalitat de Catalunya i a SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, 
MP, SL.  
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
4. Aprovació addenda de pròrroga conveni de col·laboració entre Diputació de 
Girona i SUMAR, per a la gestió del Servei Tècnic de Punt de Trobada a la ciutat 
de Figueres i comarca de l'Alt Empordà - Gabinet de Presidència. 
2021/D060103/7835 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en data 22 de desembre de 2020, va 
aprovar un conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i Sumar, Serveis 
Públics d’Acció Social de Catalunya, MP, SL (en endavant SUMAR), per a la gestió del 
Servei Tècnic de Punt de Trobada a la ciutat de Figueres i comarca de l’Alt Empordà, 
per un període que s’inicia l’1 de gener de 2021 i fins al 31 de desembre de 2021, 
CN/4081 (Exp. 2020/9431). 
 
Atès que la clàusula setena, reguladora de la vigència del conveni, estableix la possibilitat 
que si les dues parts ho acorden, sigui perllongat fins a 3 anys més, sent la vigència de la 
present addenda de l’1 de gener de 2022 al 31 de desembre de 2022. 
 
Atès que la Diputació de Girona té la voluntat de prorrogar per un període d’un any més, 
des de l’1 de gener al 31 de desembre de 2022, el conveni de col·laboració amb SUMAR 
per a la gestió del servei referit anteriorment. 
 
Atès que per acord de la sessió del Ple de la Diputació de Girona de data 19 d’octubre de 
2021 s’ha aprovat l’addenda de pròrroga del conveni d’encàrrec de gestió entre el 
Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de 
Girona per a la gestió del Servei Tècnic de Punt de Trobada a la ciutat de Figueres i 
comarca de l’Alt Empordà, per un període d’un any més, des de l’1 de gener al 31 de 
desembre de 2022 (exp. 2021/7493). 
 
Atès que la Diputació de Girona té, entre les seves funcions, donar suport als municipis 
de les comarques de Girona amb l’objectiu que tots els ciutadans de la demarcació, 
especialment els més desfavorits, disposin d’uns serveis públics de qualitat. 
 
Per tot l’exposat, vist l’informe del centre gestor, es proposa a la Junta de Govern 
l’adopció de l’acord següent: 
 
PRIMER. APROVAR l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre la  
Diputació de Girona i SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, MP, SL,  
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aprovat per la Junta de Govern en data 22 de desembre de 2020 i signat el 12 de gener 
de 2021, per a la gestió del Servei Tècnic de Punt de Trobada a la ciutat de Figueres i 
comarca de l’Alt Empordà, CN/4081 (exp. 2021/7835), el contingut de la qual es 
reprodueix de forma íntegra a continuació: 
 
“ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA 
DIPUTACIÓ DE GIRONA I SUMAR, SERVEIS PÚBLICS D’ACCIÓ SOCIAL DE 
CATALUNYA, M.P., SL, PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI TÈCNIC DE PUNT DE 
TROBADA A LA CIUTAT DE FIGUERES I COMARCA DE L’ALT EMPORDÀ 
 
D’una part, el senyor Miquel Noguer i Planas, que intervé en qualitat de president de la 
Diputació de Girona, elegit en sessió extraordinària del Ple de 4 de juliol de 2019, en virtut 
de les facultats conferides per acord de la Junta de Govern del dia 22 de desembre de 
2020, i facultat per aquest acte per la Junta de Govern del dia....................,i assistit pel 
secretari general, senyor Jordi Batllori i Nouvilas. 
 
De l’altra, el senyor Josep Maria Vidal i Vidal, president, que actua en nom i representació 
de l’entitat, amb CIF B55023832 i domicili al Parc Científic i Tecnològic de la UdG, Edifici 
Narcís Monturiol, BLOC B -tercera planta, Carrer Emili Grahït, núm. 91, 17003-GIRONA, 
que actua en nom i representació d’aquesta entitat, en virtut de les facultats que li són 
atribuïdes que li atorga l’article 30 dels Estatuts Socials de SUMAR, SL, modificats i 
degudament aprovats per acord de la Junta General en la sessió del 6 de maig de 2021. 
 
 
Ambdues parts es reconeixen recíprocament les facultats suficients per a convenir i 
obligar-se, i 
 
EXPOSEN 
 
Primer.- Que en data 12 de gener de 2021 es va signar un conveni de col·laboració entre 
la Diputació de Girona i SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, M.P., SL 
(en endavant SUMAR)  per a la gestió del Servei Tècnic de punt de trobada a la ciutat de 
Figueres i comarca de l’Alt Empordà. 
 
Segon.- Que la clàusula setena de l’esmentat conveni estableix la possibilitat que si les 
dues parts ho acorden, sigui perllongat fins a 3 anys més, sent la vigència de l’addenda 
de l’1 de gener de 2022 al 31 de desembre de 2022. 
 
D’acord amb aquestes premisses, ambdues parts, 
 
ACORDEN 
 
Primer.- Pròrroga de la vigència 
Prorrogar la vigència del conveni de col·laboració de 12 de gener de 2021 entre la 
Diputació de Girona i SUMAR, per a la gestió del Servei Tècnic de Punt de Trobada a la 
ciutat de Figueres i comarca de l’Alt Empordà, conforme al que s’estableix a la clàusula 
setena del conveni, en tot el seu clausulat i annexes, sent la vigència de l’addenda de l’1 
de gener de 2022 fins al 31 de desembre de 2022. 
 
Segon.- Justificació i pagament 
L’import màxim a abonar per la Diputació de Girona per a l’any 2022 per aquesta 
addenda és  84.456,00  euros (IVA exempt) . Aquest import serà carregat al pressupost 
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de la Diputació de Girona per a l’exercici 2022, i s’imputarà a l’aplicació pressupostària 
corresponent. 
 
L’abonament de l’import corresponent es tramitarà a partir de la seva sol·licitud per part 
de SUMAR, mitjançant la presentació de factures de la despesa realitzada en funció del 
servei prestat. 
Així mateix, caldrà incorporar a la factura el número d’expedient i l’exempció de l’IVA. 
 
La resta de clàusules del conveni continuen vigents. 
 
I en prova de conformitat se signa aquest document. 
 
Josep Maria Vidal i Vidal 
President 
SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, M.P., S.L. 
Miquel Noguer i Planas 
President de la Diputació de Girona 
Jordi Batllori i Nouvilas  
Secretari General de la  
Diputació de Girona”. 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 84.456,00 euros, a SUMAR, 
Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, MP, SL, (NIF B55023832), amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 100/2312/22706 (Servei punt de trobada Figueres i Alt 
Empordà) del pressupost de l’exercici 2022, condicionada a l’existència de crèdit 
adequat i suficient. 

 
TERCER. CONDICIONAR suspensivament l’acord anterior a la signatura de l’addenda 
de pròrroga del conveni amb el Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat 
de Catalunya, relatiu a l’encàrrec de gestió del Servei Tècnic de Punt de Trobada a la 
ciutat de Figueres i comarca de l’Alt Empordà (exp. 2021/7493). 

 
QUART. SOL·LICITAR la creació del projecte de despesa amb finançament afectat 
condicionat a la signatura de l’addenda de pròrroga del conveni amb el Departament 
d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, relatiu a l’encàrrec de gestió 
del Servei Tècnic de Punt de Trobada a la ciutat de Figueres i comarca de l’Alt 
Empordà (exp. 2021/7493). 
 
CINQUÈ. FACULTAR àmpliament el president de la Diputació per a la signatura 
d’aquesta addenda i dels documents necessaris per a la seva execució i per a 
l’adopció de qualsevol resolució al respecte de l’encàrrec esmentat, amb excepció de 
qüestions que per llei siguin indelegables, a l’empara de la funció representativa que li 
atribueix l’article 34.1.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de les bases de règim local i 
normativa concordant, i en virtut de les facultats conferides per acord de la Junta de 
Govern de la Diputació de 22 de desembre de 2020. 
 
SISÈ. PUBLICAR la present addenda de pròrroga del conveni al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i incloure-la al Registre de Convenis de col·laboració de la 
Generalitat, als efectes de fer-la accessible al portal de transparència, de conformitat 
amb la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, (en la seva versió donada segons la Llei 
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16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica). 

 
SETÈ. PUBLICAR el present acord al portal de transparència de la Diputació de 
Girona. 

 
VUITÈ. NOTIFICAR el present acord al Departament d’Igualtat i Feminismes de la 
Generalitat de Catalunya i a SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, 
MP, SL.  
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
5. Aprovació addenda pròrroga del conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Girona i SUMAR, per a la gestió del Servei d'Intervenció especialitzada per a 
dones que pateixen violència masclista i per a les seves filles i fills a la comarca 
del Gironès - Gabinet de Presidència. 2021/D060103/7834 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en data 22 de desembre de 2020, va 
aprovar un conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i Sumar, Serveis 
Públics d’Acció Social de Catalunya, MP, SL (en endavant SUMAR), per a la gestió del 
Servei d’Intervenció especialitzada per a dones que pateixen violència masclista i per a 
les seves filles i fills a la comarca del Gironès, per un període que s’inicia l’1 de gener 
de 2021 i fins al 31 de desembre de 2021, CN/4079 (Exp. 2020/9429). 
 
Atès que la clàusula setena, reguladora de la vigència del conveni, estableix la possibilitat 
que si les dues parts ho acorden, sigui perllongat fins a 3 anys més, sent la vigència de la 
present addenda de l’1 de gener de 2022 al 31 de desembre de 2022. 
 
Atès que la Diputació de Girona té la voluntat de prorrogar per un període d’un any més, 
des de l’1 de gener al 31 de desembre de 2022, el conveni de col·laboració amb SUMAR 
per a la gestió del servei referit anteriorment. 
 
Atès que per acord de la sessió del Ple de la Diputació de Girona de data 19 d’octubre de 
2021 s’ha aprovat l’addenda de pròrroga del conveni d’encàrrec de gestió entre el 
Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de 
Girona per a la gestió del Servei d’Intervenció especialitzada per a dones que pateixen 
violència masclista i per a les seves filles i fills a la comarca del Gironès, per un període 
d’un any més, des de l’1 de gener al 31 de desembre de 2022 (exp. 2021/7491). 
 
Atès que la Diputació de Girona té, entre les seves funcions, donar suport als municipis 
de les comarques de Girona amb l’objectiu que tots els ciutadans de la demarcació, 
especialment els més desfavorits, disposin d’uns serveis públics de qualitat. 
 
Per tot l’exposat, vist l’informe del centre gestor, es proposa a la Junta de Govern 
l’adopció de l’acord següent: 
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PRIMER. APROVAR l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre la  
Diputació de Girona i SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, MP, SL,  
aprovat per la Junta de Govern en data 22 de desembre de 2020 i signat el 12 de gener 
de 2021, per a la gestió del Servei d’Intervenció especialitzada per a dones que pateixen 
violència masclista i per a les seves filles i fills a la comarca del Gironès, CN/4079 (exp. 
2021/7834), el contingut de la qual es reprodueix de forma íntegra a continuació: 
 
“ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA 
DIPUTACIÓ DE GIRONA I SUMAR, SERVEIS PÚBLICS D’ACCIÓ SOCIAL DE 
CATALUNYA, M.P., SL, PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI D’INTERVENCIÓ 
ESPECIALITZADA PER A DONES QUE PATEIXEN VIOLÈNCIA MASCLISTA I PER A 
LES SEVES FILLES I FILLS A LA COMARCA DEL GIRONÈS 
 
D’una part, el senyor Miquel Noguer i Planas, que intervé en qualitat de president de la 
Diputació de Girona, elegit en sessió extraordinària del Ple de 4 de juliol de 2019, en virtut 
de les facultats conferides per acord de la Junta de Govern del dia 22 de desembre de 
2020, i facultat per aquest acte per la Junta de Govern del dia....................,i assistit pel 
secretari general, senyor Jordi Batllori i Nouvilas. 
 
De l’altra, el senyor Josep Maria Vidal i Vidal, president, que actua en nom i representació 
de l’entitat, amb CIF B55023832 i domicili al Parc Científic i Tecnològic de la UdG, Edifici 
Narcís Monturiol, BLOC B -tercera planta, Carrer Emili Grahït, núm. 91, 17003-GIRONA, 
que actua en nom i representació d’aquesta entitat, en virtut de les facultats que li són 
atribuïdes que li atorga l’article 30 dels Estatuts Socials de SUMAR, SL, modificats i 
degudament aprovats per acord de la Junta General en la sessió del 6 de maig de 2021. 
 
Ambdues parts es reconeixen recíprocament les facultats suficients per a convenir i 
obligar-se, i 
 
EXPOSEN 
 
Primer.- Que en data 12 de gener de 2021 es va signar un conveni de col·laboració entre 
la Diputació de Girona i SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, M.P., SL 
(en endavant SUMAR)  per a la gestió del Servei d’Intervenció Especialitzada per a 
Dones que pateixen violència masclista i per a les seves filles i fills a la comarca del 
Gironès. 
 
Segon.- Que la clàusula setena de l’esmentat conveni estableix la possibilitat que si les 
dues parts ho acorden, sigui perllongat fins a 3 anys més, sent la vigència de l’addenda 
de l’1 de gener de 2022 al 31 de desembre de 2022. 
 
D’acord amb aquestes premisses, ambdues parts, 
 
ACORDEN 
Primer.- Pròrroga de la vigència 
Prorrogar la vigència del conveni de col·laboració de 12 de gener de 2021 entre la 
Diputació de Girona i SUMAR, per a la gestió del Servei d’Intervenció Especialitzada per 
a Dones que pateixen violència masclista i per a les seves filles i fills a la comarca del 
Gironès, conforme al que s’estableix a la clàusula setena del conveni, en tot el seu 
clausulat i annexes, sent la vigència de l’addenda de l’1 de gener de 2022 fins al 31 de 
desembre de 2022. 
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Segon.- Justificació i pagament 
L’import màxim a abonar per la Diputació de Girona per a l’any 2022 per aquesta 
addenda és 312.205,25 euros (IVA exempt) . Aquest import serà carregat al pressupost 
de la Diputació de Girona per a l’exercici 2022, i s’imputarà a l’aplicació pressupostària 
corresponent. 
L’abonament de l’import corresponent es tramitarà a partir de la seva sol·licitud per part 
de SUMAR, mitjançant la presentació de factures de la despesa realitzada en funció del 
servei prestat. 
 
Així mateix, caldrà incorporar a la factura el número d’expedient i l’exempció de l’IVA. 
 
La resta de clàusules del conveni continuen vigents. 
 
I en prova de conformitat se signa aquest document. 
 
Josep Maria Vidal i Vidal 
President 
SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, M.P., S.L. 
Miquel Noguer i Planas 
President de la Diputació de Girona 
Jordi Batllori i Nouvilas  
Secretari General de la  
Diputació de Girona”. 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 312.205,25 euros, a 
SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, MP, SL, (NIF B55023832), amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 100/2310/22706 (Servei intervenció esp. dones 
violència masclista Girona) del pressupost de l’exercici 2022, condicionada a 
l’existència de crèdit adequat i suficient. 

 
TERCER. CONDICIONAR suspensivament l’acord anterior a la signatura de l’addenda 
de pròrroga del conveni amb el Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat 
de Catalunya, relatiu a l’encàrrec de gestió del Servei d’Intervenció especialitzada per 
a dones que pateixen violència masclista i per a les seves filles i fills a la comarca del 
Gironès (exp. 2021/7491). 

 
QUART. SOL·LICITAR la creació del projecte de despesa amb finançament afectat 
condicionat a la signatura de l’addenda de pròrroga del conveni amb el Departament 
d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, relatiu a l’encàrrec de gestió 
del Servei d’Intervenció especialitzada per a dones que pateixen violència masclista i 
per a les seves filles i fills a la comarca del Gironès (exp. 2021/7491). 
 
CINQUÈ. FACULTAR àmpliament el president de la Diputació per a la signatura 
d’aquesta addenda i dels documents necessaris per a la seva execució i per a 
l’adopció de qualsevol resolució al respecte de l’encàrrec esmentat, amb excepció de 
qüestions que per llei siguin indelegables, a l’empara de la funció representativa que li 
atribueix l’article 34.1.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de les bases de règim local i 
normativa concordant, i en virtut de les facultats conferides per acord de la Junta de 
Govern de la Diputació de 22 de desembre de 2020. 
 
SISÈ. PUBLICAR la present addenda de pròrroga del conveni al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i incloure-la al Registre de Convenis de col·laboració de la 
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Generalitat, als efectes de fer-la accessible al portal de transparència, de conformitat 
amb la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, (en la seva versió donada segons la Llei 
16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica). 

 
SETÈ. PUBLICAR el present acord al portal de transparència de la Diputació de 
Girona. 

 
VUITÈ. NOTIFICAR el present acord al Departament d’Igualtat i Feminismes de la 
Generalitat de Catalunya i a SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, 
MP, SL.  
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
6. Aprovació addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre la Diputació 
de Girona i SUMAR, per a la gestió del Servei d'acolliment i recuperació per a 
dones que pateixen violència masclista i per als seus fills i filles a la comarca del 
Gironès - Gabinet de Presidència. 2021/D060103/7833 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en data 22 de desembre de 2020, va 
aprovar un conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i Sumar, Serveis 
Públics d’Acció Social de Catalunya, MP, SL (en endavant SUMAR), per a la gestió del 
Servei d’acolliment i recuperació per a dones que pateixen violència masclista i per als 
seus fills i filles a la comarca del Gironès, per un període que s’inicia l’1 de gener de 
2021 i fins al 31 de desembre de 2021, CN/4078 (Exp. 2020/9428). 
 
Atès que la clàusula setena, reguladora de la vigència del conveni, estableix la possibilitat 
que si les dues parts ho acorden, sigui perllongat fins a 3 anys més, sent la vigència de la 
present addenda de l’1 de gener de 2022 al 31 de desembre de 2022. 
 
Atès que la Diputació de Girona té la voluntat de prorrogar per un període d’un any més, 
des de l’1 de gener al 31 de desembre de 2022, el conveni de col·laboració amb SUMAR 
per a la gestió del servei referit anteriorment. 
 
Atès que per acord de la sessió del Ple de la Diputació de Girona de data 19 d’octubre de 
2021s’ha aprovat l’addenda de pròrroga del conveni d’encàrrec de gestió entre el 
Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de 
Girona per a la gestió del Servei d’acolliment i recuperació per a dones que pateixen 
violència masclista i per als seus fills i filles a la comarca del Gironès, per un període d’un 
any més, des de l’1 de gener al 31 de desembre de 2022 (exp. 2021/7495). 
 
Atès que la Diputació de Girona té, entre les seves funcions, donar suport als municipis 
de les comarques de Girona amb l’objectiu que tots els ciutadans de la demarcació, 
especialment els més desfavorits, disposin d’uns serveis públics de qualitat. 
 
Per tot l’exposat, vist l’informe del centre gestor, es proposa a la Junta de Govern 
l’adopció de l’acord següent: 
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PRIMER. APROVAR l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre la  
Diputació de Girona i SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, MP, SL,  
aprovat per la Junta de Govern en data 22 de desembre de 2020 i signat el 12 de gener 
de 2021, per a la gestió del Servei d’acolliment i recuperació per a dones que pateixen 
violència masclista i per als seus fills i filles a la comarca del Gironès, CN/4078 (exp. 
2021/7833), el contingut de la qual es reprodueix de forma íntegra a continuació: 
 
“ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA 
DIPUTACIÓ DE GIRONA I SUMAR, SERVEIS PÚBLICS D’ACCIÓ SOCIAL DE 
CATALUNYA, M.P., SL PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI D’ACOLLIMENT I 
RECUPERACIÓ PER A DONES QUE PATEIXEN VIOLÈNCIA MASCLISTA I PER ALS 
SEUS FILLS I FILLES A LA COMARCA DEL GIRONÈS 
 
D’una part, el senyor Miquel Noguer i Planas, que intervé en qualitat de president de la 
Diputació de Girona, elegit en sessió extraordinària del Ple de 4 de juliol de 2019, en virtut 
de les facultats conferides per acord de la Junta de Govern del dia 22 de desembre de 
2020, i facultat per aquest acte per la Junta de Govern del dia....................,i assistit pel 
secretari general, senyor Jordi Batllori i Nouvilas. 
 
De l’altra, el senyor Josep Maria Vidal i Vidal, president, que actua en nom i representació 
de l’entitat, amb CIF B55023832 i domicili al Parc Científic i Tecnològic de la UdG, Edifici 
Narcís Monturiol, BLOC B -tercera planta, Carrer Emili Grahït, núm. 91, 17003-GIRONA, 
que actua en nom i representació d’aquesta entitat, en virtut de les facultats que li són 
atribuïdes que li atorga l’article 30 dels Estatuts Socials de SUMAR, SL, modificats i 
degudament aprovats per acord de la Junta General en la sessió del 6 de maig de 2021. 
 
Ambdues parts es reconeixen recíprocament les facultats suficients per a convenir i 
obligar-se, i 
 
EXPOSEN 
 
Primer.- Que en data 12 de gener de 2021 es va signar un conveni de col·laboració entre 
la Diputació de Girona i SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, M.P., SL 
(en endavant SUMAR) per a la gestió del Servei d’Acolliment i Recuperació per a Dones 
que pateixen violència masclista i per als seus fills i filles a la comarca del Gironès. 
 
Segon.- Que la clàusula setena de l’esmentat conveni estableix la possibilitat que si les 
dues parts ho acorden, sigui perllongat fins a 3 anys més, sent la vigència de l’addenda 
de l’1 de gener de 2022 al 31 de desembre de 2022. 
 
D’acord amb aquestes premisses, ambdues parts, 
 
ACORDEN 
 
Primer.- Pròrroga de la vigència 
Prorrogar la vigència del conveni de col·laboració de 12 de gener de 2021 entre la 
Diputació de Girona i SUMAR, per a la gestió del Servei d’Acolliment i Recuperació per a 
Dones que pateixen violència masclista i per als seus fills i filles a la comarca del Gironès, 
conforme al que s’estableix a la clàusula setena del conveni, en tot el seu clausulat i 
annexes, sent la vigència de l’addenda de l’1 de gener de 2022 i fins al 31 de desembre 
de 2022. 
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Segon.- Justificació i pagament 
L’import màxim a abonar per la Diputació de Girona per a l’any 2022 per aquesta 
addenda és 509.296,55 euros (IVA exempt) . Aquest import serà carregat al pressupost 
de la Diputació de Girona per a l’exercici 2022, i s’imputarà a l’aplicació pressupostària 
corresponent. 
 
L’abonament de l’import corresponent es tramitarà a partir de la seva sol·licitud per part 
de SUMAR, mitjançant la presentació de factures de la despesa realitzada en funció del 
servei prestat. 
 
Així mateix, caldrà incorporar a la factura el número d’expedient i l’exempció de l’IVA. 
 
La resta de clàusules del conveni continuen vigents. 
 
I en prova de conformitat se signa aquest document. 
 
Josep Maria Vidal i Vidal 
President 
SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, M.P., S.L. 
Miquel Noguer i Planas 
President de la Diputació de Girona 
Jordi Batllori i Nouvilas  
Secretari General de la  
Diputació de Girona”. 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 509.296,55 euros, a 
SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, MP, SL, (NIF B55023832), amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 100/2311/22706 (Servei acolliment i recup. dones 
violència masclista Gironès) del pressupost de l’exercici 2022, condicionada a 
l’existència de crèdit adequat i suficient. 

 
TERCER. CONDICIONAR suspensivament l’acord anterior a la signatura de l’addenda 
de pròrroga del conveni amb el Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat 
de Catalunya, relatiu a l’encàrrec de gestió del Servei d’acolliment i recuperació per a 
dones que pateixen violència masclista i per als seus fills i filles a la comarca del 
Gironès (exp. 2021/7495). 
 
QUART. Sol·licitar la creació del projecte de despesa amb finançament afectat 
condicionat a la signatura de l’addenda de pròrroga del conveni amb el Departament 
d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, relatiu a l’encàrrec de gestió 
del Servei d’acolliment i recuperació per a dones que pateixen violència masclista i per 
als seus fills i filles a la comarca del Gironès (exp. 2021/7495). 
 
CINQUÈ. FACULTAR àmpliament el president de la Diputació per a la signatura 
d’aquesta addenda i dels documents necessaris per a la seva execució i per a 
l’adopció de qualsevol resolució al respecte de l’encàrrec esmentat, amb excepció de 
qüestions que per llei siguin indelegables, a l’empara de la funció representativa que li 
atribueix l’article 34.1.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de les bases de règim local i 
normativa concordant, i en virtut de les facultats conferides per acord de la Junta de 
Govern de la Diputació de 22 de desembre de 2020. 
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SISÈ. PUBLICAR la present addenda de pròrroga del conveni al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i incloure-la al Registre de Convenis de col·laboració de la 
Generalitat, als efectes de fer-la accessible al portal de transparència, de conformitat 
amb la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, (en la seva versió donada segons la Llei 
16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica). 

 
SETÈ. PUBLICAR el present acord al portal de transparència de la Diputació de 
Girona. 

 
VUITÈ. NOTIFICAR el present acord al Departament d’Igualtat i Feminismes de la 
Generalitat de Catalunya i a SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, 
MP, SL.  
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
 — Comunicació Cultural 
 
 
7. Aprovar formalment la renúncia de la subvenció per a l'edició del llibre 
"Història dels masos de Tortellà" - Comunicació Cultural . 2021/X020201/2472 
 
En data 1 de juny de 2021, la Junta de Govern va concedir una subvenció de 3.000,00 
euros a l’Ajuntament de Tortellà amb NIF P1721300J, per a la publicació del llibre 
“Història dels masos de Tortellà”. (Exp. 2021/2472), dins la convocatòria de 
subvencions d’interès local editades per ajuntaments, any 2021. 
 
L’Ajuntament de Tortellà, en data 15 d’octubre de 2021, ha presentat un escrit en què 
al·lega no poder atendre els terminis de justificació de la subvenció i per això presenta 
la renúncia expressa de la concessió de la subvenció per a l’edició d’aquest llibre. 
 
D’acord amb aquests antecedents, i l’informe de la cap del servei de Comunicció 
Cultural, 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 per l’Ajuntament de Tortellà de la 
subvenció de 3.000,00 euros atorgada per la Junta de Govern de data 1 de juny de 
2021 per a l’edició del llibre “Història dels masos de Tortellà” (expedient 2021/2472). 
 
Segon. Anul·lar la disposició de la despesa de 3.000,00 euros a favor de l’Ajuntament 
de Tortellà per a l’edició de la publicació “Història dels masos de Tortellà” amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 303/3340/46201 del pressupost general de 2021 (Programa 
d’edicions d’interès local a ajuntaments). 
 
Tercer. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Tortellà. 
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Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
 — Cooperació Cultural 
 
8. Esmena dels punts primer i setè de l'acord de Junta de Govern corresponent a 
la subvenció nominativa a la Fundació Casa Cultura de Girona - Cooperació 
Cultural. 2021/X020200/31 
 
En data  2 de març de 2021 s’aprova per Junta de Govern de la Diputació de Girona 
l’acord de resolució per a la concessió d’una subvenció nominativa a la Fundació Casa 
de Cultura per al finançament d’activitats i funcionament de la Fundació, any 2021 
(2021/31).  
 
En data 12 de novembre de 2021, registre E-2021-34709, la Fundació Casa de Cultura 
presenta per Registre d’entrada  un certificat de la Junta Rectora de la Fundació en 
què fa constar que: 
 
Atès que els ingressos inicials previstos en el pressupost 2021 de la Fundació Casa de 
Cultura s’eleven a 984.800 €, dels quals el 88,17% provenen de la subvenció de la 
Diputació de Girona a la Fundació Casa de Cultura per a funcionament i activitat per a 
tot l’exercici. 
 
Atès que les darreres projeccions pressupostàries, calculades a partir dels ingressos 
reals de la Fundació entre gener i setembre de 2021, fan preveure una disminució 
anual d’aquests ingressos. 
 
Atès que ha calgut dissenyar programes específics per contribuir a pal·liar els efectes 
de la pandèmia en el sector cultural dins de les possibilitats dels recursos de la 
Fundació Casa de Cultura, combinant la programació en línia i la programació 
presencial per poder arribar a un major número d’usuaris. Aquesta reprogramació ha 
suposat un esforç econòmic per seguir oferint l’activitat de la Fundació i a la vegada ha 
causat un decrement en els ingressos obtinguts a causa de la limitació en l’aforament. 
 
Atès que aquesta disminució dels recursos propis suposaria també una reducció de la 
subvenció de la Diputació de Girona en relació al percentatge rebut sobre el cost total 
de les activitats i funcionament de l’exercici. 
 
Atès que la reducció de la subvenció per a funcionament i activitat sumada a la 
reducció d’ingressos provocaria el tancament de l’exercici 2021 amb dèficit. 
 
Sol·liciten al servei de Cooperació Cultural la reformulació del pressupost de despeses 
de la Fundació Casa de Cultura, de manera que es pugui mantenir l’import de la 
subvenció inicialment previst, de 868.300,00 euros. 
 
Vist que l’esmena de l’acord no afecta els drets de tercers i que no altera la finalitat de 
la mateixa subvenció acordada per la Junta de Govern. 
  
Per aquest motiu es proposa esmenar els punts primer i setè de la resolució de la 
Junta de Govern de la Diputació de Girona, de data 2 de març de 2021. 
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Per tant, on en aquests moments diu: 
(...) 
PRIMER. Concedir la subvenció a la Fundació Casa de Cultura de Girona, per al 
finançament d’activitats i funcionament de la Fundació Casa de Cultura de Girona, 
l’any 2021, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució de 
l’activitat 

2021/31 Fundació Casa de 
Cultura de Girona 

G17759887 Finançament 
d’activitats i 
funcionament 
de la 
Fundació 
Casa de 
Cultura de 
Girona 

Des de l’1 de 
gener al 31 de 
desembre de 
2021. 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge 
de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

984.800,00 € 984.800,00 € 868.300,00 
€ 

88,17 %  984.800,00 € 

 
(...) 
 
SETÈ. Règim de justificació.  
La Fundació Casa de Cultura de Girona, ha de justificar la subvenció concedida, per 
l’import de 984.800,00 € corresponents a l’import de les despeses d’activitats i 
funcionament de la Fundació Casa de Cultura de Girona que consten en el pressupost 
de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al Registre General 
de la Diputació de la documentació següent: 
 
 
 (...)”, ha de dir: 
 
(...) 
PRIMER. Concedir la subvenció a la Fundació Casa de Cultura de Girona, per al 
finançament d’activitats i funcionament de la Fundació Casa de Cultura de Girona, 
l’any 2021, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució de 
l’activitat 

2021/31 Fundació Casa de 
Cultura de Girona 

G17759887 Finançament 
d’activitats i 
funcionament 
de la 
Fundació 
Casa de 
Cultura de 
Girona 

Des de l’1 de 
gener al 31 de 
desembre de 
2021. 

Cost total de Cost de les Import de la Percentatge Import a 
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l'objecte 
subvencionat 

despeses 
subvencionables 

subvenció 
 

de 
finançament 

justificar 
 

960.000,00 € 960.000,00 € 868.300,00 
€ 

90,45 %  960.000,00 € 

 
(...) 
 
SETÈ. Règim de justificació.  
La Fundació Casa de Cultura de Girona, ha de justificar la subvenció concedida, per 
l’import de 960.000,00 € corresponents a l’import de les despeses d’activitats i 
funcionament de la Fundació Casa de Cultura de Girona que consten en el pressupost 
de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al Registre General 
de la Diputació de la documentació següent: 
(...)”. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 109. 2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques “Revocació i 
rectificació d’errors: Les administracions públiques podran, així mateix, rectificar en 
qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o 
aritmètics existents en els seus actes”. 
Tenint en compte que procedeix la modificació parcial de la resolució, vist l’informe de 
la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, i de conformitat amb el decret de la 
presidència de 18 de juliol de 2019, proposo elevar a la Junta de Govern la següent 
 
RESOLUCIÓ: 
 
PRIMER. Modificar els punts primer  i setè  de la resolució de la Junta de Govern, de 
data 2 de març de 2021, de manera que on ara consta: 
(...) 
PRIMER. Concedir la subvenció a la Fundació Casa de Cultura de Girona, per al 
finançament d’activitats i funcionament de la Fundació Casa de Cultura de Girona, 
l’any 2021, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució de 
l’activitat 

2021/31 Fundació Casa de 
Cultura de Girona 

G17759887 Finançament 
d’activitats i 
funcionament 
de la 
Fundació 
Casa de 
Cultura de 
Girona 

Des de l’1 de 
gener al 31 de 
desembre de 
2021. 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge 
de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

984.800,00 € 984.800,00 € 868.300,00 
€ 

88,17 %  984.800,00 € 

 
(...) 
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SETÈ. Règim de justificació.  
La Fundació Casa de Cultura de Girona, ha de justificar la subvenció concedida, per 
l’import de 984.800,00 € corresponents a l’import de les despeses d’activitats i 
funcionament de la Fundació Casa de Cultura de Girona que consten en el pressupost 
de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al Registre General 
de la Diputació de la documentació següent: 
 
 (...)”, ha de dir: 
 
(...) 
PRIMER. Concedir la subvenció a la Fundació Casa de Cultura de Girona, per al 
finançament d’activitats i funcionament de la Fundació Casa de Cultura de Girona, 
l’any 2021, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució de 
l’activitat 

2021/31 Fundació Casa de 
Cultura de Girona 

G17759887 Finançament 
d’activitats i 
funcionament 
de la 
Fundació 
Casa de 
Cultura de 
Girona 

Des de l’1 de 
gener al 31 de 
desembre de 
2021. 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge 
de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

960.000,00 € 960.000,00 € 868.300,00 
€ 

90,45 %  960.000,00 € 

 
(...) 
 
SETÈ. Règim de justificació.  
La Fundació Casa de Cultura de Girona, ha de justificar la subvenció concedida, per 
l’import de 960.000,00 € corresponents a l’import de les despeses d’activitats i 
funcionament de la Fundació Casa de Cultura de Girona que consten en el pressupost 
de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al Registre General 
de la Diputació de la documentació següent: 
(...)”. 
 
SEGON. Notificar aquest acord a la Fundació Casa de Cultura. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
 — Noves tecnologies 
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9. Concessió subvenció CENTRE BLOCKCHAIN DE CATALUNYA A GIRONA - 
Noves tecnologies. 2021/D030403/7827 
 
La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona ha 
sol·licitat una subvenció directa per a la posada en funcionament del Centre 
Blockchain de Catalunya (CBCat) a Girona. 
 
El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, i la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
bases del règim local, preveuen l'atorgament de subvencions i ajuts econòmics per 
part de les Diputacions. 
 
L’article 22.2.c de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, l'article 
15.c, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 
general de subvencions, i l'article 15.c de la vigent Ordenança general de subvencions 
de Diputació de Girona estableixen els supòsits d'aquesta concessió directa. El 
procediment de concessió està regulat a l’article 67 del Reial decret 887/2006, de 21 
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 
 
El Servei de Sistemes i Tecnologies de la Informació d’aquesta Diputació dóna suport 
amb l’aportació de fons econòmics destinats a programes generals i específics de 
noves tecnologies mitjançant l’atorgament de subvencions i altres ajuts que beneficien 
als ens de les comarques gironines. 
 
D’acord amb l’article 66.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’aril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, els ens locals tenen 
competències en els àmbits de la participació ciutadana, de l'autoorganització, de la 
identitat i la representació locals, de la sostenibilitat ambiental i la gestió territorial, de 
la cohesió social, de les infraestructures de mobilitat, de la connectivitat, de la 
tecnologia de la informació i de la comunicació, dels abastaments energètics i de la 
gestió de recursos econòmics, amb l'abast que fixen aquesta Llei i la legislació 
sectorial respectiva. Que d’acord amb l’article 45.1 de l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya, els poders públics han d’adoptar les mesures necessàries per a promoure 
el progrés econòmic i el progrés social de Catalunya i dels seus ciutadans, basats en 
els principis de la solidaritat, la cohesió, el desenvolupament sostenible i la igualtat 
d’oportunitats. 
 
La Diputació de Girona té l’interès i la voluntat de potenciar estratègies d’innovació 
social i digital, apostant per noves eines tecnològiques capdavanteres que, aplicades a 
la governança local, ajudin a millorar la qualitat de vida de la ciutadania, fomentin la 
cohesió social, la competitivitat del teixit empresarial de la ciutat i el progrés econòmic i 
social del territori. 
 
La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona és una 
corporació de dret públic constituïda el 14 d’octubre de 1886, regulada per la Llei 
4/2014 d’1 d’abril, Bàsica de les cambres oficials de Comerç, Indústria, Serveis i 
Navegació i per la Llei 14/2002, de 27 de juny, de les cambres oficials de Comerç, 
Indústria i Navegació de Catalunya i del Consell General de les Cambres. La Cambra 
Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona presta serveis a les 
empreses, contribuint a la regeneració del teixit econòmic i a la creació d’ocupació, i 
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consagrant la seva funció de representació, promoció i defensa dels interessos 
generals del comerç, la indústria, els serveis i la navegació.  
 
El Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar l'any 2019 l'estratègia blockchain 
de Catalunya amb l'objectiu de posicionar Catalunya com a país capdavanter en el seu 
ús i desenvolupament. 
 
En el marc de les seves competències, la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, 
Serveis i Navegació de Barcelona ha impulsat la creació del Centre Blockchain de 
Catalunya (CBCat), una iniciativa que ha de servir de pol de desenvolupament i nexe 
d’unió entre les comunitats local i global, d’un ecosistema altament innovador, que 
empenyi el creixement econòmic i tecnològic, i projecti Catalunya com a líder 
internacional. 
 
El Centre Blockchain de Catalunya (CBCat) té com a finalitat accelerar l’adopció 
d’actius digitals i tecnologies descentralitzades (DLTs), plataformes base per a una 
ràpida i completa digitalització a Catalunya, i promoure-les entre tots i cadascun dels 
sectors industrials i entre aquells actors, individuals o col·lectius, privats o institucionals, 
potencialment concernits. 
 
La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona té la 
voluntat de descentralitzar l’activitat del Centre Blockchain de Catalunya (CBCat), i per 
aquest motiu ha obert un procés de selecció per a que diferents ciutats catalanes 
presentin candidatura per establir-hi la seu.  
 
La Diputació de Girona té la voluntat de projectar la demarcació com a centre neuràlgic 
de desenvolupament tecnològic, vertebrador d’un creixement econòmic equilibrat, 
innovador, eficient, sostenible i inclusiu per a tota la ciutadania, i per aquest motiu 
recolza la candidatura per establir la seu del Centre  Blockchain de Catalunya (CBCat) 
a la ciutat de Girona, una candidatura que ha comptat amb el suport de la Cambra de 
Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Girona, l’Ajuntament de Girona, la 
Universitat de Girona i l’Associació d’Empreses de Noves Tecnologies de Girona 
(AENTEG).   
 
En data 27 de novembre de 2020, la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i 
Navegació de Barcelona va resoldre favorablement la candidatura presentada per 
l’Ajuntament de Girona per tal que la ciutat de Girona esdevingui la seu del Centre 
Blockchain de Catalunya (CBCat).  
El Centre  Blockchain de Catalunya (CBCat), amb seu a la ciutat de Girona, es 
projecta com el punt neuràlgic encarregat d’instaurar la tecnologia del Blockchain i 
altres tecnologies descentralitzades a Catalunya, assolint la ciutat un paper cabdal pel 
que fa a la transferència de coneixement, la competitivitat territorial i el posicionament 
de la demarcació de Girona com a territori líder en l’ús i desenvolupament de 
tecnologies DLT. 
 
Les activitats que desenvolupa la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i 
Navegació de Barcelona, per mitjà del Centre Blockchain de Catalunya 
(CBCat),responen al foment d'una activitat d'utilitat pública, promouen la dinamització 
econòmica i tecnològica i la generació d’ocupació. 
 
L'article article 15 de l’Ordenança general de subvencions de Diputació de Girona 
estableix els supòsits per a concedir subvencions  de manera directa. Diu: “Supòsits 
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de concessió directa. Les subvencions es poden atorgar directament, sense 
concurrència competitiva ni publicitat prèvia, en els casos següents: a) Quan estiguin 
consignades nominativament en el pressupost general de la Diputació. b) Quan 
l’atorgament o la quantia els imposi a la Diputació una norma de rang legal. c) Amb 
caràcter excepcional, quan es tracti de subvencions en què s’acreditin raons d’interès 
públic, social, econòmic o humanitari, o altres raons degudament justificades que en 
dificultin la convocatòria pública”. 
 
L’excepcionalitat del Centre Blockchain de Catalunya (CBCat) com a únic centre 
existent destinat al desenvolupament i l’impuls de la tecnologia blockchain a Catalunya, 
justifica  l’interès econòmic que representa per la demarcació de Girona acollir aquest 
centre en quant al foment de l’activitat econòmica, l’atracció de talent, la generació 
d’ocupació i la projecció de Girona en l’àmbit tecnològic. 
 
La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona, és l’entitat 
impulsora i gestora del Centre Blockchain de Catalunya (CBCat), assumint aquesta 
entitat les competències funcionals i organitzatives del centre, així com el 
desplegament de les activitats i iniciatives que des d’aquest es realitzin per al foment, 
la implementació i el desenvolupament de la tecnologia blockchain a Catalunya.   
 
Atès que la concessió d’aquest ajut es justifica per raons d’interès públic, social i 
econòmic, ja que amb aquest projecte basat en coneixement i innovació serà un 
atracció de finançament per a futur projectes d’innovació tecnològica, que beneficiarà 
tant a les administracions territorials, com a la Universitat de Girona, als centre de 
recerca i teixit empresarial, amb una repercussió de la millora en general de la regió 
gironina: a) promocionant iniciatives regionals de transferència del coneixement, 
d’innovació i desenvolupament socioeconòmic; b) facilitant al món empresarial l’accés 
a la innovació, la recerca i el coneixement.  
 
El projecte contribueix, entre d’altres, a la consecució del 8 Objectiu de 
Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030, que fa referència al treball digne i 
creixement econòmic i al 9 referit al de la indústria, innovació i infraestructures. 
 
En data 30 de setembre de 2021, la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis, i 
Navegació de Barcelona, amb NIF Q0873001B, ha sol·licitat l’atorgament d’un ajut 
econòmic de caràcter excepcional per import 100.000,00 euros, d’un pressupost total 
de 248.422,00 euros, per contribuir, el 2021, al finançament de la posada en 
funcionament del Centre Blockchain de Catalunya (CBCat), a Girona, promogut per la 
Cambra de Barcelona amb el suport del Departament de Polítiques Digitals de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Aquesta sol·licitud va ser valorada positivament en la seva memòria pel diputat de 
Noves Tecnologies, Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació qui, a 
l'hora de considerar el caràcter excepcional de la subvenció sol·licitada, té en compte 
que es tracta d'una actuació d’especials característiques que dificulta la inclusió en una 
convocatòria pública de subvencions, atès que la seva especial finalitat no s’ajusta a 
les convocatòries generals o específiques aprovades per aquesta Diputació. 
 
Per tot el que s’ha exposat, vist l’informe favorable del cap del Servei de Sistemes i 
Tecnologies de la Informació, que acredita que existeix crèdit pressupostari i és 
adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa (art. 13.2.a) RD 424/2017, art. 
172 i 176 RDLeg. 2/2004, art. 9 L 38/2003); de conformitat amb les atribucions que la 
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vigent legislació de règim local atribueix a la Presidència i d’acord amb el decret de 18 
de juliol de 2019, de delegació de competències de la Presidència de Diputació de 
Girona a favor de la Junta de Govern, i el posterior decret de modificació del punt 
primer d’aquesta resolució de data 19 d’agost de 2019, el diputat delegat de Noves 
Tecnologies de Diputació de Girona proposa elevar a Junta de Govern la següent: 
 
RESOLUCIÓ 
PRIMER. Concedir la subvenció següent amb càrrec a l’aplicació 310/4910/48102 del 
pressupost general de 2021: 
 
Expedient: 2021/7827 

Ens beneficiari NIF Concepte 
Subvenció 
€ 

Import a 
justificar € 

Cambra Oficial de 
Comerç, Indústria, 
Serveis i Navegació 
de Barcelona 

Q0873001B 
 

Posada en marxa 
Centre Blockchain 
de Catalunya 
(CBCat) a Girona 

100.000,00 100.000,00 

ODS treballats 
8è.- Treball digne i creixement econòmic 
9è.- Indústria, innovació i infraestructures 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l'import fixat en el punt primer, amb càrrec 
al pressupost de l’any 2021, i l’aplicació esmentada al primer punt. 
 
TERCER. Activitat subvencionada. 
Despeses ordinàries d’estructura, organització, promoció i funcionament necessàries 
per al desplegament del programa d’activitats del Centre Blockchain de Catalunya 
(CBCat) de l’exercici 2021, per al correcte desenvolupament de l’activitat i el 
compliment de les finalitats que té encomanades l’entitat.  
 
La subvenció que es concedeix té caràcter singular. l’import que s’autoritza no podrà 
ser utilitzat per sufragar despeses d’una altra naturalesa altra que les despeses 
subvencionables. Es consideren despeses subvencionables les que es descriuen en 
aquesta resolució.  
 
S'entendrà com a despesa efectuada i justificable aquella que derivi d'obligacions 
reconegudes per part de l’ens, encara que no hagi efectuat el seu pagament efectiu. 
No s'admetrà cap canvi de destinació de l'objecte subvencionat. 
 
QUART.- Despeses subvencionables 
1. Es consideren despeses subvencionables, aquelles despeses directes i indirectes 
que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada, 
resultin estrictament necessàries i s’efectuïn d’acord amb la finalitat, la memòria i el 
pressupost de despeses presentat per la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis 
i Navegació de Barcelona, i es duguin a terme dins el termini d’execució establerts. 
2. Aquestes podran ser despeses ordinàries d’estructura, organització, promoció i 
funcionament necessàries per al desplegament del programa d’activitats del Centre 
Blockchain de Catalunya (CBCat) de l’exercici 2021, per al correcte desenvolupament 
de l’activitat i el compliment de les finalitats que té encomanades l’entitat. 
3. Aquestes despeses hauran de ser efectivament pagades amb anterioritat a la 
finalització del termini de justificació, que serà com a màxim tres mesos després de la 
finalització del període d’execució. 
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4. No són subvencionables les despeses d'amortització de béns inventariables ni 
despeses d'amortització d'aquest tipus de béns. 
5. Les despeses financeres, les d’assessoria jurídica o financera, les notarials i 
registrals, les despeses pericials per a l’execució del projecte subvencionat i les 
d’Administració específiques són subvencionables si estan directament relacionades 
amb l’activitat subvencionada i són indispensables per a la seva preparació o execució 
adequada, i sempre que ho prevegin així les bases específiques. Amb caràcter 
excepcional, les despeses de garantia bancària poden ser subvencionades quan ho 
prevegi així la normativa reguladora de la subvenció. En cap cas no són despeses 
subvencionables: 

a) Les despeses d’amortització  
b) Els interessos deutors dels comptes bancaris  
c) Els interessos, recàrrecs i sancions administratives o penals  
d) Les despeses de procediments judicials. 

6. Es podran justificar les despeses del personal vinculat directament al 
projecte/activitat. Amb la justificació s'haurà de presentar l'estructura organitzativa del 
projecte/activitat, amb la relació del personal, la seva vinculació al projecte (durada i 
dedicació). 
7. En cap cas el cost de les despeses subvencionables podrà ser superior al valor de 
mercat. En el cas que l’import de la despesa subvencionable superi les quanties 
establertes per la contractació menor en la normativa vigent de contractació pública, el 
beneficiari ha de justificar que ha sol·licitat com a mínim tres ofertes de diferents 
proveïdors prèviament a la contractació, excepte que per les característiques especials 
de l’objecte del contracte no existeixi en el mercat suficient nombre de proveïdors que 
el realitzin, prestin o subministrin, o tret que la despesa s’hagués realitzat amb 
anterioritat a la sol·licitud de subvenció. 
8. L’elecció entre les ofertes presentades, es realitzarà amb criteris d’eficiència i 
economia, havent de justificar expressament en una memòria l’elecció quan no 
recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. 
 
CINQUÈ. Període d’execució. Des de l’1 de gener 2021 al 31 de desembre de 2021.  
 
SISÈ. 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 Diputació de 
Girona en cap cas no pot superar el cost total de l’activitat subvencionada. 
 
SETÈ. Acceptació de la subvenció. El beneficiari disposarà d’un termini d’un 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. 
 
VUITÈ. Termini i règim de justificació. La justificació de la despesa de l’exercici 2021 
es farà abans del 31 de març de 2022. El beneficiari ha de justificar la realització 
efectiva de l’objecte de la subvenció, per import total de 100.00,00 €, com estableix la 
base primera, corresponent a l’import de les despeses que consten en el pressupost 
de la sol·licitud de subvenció, segons el que es detalla a continuació. 
La justificació es farà mitjançant la presentació al Registre General de la Diputació del 
compte justificatiu normalitzat, disponible a l’apartat «Documentació» del web de la 
Diputació de Girona (www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació següent: 

a) Memòria justificativa del compliment de l’activitat. 
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b) Relació classificada de les despeses de l’activitat, amb la identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 
factura.  
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats, amb la 
identificació de l’import i la procedència. 
d) Elements de difusió i publicitat. Documentació acreditativa, en format PDF, de la 
difusió que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb la col·laboració de la 
Diputació de Girona, tal com estableix el la base tercera punt 13 d’aquest conveni. 
e) Declaració responsable sobre les retribucions dels òrgans de direcció o 
d’administració de l’entitat, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques 
en compliment de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència 
(model disponible a l’apartat «Documentació» del web www.ddgi.cat). 
f) Acreditació d’haver sol·licitat tres pressupostos en els casos previstos en el pacte 
relatiu a les despeses subvencionables.  
g) En cas de subcontractació d’empreses vinculades, justificació preu ajustat a 
mercat. 
h) Amb el compte justificatiu s’haurà de presentar acompanyat d’una liquidació dels 
comptes de l’actuació subvencionada juntament amb un informe de revisió, subscrit 
per un auditor de comptes, que garanteixi, mitjançant un examen independent, que 
el beneficiari de l’ajut ha realitzat l’acció subvencionada i ha complert els requisits 
perquè se’n pugui fer el pagament. L’informe ha d’exposar de forma clara, objectiva 
i ponderada els fets comprovats i les conclusions obtingudes.  

L'auditor de comptes ha d’estar inscrit com a exercint al Registre oficial d’auditors de 
comptes dependents de l’ Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes. 
Les despeses d’elaboració de l’informe d’auditoria es consideren despeses 
subvencionables fins a un import màxim de 1.000,00 €. 
Règim de justificació 
Si el cost final de l'actuació subvencionada és inferior a l’import previst a causa de 
baixa en l'adjudicació, el percentatge de subvenció és mantindrà en allò establert en el 
punt primer, i en cap cas la subvenció rebuda de la Diputació de Girona ha de ser 
superior al que s’hi estableix. 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 finançament del 40,25%. Es reduirà l’import de 
la subvenció quan els ingressos obtinguts superin la despesa efectiva. 
Si el cost de la inversió subvencionada resulta finalment superior al que estava 
inicialment previst, la subvenció es mantindrà en l'import fixat en el punt primer i 
l'increment del cost el finançarà l’ens, que assumeix el compromís del finançament, 
directament 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. 
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. 
 
NOVÈ. Afectació dels béns. En cas d’inversions el beneficiari ha de destinar els béns 
al fi concret per al qual es concedeix la subvenció durant un període mínim de 5 anys 
en el cas de béns inscriptibles en un registre públic i de dos anys per a la resta de 
béns. Si el beneficiari es proposa modificar el fi concret per al qual es va concedir la 
subvenció, prèviament ha de retornar les quantitats percebudes en concepte de 
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subvenció, més l’interès legal que correspongui. Aquesta circumstància ha de quedar 
inscrita en el registre públic corresponent. 
En el cas de béns inscriptibles en un registre públic, les circumstàncies expressades 
en el paràgraf anterior s’han de fer constar en l’escriptura en el cas d’adquisició, i, en 
qualsevol cas, en el registre públic corresponent, i cal indicar-hi l’import de la 
subvenció concedida. 
 
DESÈ. Pagament. El lliurament de la subvenció resta condicionat a la presentació del 
compte justificatiu al Registre General de la Diputació de Girona en el termini establert.  
El pagament de la subvenció corresponent a l’aportació de l’anualitat 2021 es  farà en 
concepte de bestreta en el termini d’un mes a partir de la notificació d’aquesta 
resolució i prèvia acceptació expressa de la subvenció. L’import de la bestreta és de 
100.000,00 euros. El pagament es farà sense la constitució prèvia d’una fiança o 
garantia. Es tramitarà el pagament de la subvenció o la bestreta previ informe 
favorable del cap del centre gestor i amb l’aportació de la documentació justificativa. El 
pagament de la subvenció es farà mitjançant transferència bancària. 
 
ONZÈ. Obligació de difusió i publicitat.  
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de 
Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de 
subvenció, encara que l’activitat ja hagi estat realitzada. Caldrà fer constar el logotip de 
Diputació de Girona i el logotip «DDGI 2030 Demarcació Sostenible, que es poden 
descarregar de l’apartat «Imatge institucional» del web de la Diputació de Girona. 
S'haurà de fer publicitat a través d'algun dels mitjans de què es disposi (pàgina web, 
xarxes socials, etc.). 
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 adoptar l’obligació, amb 
l’advertència que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. 
 
DOTZÈ. 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 Diputació de Girona, la 
Sindicatura de Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa 
aplicable. 
c) Notificar a 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.  
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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. 

 
TRETZÈ. Subcontractació. Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les 
actuacions objecte de subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin 
hauran d’anar a càrrec de l’entitat respectiva. 
 
CATORZÈ. Modificació de les subvencions. 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. 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. 
 
QUINZÈ. Invalidesa, revocació i reintegrament. Diputació de Girona podrà revocar 
totalment o parcial les subvencions. Si es dóna aquest cas, el beneficiari tindrà 
l’obligació de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent en els 
supòsits següents: 

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

El Servei de Sistemes i Tecnologies de la Informació tramitarà, si escau, els expedients 
d’invalidesa, revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i l’òrgan 
competent per adoptar els acords corresponents serà el president de Diputació de 
Girona. 
 
SETZÈ. Verificació i control. 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 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, puguin correspondre. 
 
DISSETÈ. 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. 
 
DIVUITÈ. Objectius de Desenvolupament Sostenible. La subvenció contribueix a 
l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 i 
s’emmarca en el projecte «DDGI 2030 Demarcació Sostenible», que treballa per la 
sostenibilitat econòmica, social i ambiental de la demarcació de Girona. Amb 
l’acceptació d’aquesta subvenció el beneficiari es compromet a tenir en compte els 
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disset ODS en l’execució de l’acció subvencionada, així com a prestar una atenció 
especial a la igualtat de gènere (ODS 5) i a la reducció d’emissions de CO2 (ODS 13). 
 
DINOVÈ. Principis ètics i regles de conducta. El beneficiari d’aquesta subvenció està 
obligat a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de conducta establerts 
a l’article 55 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, els següents:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aplicables, d’acord amb el que preveu la Llei 19/2014, de 29 de desembre, 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 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, i la imposició de les 
sancions previstes en funció del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions 
comeses. 
 
VINTÈ. 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 Diputació de Girona, i la resta de 
normes que hi siguin aplicables. 
 
VINT-I-UNÈ. Notificació. Notificar aquesta resolució a l’ens beneficiari amb indicació 
dels recursos que siguin procedents. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
 — Servei d'Esports 
 
10. Aprovació del procediment de reintegrament parcial de la subvenció al Club 
Bàsquet Quart pel programa B2, any 2019 - Servei d'Esports. 2019/X020200/1306 
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Antecedents 
 
El Ple de la Diputació de Girona, en sessió de data 18 de desembre de 2018, va 
aprovar inicialment les bases reguladores de subvencions de la Diputació de Girona 
per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les 
comarques gironines. 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió de data 29 de gener de 2019, 
va aprovar la convocatòria de subvencions de la Diputació de Girona per al 
finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les 
comarques gironines. 
 
El Club Bàsquet Quart, amb data d’entrada al Registre General de 6 de febrer de 2019 
va sol·licitar un ajut per un import de 14.500,00 euros per la Lliga EBA masculina de 
bàsquet. Programa B2, amb un pressupost de 20.500,00 euros. 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió de 21 de maig de 2019, va 
acordar, mitjançant l’annex 5, la concessió d’una subvenció al Club Bàsquet Quart per 
import de 10.000,00 euros.  
 
El mateix acord de la Junta de Govern establia, en l’annex 5, que el Club Bàsquet 
Quart hauria de justificar despesa per un import de 20.000,00 euros. 
 
En data 20 d’agost de 2019, va tenir entrada en el Registre General el compte 
justificatiu presentat pel Club Bàsquet Quart, en el qual es relacionaven despeses per 
un import total de 25.536,78 euros. 
 
En el decurs de la realització dels treballs de control financer s’ha detectat que en la 
relació de despeses relacionades en el compte justificatiu presentat pel beneficiari hi 
ha la factura 879 de la Federació Catalana de Bàsquet de data 22 d’octubre de 2018 
en concepte de “Llicències”, per import d’11.470,68 euros, de la qual només 3.928,10 
euros es van destinar a llicències de la Lliga EBA masculina, temporada 2018/2019 
subvencionada. 
 
En aquest sentit la despesa real incorreguda pel beneficiari és 7.542,58 € inferior a la 
que va justificar en el seu moment per poder cobrar la subvenció. 
 
D’acord amb l’article 37 de la Llei 38/2003 general de subvencions, escau el 
reintegrament de les quantitats percebudes i l’exigència de l’interès de demora 
corresponent, en els següents casos: 
 

“[...] c) Incompliment de l’obligació de justificació o justificació insuficient, en els 
termes establerts a l’article 30 d’aquesta Llei, i en el seu cas, en les normes 
reguladores de la subvenció.” 

 
Així doncs, atenent les conclusions de l’informe emès pel Control Financer de la 
Diputació de Girona, el literal del qual s’exposa a continuació: “el compte justificatiu 
presentat pel beneficiari a la Diputació de Girona el 28 d’agost de 2019 conté 
despeses per un total de 25.536,78 €.” 
 

http://www.ddgi.cat/


 

 

 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat               36 

L’article 11 de les bases reguladores d’aquesta subvenció, aprovades per acord del Ple 
de la Diputació en data 18 de desembre de 2018, estableix que “l’import de la despesa 
subvencionable que s’ha de justificar és el que es determina com a tal en l’acord 
d’atorgament de la subvenció. [...]Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al 
previst en la sol·licitud, la subvenció es manté en la quantia atorgada inicialment. En 
cas que la despesa justificada sigui inferior a la fixada com a despesa a justificar en 
l’acord de concessió, la subvenció es redueix de manera que es manté el mateix 
percentatge de subvenció sobre la quantitat fixada com a despesa a justificar. “ 
 
L’annex 5 de l’acord de concessió de la Junta de Govern de 21 de maig de 2019 
estableix la informació següent respecte la concessió de la subvenció analitzada: 
 

Pressupost Subvenció concedida Import a justificar 

20.500,00 € 10.000,00 € 20.000,00 € 

 
D’acord amb la incidència indicada l’import que s’ha d’excloure de la justificació pel 
motiu indicat i la quantitat a reintegrar pel beneficiari és el següent: 
 

 Justificació € Pagament € (*)  

Import justificat d’acord compte justificatiu 25.536,78 € 10.000,00 € 

Factures no pagades (i comptabilitzades) -7.542,58 €  

Import total justificat correctament 17.994,20 € 8.997,10 € 

Import a reintegrar  1.002,90 € 

 
(*) L’article 11 de les bases reguladores estableixen “[...]En cas que la despesa 
justificada sigui inferior a la fixada com a despesa a justificar en l’acord de concessió, 
la subvenció es redueix de manera que es manté el mateix percentatge de subvenció 
sobre la quantitat fixada com a despesa a justificar”. Segons l’Annex 5 de l’acord de 
concessió de la Junta de Govern de 21 de maig de 2019, l’import a justificar per part 
del beneficiari era de 20.000 euros. D’acord amb aquesta informació aquest 
percentatge és d’un 50% (10.000/20.000=50%). 
 
Mitjançant acord de la Junta de Govern de 21 de setembre de 2021, notificat al Club 
Bàsquet Quart en data 5 d’octubre de 2021, es declara l’obligació de reintegrament 
parcial del Club Bàsquet Quart la quantitat de 1.002,90 €. 
 
El Club Bàsquet Quart no ha presentat al·legacions en el termini previst a tal efecte. 
 
Vist l’informe favorable del cap del Servei d’Esports, el diputat delegat d’Esports 
proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent: 
 
ACORD 
 
Primer. Declarar que el Club Bàsquet Quart ha de reintegrar parcialment l’aportació 
pagada per la Diputació de Girona per finançar l’activitat inclosa dins el programa B2 
de suport a l’esport d’alta competició de l’anualitat 2019, per un import de 1.002,90 €, 
d’acord amb els termes següents: 
 

Import a reintegrar 1.002,90 € 

Interessos de demora 74,70 € 

Total a reintegrar 1.077,60 €  
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Segon. Establir que el termini de pagament del deute en període voluntari vindrà 
determinat per la data de notificació d’aquest acord, en conseqüència: 
 
a) Si la notificació de l’acord es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, l’abonament 
en període voluntari s’estendrà fins al dia 20 del mes posterior, o si aquest no fos hàbil, 
fins a l’immediat hàbil següent. 
 
b) Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i l’últim de cada mes, 
l’abonament en període voluntari s’estendrà fins al dia 5 del segon mes posterior, o si 
aquest no fos hàbil, fins a l’immediat hàbil següent. 
 
El venciment del termini d’ingrés en període voluntari, sense haver-se fet efectiu el 
reintegrament, determinarà l’inici del procediment de constrenyiment, recalcularà la 
meritació dels interessos de demora i dels recàrrecs del període executiu, en els 
termes previstos a l’article 161 de la Llei general tributària en relació amb l’article 10 de 
la Llei general pressupostària. 
 
Tercer. Establir que el Club Bàsquet Quart ha d’ingressar l’import a reintegrar que 
consta en el punt Primer d’aquest acord, en el número de compte ES11 2100 0002 
5602 0166 8489 de Caixabank. 
 
Quart. Notificar aquest acord al Club Bàsquet Quart, a la Intervenció General i a 
Tresoreria de la Diputació de Girona. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
11. Aprovació del procediment de reintegrament parcial de la subvenció 
l'Associació Girona Judo pel programa B2, any 2019 - Servei d'Esports. 
2019/X020200/2784 
 
Antecedents 
 
El Ple de la Diputació de Girona, en sessió de data 18 de desembre de 2018, va 
aprovar inicialment les bases reguladores de subvencions de la Diputació de Girona 
per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les 
comarques gironines. 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió de data 29 de gener de 2019, 
va aprovar la convocatòria de subvencions de la Diputació de Girona per al 
finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les 
comarques gironines. 
 
L’Associació Girona Judo, amb data d’entrada al Registre General de 5 de març de 
2019 va sol·licitar un ajut per un import de 15.000,00 euros per la Lliga Estatal i la Lliga 
Europea de Judo. Programa B2, amb un pressupost de 40.200,00 euros. 
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La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió de 21 de maig de 2019, va 
acordar, mitjançant l’annex 5, la concessió d’una subvenció a l’Associació Girona Judo 
per import de 15.000,00 euros.  
 
El mateix acord de la Junta de Govern establia, en l’annex 5, que l’Associació Girona 
Judo hauria de justificar despesa per un import de 30.000,00 euros. 
 
En data 25 de juny de 2019, va tenir entrada en el Registre General el compte 
justificatiu presentat per l’Associació Girona Judo, en el qual es relacionaven despeses 
per un import total de 32.055,36 euros. 
 
En el decurs de la realització dels treballs de control financer s’han detectat les 
següents incidències:  
 
a) Les següents factures relacionades en el compte justificatiu, són en concepte de 

lloguer d’un pis pels esportistes al C/Figuerola número 51 4-4 de Girona. Aquestes 
no van a nom del beneficiari, sinó a nom del Sr. Jaime Salas, membre de la Junta 
Directiva i Vicepresident de l’Associació Girona Judo, amb qui es va signar el 
contracte d’arrendament. 

 
Núm 
Fact 

Data 
Fact. 

Proveïdor Descripció de la despesa Import 

2602 1/10/18 Josep Mune Solergasto Lloguer pis mes d’octubre 2018 750,00 

2835 1/11/18 Josep Mune Solergasto Allotjament esportistes novembre’18 750,00 

45-848 1/12/18 Josep Mune Solergasto Allotjament esportistes desembre’18 806,54 

196 1/01/19 Josep Mune Solergasto Allotjament esportistes gener’19 858,60 

5/848 1/02/19 Josep Mune Solergasto Allotjament esportistes febrer’19 759,00 

TOTAL 3.924,14 

 
b) En el compte justificatiu hi figuren les següents despeses liquidades al Sr. Josep 

Luis Salas Gómez, membre de la Junta Directiva i Tresorer de l’entitat, en concepte 
de col·laboracions i compensació a les despeses de les sortides realitzades amb 
l’equip: 

 
Núm. Fact. Data Fact. Proveïdor Concepte Import 

180930/191 30/11/2018 Josep Luis Salas Gómez Tècnic i dietes entrenador temporada 
2018-19 

3.000,00 

1130-218 30/11/2018 Josep Luis Salas Gómez Dietes Tècnic octubre-novembre 
2018 

900,00 

TOTAL 3.900,00 

 
L’article 18 de les bases reguladores d’aquestes subvencions estableix el següent: “Els 
beneficiaris no poden concertar l’execució total o parcial de les activitats 
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats, llevat que la 
contractació es faci amb les condicions normals de mercat i s’obtingui l’autorització de 
l’òrgan concedent de la Diputació de Girona. Tampoc no es pot 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.” 
 
D’acord amb l’article 68.2 del RD 887/2006, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 
General de Subvencions, “Es considerarà que existeix vinculació amb aquelles 
persones físiques o jurídiques o agrupacions sense personalitat en les que concorri 
alguna de les següents circumstàncies: [...] f) Persones jurídiques o agrupacions sense 
personalitat i els seus representants legals, patrons o les persones que exerceixin la 
seva administració, així com els cònjuges o persones lligades amb anàloga relació 
d'afectivitat i familiars fins al quart grau de consanguinitat o d'afinitat fins al segon [...]” 
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c) En el compte justificatiu presentat pel beneficiari hi ha relacionades, entre d’altres, 
les despeses següents: 
 
Id Núm. 

Fact. 
Data Fact. Proveïdor Descripció de la despesa Import 

1 dic-19 15/01/2019 Fed. Catalana de Judo Tases i Llicències federatives 19 1.824,00 

2 362019 25/01/2019 Fed. Catalana de Judo Tases i Llicències Federatives 3.726,00 

3 38/2019 25/01/2019 Fed. Catalana de Judo Tasees i quotes federatives 515,00 

TOTAL 6.065,00 

 
Durant els treballs de control financer es demanen totes les factures relacionades al 
compte justificatiu, i per les tres anteriors presenten el següent: 
 
Per la factura amb Id 1 de la taula anterior, que puja a un total de 1.824,00 euros, 
presenten el següent bloc de 5 factures que quadren amb el total indicant en el compte 
justificatiu. 
 
Núm. 
Fact. 

Data Fact. Proveïdor Descripció de la despesa Import 

12/2019 15/01/2019 Fed. Catalana de Judo Llicències 1.242,00 

11/2019 15/01/2019 Fed. Catalana de Judo Col. Monitor Instructor 102,00 

09/2019 15/01/2019 Fed. Catalana de Judo Col. Mestre Entrenador Nacional 105,00 

10/2019 15/01/2019 Fed. Catalana de Judo Col. Mestre Entrenador Nacional 105,00 

08/2019 15/01/2019 Fed. Catalana de Judo Reafiliació Club 270,00 

TOTAL 1.824,00 

 
Per la factura amb Id 2 de la taula anterior, que puja a un total de 3.726,00 euros, 
presenten el següent bloc de 4 factures que pugen a un import total de 3.905,00 euros, 
que no quadra amb el total indicat en el compte justificatiu. A més a més, la factura en 
negreta ja figura a la taula anterior i, per tant, no s’ha de tenir en compte perquè figura 
duplicada. 
 
Núm. 
Fact. 

Data Fact. Proveïdor Descripció de la despesa Import 

12/2019 15/01/2019 Fed. Catalana de Judo Llicències 1.242,00 

35/2019 25/01/2019 Fed. Catalana de Judo Llicències 289,00 

33/2019 25/01/2019 Fed. Catalana de Judo Llicències 608,00 

32/2019 25/01/2019 Fed. Catalana de Judo Llicències 1.766,00 

TOTAL 3.905,00 

 
Per la factura Id 3 de la taula anterior, que puja a un total de 515,00 euros, presenten 
el següent bloc de 4 factures que pugen a un import total de 875,00 euros, que no 
quadra amb el total indicat en el compte justificatiu. A més a més, les factures en 
negreta ja figuren a les taules anteriors, i per tant no s’han de tenir en compte perquè 
figuren duplicades. 
 
Núm. 
Fact. 

Data Fact. Proveïdor Descripció de la despesa Import 

36/2019 25/01/2019 Fed. Catalana de Judo Llicències 395,00 

09/2019 15/01/2019 Fed. Catalana de Judo Col. Mestre Entrenador Nacional 105,00 

10/2019 15/01/2019 Fed. Catalana de Judo Col. Mestre Entrenador Nacional 105,00 

08/2019 15/01/2019 Fed. Catalana de Judo Reafiliació Club 270,00 

TOTAL 875,00 

 
La conclusió és que el total de factures aportades pel beneficiari respecte les 
analitzades en aquest apartat pugen a un total de 6.604,00 euros i d’aquests no es 
poden tenir en compte les següents que s’han aportat de forma duplicada, i que pugen 
a un total de 1.722,00 euros: 
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Núm. 
Fact. 

Data Fact. Proveïdor Descripció de la despesa Import 

12/2019 15/01/2019 Fed. Catalana de Judo Llicències 1.242,00 

09/2019 15/01/2019 Fed. Catalana de Judo Col. Mestre Entrenador Nacional 105,00 

10/2019 15/01/2019 Fed. Catalana de Judo Col. Mestre Entrenador Nacional 105,00 

08/2019 15/01/2019 Fed. Catalana de Judo Reafiliació Club 270,00 

TOTAL 1.722,00 

 
El resum és el següent: 
 

Id 
A 
Import compte 
justificatiu 

B 
Import justificat 

C 
Factures 
duplicades 

D=B-C 
Import 
correctament 
justificat 

E=A-D 
Import a descomptar 
de la justificació 

1 1.824,00 1.824,00 0,00 1.824,00 0,00 

2 3.726,00 3.905,00 1.242,00 2.663,00 1.063,00 

3 515,00 875,00 480,00 395,00 120,00 

Total 6.065,00 6.604,00 1.722,00 4.882,00 1.183,00 

 
En aquest sentit la despesa real subvencionable incorreguda pel beneficiari és 
9.007,14 euros inferior a la que va justificar en el seu moment al Gestor de la Diputació 
de Girona per poder cobrar la subvenció: 
 
Incidència Explicació Import 

a) Factures que no van a nom del beneficiari 3.924,14 

b) Despeses relacionades amb persones vinculades 3.900,00 

c) Factures duplicades 1.183,00 

TOTAL 9.007,14 

 
D’acord amb l’article 37 de la Llei 38/2003 general de subvencions, escau el 
reintegrament de les quantitats percebudes i l’exigència de l’interès de demora 
corresponent, en els següents casos: 
 

“[...] c) Incompliment de l’obligació de justificació o justificació insuficient, en els 
termes establerts a l’article 30 d’aquesta Llei, i en el seu cas, en les normes 
reguladores de la subvenció.” 

 
L’article 11 de les bases reguladores d’aquesta subvenció, aprovades per acord del 
Ple de la Diputació en data 18 de desembre de 2018, estableix que “l’import de la 
despesa subvencionable que s’ha de justificar és el que es determina com a tal en 
l’acord d’atorgament de la subvenció. [...]Si el cost de l’actuació resulta finalment 
superior al previst en la sol·licitud, la subvenció es manté en la quantia atorgada 
inicialment. En cas que la despesa justificada sigui inferior a la fixada com a despesa a 
justificar en l’acord de concessió, la subvenció es redueix de manera que es manté el 
mateix percentatge de subvenció sobre la quantitat fixada com a despesa a justificar. “ 
 
L’annex 5 de l’acord de concessió de la Junta de Govern de 21 de maig de 2019 
estableix la informació següent respecte la concessió de la subvenció analitzada: 
 

Pressupost Subvenció concedida Import a justificar 

40.200,00 € 15.000,00 € 30.000,00 € 

 
D’acord amb la incidència indicada l’import que s’ha d’excloure de la justificació pel 
motiu indicat i la quantitat a reintegrar pel beneficiari és el següent: 
 

 Justificació € Pagament € (*)  
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Import justificat d’acord compte justificatiu 32.055,36 € 15.000,00 

a) Factures que no van a nom del beneficiari -3.924,14 €  

c) Despeses relacionades amb persones 
vinculades 

-3.900,00 €  

b) Factures duplicades -1.183,00  

Import total correctament justificat 23.048,22 11.524,11 € 

Import a reintegrar 3.475,89 € 

 
(*) L’article 11 de les bases reguladores estableixen “[...]En cas que la despesa 
justificada sigui inferior a la fixada com a despesa a justificar en l’acord de concessió, 
la subvenció es redueix de manera que es manté el mateix percentatge de subvenció 
sobre la quantitat fixada com a despesa a justificar”. Segons l’Annex 5 de l’acord de 
concessió de la Junta de Govern de 21 de maig de 2019, l’import a justificar per part 
del beneficiari era de 30.000 euros. D’acord amb aquesta informació aquest 
percentatge és d’un 50% (15.000/30.000=50%). 
 
Mitjançant acord de la Junta de Govern de 21 de setembre de 2021, notificat 
l’Associació Girona Judo en data 5 d’octubre de 2021, es declara l’obligació de 
reintegrament parcial de l’Associació Girona Judo la quantitat de 3.475,89 €. 
 
L’Associació Girona Judo no ha presentat al·legacions en el termini previst a tal efecte. 
 
Vist l’informe favorable del cap del Servei d’Esports, el diputat delegat d’Esports 
proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent: 
 
ACORD 
 
Primer. Declarar que l’Associació Girona Judo ha de reintegrar parcialment l’aportació 
pagada per la Diputació de Girona per finançar l’activitat inclosa dins el programa B2 
de suport a l’esport d’alta competició de l’anualitat 2019 per un import de 3.475,89 €, 
d’acord amb els termes següents: 
 

Import a reintegrar 3.475,89 € 

Interessos de demora 276,77 € 

Total a reintegrar 3.752,66 €  

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

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

 
b) Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i l’últim de cada 

mes, l’abonament en període voluntari s’estendrà fins al dia 5 del segon mes 
posterior, o si aquest no fos hàbil, fins a l’immediat hàbil següent. 

 
El venciment del termini d’ingrés en període voluntari, sense haver-se fet efectiu el 
reintegrament, determinarà l’inici del procediment de constrenyiment, recalcularà la 
meritació dels interessos de demora i dels recàrrecs del període executiu, en els 
termes previstos a l’article 161 de la Llei general tributària en relació amb l’article 10 de 
la Llei general pressupostària. 
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Tercer. Establir que l’Associació Girona Judo ha d’ingressar l’import a reintegrar que 
consta en el punt Primer d’aquest acord, en el número de compte ES11 2100 0002 
5602 0166 8489 de Caixabank. 
 
Quart. Notificar aquest acord l’Associació Girona Judo, a la Intervenció General i a 
Tresoreria de la Diputació de Girona. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
12. Aprovació del procediment de reintegrament parcial de la subvenció al Club 
de Futbol Peralada pel programa B2, any 2019 - Servei d'Esports. 
2019/X020200/2777 
 
Antecedents 
 
El Ple de la Diputació de Girona, en sessió de data 18 de desembre de 2018, va 
aprovar inicialment les bases reguladores de subvencions de la Diputació de Girona 
per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les 
comarques gironines. 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió de data 29 de gener de 2019, 
va aprovar la convocatòria de subvencions de la Diputació de Girona per al 
finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les 
comarques gironines. 
 
El Club de Futbol Peralada, amb data d’entrada al Registre General de 5 de març de 
2019 va sol·licitar un ajut per un import de 20.000,00 euros per la Lliga de futbol 2a 
divisió B masculina. Programa B2, amb un pressupost d’1.682.581,41 euros. 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió de 21 de maig de 2019, va 
acordar, mitjançant l’annex 5, la concessió d’una subvenció al Club de Futbol Peralada 
per import de 20.000,00 euros.  
 
El mateix acord de la Junta de Govern establia, en l’annex 5, que el Club de Futbol 
Peralada hauria de justificar despesa per un import de 40.000,00 euros. 
 
En data 4 de novembre de 2019, va tenir entrada en el Registre General el compte 
justificatiu presentat pel Club de Futbol Peralada, en el qual es relacionaven despeses 
per un import total de 40.197,59 euros. 
 
En el decurs de la realització dels treballs de control financer s’ha detectat que en la 
relació de despeses relacionades en el compte justificatiu presentat pel beneficiari es 
va incloure la següent factura, respecte la qual s’ha constatat que el beneficiari no va 
pagar perquè el servei no es va produir:  
 

Núm. Factura Proveïdor Concepte Import 

0018/100052 Autocares Desplaçament Terrassa, BCN, 3.010,00 € 
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Viñolas Terol 

 
En aquest sentit la despesa real incorreguda pel beneficiari és 3.010,00 € inferior a la 
que va justificar en el seu moment per poder cobrar la subvenció. 
 
D’acord amb l’article 37 de la Llei 38/2003 general de subvencions, escau el 
reintegrament de les quantitats percebudes i l’exigència de l’interès de demora 
corresponent, en els següents casos: 
 

“[...] c) Incompliment de l’obligació de justificació o justificació insuficient, en els 
termes establerts a l’article 30 d’aquesta Llei, i en el seu cas, en les normes 
reguladores de la subvenció.” 

 
Així doncs, atenent les conclusions de l’informe emès pel Control Financer de la 
Diputació de Girona, el literal del qual s’exposa a continuació: “el compte justificatiu 
presentat pel beneficiari a la Diputació de Girona el 4 de novembre de 2019 conté 
despeses per un total de 40.197,59 €.” 
 
L’article 11 de les bases reguladores d’aquesta subvenció, aprovades per acord del 
Ple de la Diputació en data 18 de desembre de 2018, estableix que “l’import de la 
despesa subvencionable que s’ha de justificar és el que es determina com a tal en 
l’acord d’atorgament de la subvenció. [...]Si el cost de l’actuació resulta finalment 
superior al previst en la sol·licitud, la subvenció es manté en la quantia atorgada 
inicialment. En cas que la despesa justificada sigui inferior a la fixada com a despesa a 
justificar en l’acord de concessió, la subvenció es redueix de manera que es manté el 
mateix percentatge de subvenció sobre la quantitat fixada com a despesa a justificar. “ 
 
L’annex 5 de l’acord de concessió de la Junta de Govern de 21 de maig de 2019 
estableix la informació següent respecte la concessió de la subvenció analitzada: 
 

Pressupost Subvenció concedida Import a justificar 

1.682.581,41 € 20.000,00 € 40.000,00 € 

 
D’acord amb la incidència indicada l’import que s’ha d’excloure de la justificació pel 
motiu indicat i la quantitat a reintegrar pel beneficiari és el següent: 
 

 Justificació € Pagament € (*)  

Import justificat d’acord compte justificatiu 40.197,59 € 20.000,00 € 

Factures no pagades (i comptabilitzades) -3.010,00 €  

Import total justificat correctament 37.187,59 € 18.593,79 € 

Import a reintegrar  1.406,21 € 

 
(*) L’article 11 de les bases reguladores estableixen “[...]En cas que la despesa 
justificada sigui inferior a la fixada com a despesa a justificar en l’acord de concessió, 
la subvenció es redueix de manera que es manté el mateix percentatge de subvenció 
sobre la quantitat fixada com a despesa a justificar”. Segons l’Annex 5 de l’acord de 
concessió de la Junta de Govern de 21 de maig de 2019, l’import a justificar per part 
del beneficiari era de 40.000 euros. D’acord amb aquesta informació aquest 
percentatge és d’un 50% (20.000/40.000=50%). 
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Mitjançant acord de la Junta de Govern de 21 de setembre de 2021, notificat al Club 
de Futbol Peralada en data 5 d’octubre de 2021, es declara l’obligació de 
reintegrament parcial del Club de Futbol Peralada la quantitat de 1.406,21 €.  
 
El Club de Futbol Peralada no ha presentat al·legacions en el termini previst a tal 
efecte. 
 
Vist l’informe favorable del cap del Servei d’Esports, el diputat delegat d’Esports 
proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent: 
 
ACORD 
 
Primer. Declarar que el Club de Futbol Peralada ha de reintegrar parcialment 
l’aportació pagada per la Diputació de Girona per finançar l’activitat inclosa dins el 
programa B2 de suport a l’esport d’alta competició de l’anualitat 2019, per un import de 
1.406,21 €, d’acord amb els termes següents: 
 

Import a reintegrar 1.406,21 € 

Interessos de demora 97,08 € 

Total a reintegrar 1.503,29 €  

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

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

 
b) Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i l’últim de cada 

mes, l’abonament en període voluntari s’estendrà fins al dia 5 del segon mes 
posterior, o si aquest no fos hàbil, fins a l’immediat hàbil següent. 

 
El venciment del termini d’ingrés en període voluntari, sense haver-se fet efectiu el 
reintegrament, determinarà l’inici del procediment de constrenyiment, recalcularà la 
meritació dels interessos de demora i dels recàrrecs del període executiu, en els 
termes previstos a l’article 161 de la Llei general tributària en relació amb l’article 10 de 
la Llei general pressupostària. 
 
Tercer. Establir que el Club de Futbol Peralada ha d’ingressar l’import a reintegrar que 
consta en el punt Primer d’aquest acord, en el número de compte ES11 2100 0002 
5602 0166 8489 de Caixabank. 
 
Quart. Notificar aquest acord al Club de Futbol Peralada, a la Intervenció General i a 
Tresoreria de la Diputació de Girona. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
13. Aprovació del procediment de reintegrament parcial de la subvenció al 
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Tennis de Taula Cassà de la Selva pel programa B2, any 2019 - Servei d'Esports. 
2019/X020200/8016 
 
Antecedents 
 
El Ple de la Diputació de Girona, en sessió de data 18 de desembre de 2018, va 
aprovar inicialment les bases reguladores de subvencions de la Diputació de Girona 
per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les 
comarques gironines. 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió de data 8 d’octubre de 2019, 
va aprovar la segona convocatòria de subvencions de la Diputació de Girona per al 
subprograma B2 de suport a l’esport d’alta competició 2019. 
 
El Tennis de Taula Cassà de la Selva, amb data d’entrada al Registre General de 26 
d’octubre de 2019 va sol·licitar un ajut per un import de 6.000,00 euros per la Divisió 
d’Honor de Tennis Taula. Programa B2, amb un pressupost de 12.000,00 euros. 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió de 3 de desembre de 2019, 
va acordar la concessió d’una subvenció al Tennis de Taula Cassà de la Selva per 
import de 6.000,00 euros.  
 
El mateix acord de la Junta de Govern establia que el Tennis de Taula Cassà de la 
Selva hauria de justificar despesa per un import de 12.000,00 euros. 
 
En data 5 de desembre de 2019, va tenir entrada en el Registre General el compte 
justificatiu presentat pel Tennis de Taula Cassà de la Selva, en el qual es relacionaven 
despeses per un import total d’11.496,46 euros. 
 
L’article 11 de les bases reguladores d’aquesta subvenció, aprovades per acord del 
Ple de la Diputació en data 18 de desembre de 2018, estableix que “l’import de la 
despesa subvencionable que s’ha de justificar és el que es determina com a tal en 
l’acord d’atorgament de la subvenció. [...]Si el cost de l’actuació resulta finalment 
superior al previst en la sol·licitud, la subvenció es manté en la quantia atorgada 
inicialment. En cas que la despesa justificada sigui inferior a la fixada com a despesa a 
justificar en l’acord de concessió, la subvenció es redueix de manera que es manté el 
mateix percentatge de subvenció sobre la quantitat fixada com a despesa a justificar. “ 
 
En el decurs de la realització dels treballs de control financer s’ha detectat que en la 
relació de despeses relacionades en el compte justificatiu presentat pel beneficiari, es 
va incloure la següent fiança en concepte de participació a la Lliga Nacional de Divisió 
d’Honor Femenina. 
 

Núm. Fact. Proveïdor Concepte Import 

192-03/07/19 Real Federación Española de Tenis de 
Mesa (RFETM) 

Fiança 1.800,00 € 

 
Aquesta fiança es va dipositar l’any 2017, pel que no és una despesa de la temporada 
2018/2019. A més a més, una fiança no és una despesa subvencionable, ja que és 
recuperable per part del beneficiari. 
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En aquest sentit la despesa real incorreguda pel beneficiari és 1.800,00 € inferior a la 
que va justificar en el seu moment per poder cobrar la subvenció. 
 
D’acord amb l’article 37 de la Llei 38/2003 general de subvencions, escau el 
reintegrament de les quantitats percebudes i l’exigència de l’interès de demora 
corresponent, en els següents casos: 
 

“[...] c) Incompliment de l’obligació de justificació o justificació insuficient, en els 
termes establerts a l’article 30 d’aquesta Llei, i en el seu cas, en les normes 
reguladores de la subvenció.” 

 
L’acord de concessió de la Junta de Govern de 3 de desembre de 2019 estableix la 
informació següent respecte la concessió de la subvenció analitzada: 
 

Pressupost Subvenció concedida Import a justificar 

12.000,00 € 6.000,00 € 12.000,00 € 

 
D’acord amb la incidència indicada l’import que s’ha d’excloure de la justificació pel 
motiu indicat i la quantitat a reintegrar pel beneficiari és el següent: 
 

 Justificació € Pagament € (*)  

Import justificat d’acord compte justificatiu 11.496,46 € 5.748,23 € 

a) Fiança ingressada 2017 -1.800,00 €  

Import total justificat correctament 9.696,46 € 4.848,23 € 

Import a reintegrar  900,00 € 

 
(*) L’article 11 de les bases reguladores estableixen “[...]En cas que la despesa 
justificada sigui inferior a la fixada com a despesa a justificar en l’acord de concessió, 
la subvenció es redueix de manera que es manté el mateix percentatge de subvenció 
sobre la quantitat fixada com a despesa a justificar”. Segons l’acord de concessió de la 
Junta de Govern de 3 de desembre de 2019, l’import a justificar per part del beneficiari 
era de 12.000 euros. D’acord amb aquesta informació aquest percentatge és d’un 50% 
(6.000/12.000=50%). 
 
Mitjançant acord de la Junta de Govern de 21 de setembre de 2021, notificat al Tennis 
de Taula Cassà de la Selva en data 5 d’octubre de 2021, es declara l’obligació de 
reintegrament parcial del Tennis de Taula Cassà de la Selva la quantitat de 900,00 €. 
 
El Tennis de Taula Cassà de la Selva no ha presentat al·legacions en el termini previst 
a tal efecte. 
 
Vist l’informe favorable del cap del Servei d’Esports, el diputat delegat d’Esports 
proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent: 
 
ACORD 
 
Primer. Declarar que el Tennis de Taula Cassà de la Selva ha de reintegrar parcialment 
l’aportació pagada per la Diputació de Girona per finançar l’activitat inclosa dins el 
programa B2 de suport a l’esport d’alta competició de l’anualitat 2019, per un import de 
900,00 €, d’acord amb els termes següents:  
 

Import a reintegrar 900,00 € 
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Interessos de demora 55,76 € 

Total a reintegrar 955,76 €  

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

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

 
b) Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i l’últim de cada 

mes, l’abonament en període voluntari s’estendrà fins al dia 5 del segon mes 
posterior, o si aquest no fos hàbil, fins a l’immediat hàbil següent. 

 
El venciment del termini d’ingrés en període voluntari, sense haver-se fet efectiu el 
reintegrament, determinarà l’inici del procediment de constrenyiment, recalcularà la 
meritació dels interessos de demora i dels recàrrecs del període executiu, en els 
termes previstos a l’article 161 de la Llei general tributària en relació amb l’article 10 de 
la Llei general pressupostària. 
 
Tercer. Establir que el Tennis de Taula Cassà ha d’ingressar l’import a reintegrar que 
consta en el punt Primer d’aquest acord, en el número de compte ES11 2100 0002 
5602 0166 8489 de Caixabank. 
 
Quart. Notificar aquest acord al Tennis de Taula Cassà de la Selva, a la Intervenció 
General i a Tresoreria de la Diputació de Girona. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
 — Medi Ambient 
 
14. Resolució de subvencions per al desenvolupament de bones pràctiques 
agràries entorn del massís de les Gavarres 2021 - Medi Ambient. 
2021/X020100/6793 
 
Vistes les bases específiques reguladores de les subvencions per al desenvolupament 
de bones pràctiques agràries a l’entorn del massís de les Gavarres, aprovades pel Ple 
de la Diputació de Girona en la sessió de 20 de juliol de 2021, publicada l’aprovació 
definitiva al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) número 187, de 28 de 
setembre de 2021. 
 
Vista la convocatòria aprovada per la Junta de Govern, en data 3 d’agost de 2021, 
publicada al BOPG número 151, de 9 d’agost de 2021. 
 
Vist l’informe del centre gestor i l’acta de la comissió avaluadora, de 4 de novembre de 
2021, en què es concreta el resultat de l’avaluació efectuada. 
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Atesos els antecedents esmentats, el diputat delegat de Medi Ambient proposa a la 
Junta de Govern que adopti l'acord següent: 
 
Primer. Concedir a les persones físiques o entitats que es relacionen a l'annex I –que 
s’incorpora a la present proposta i s’integra en aquest acord a tots els efectes legals-, 
les subvencions a fons perdut pels conceptes i imports que s'hi especifiquen, amb 
destí a la campanya per al desenvolupament de bones pràctiques agràries a l’entorn 
del massís de les Gavarres. 
 
Segon. Disposar la despesa total, de 37.518,85 €, amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries següents del pressupost de l’any 2021 de la Diputació de Girona: 
 

Aplicació pressupostària Import concedit 

500/1700/47003 23.672,00 € 

500/1700/48135 13.846,85 € 

TOTAL 37.518,85 € 

 
Tercer. Anul·lar, de l’autorització de despesa de la campanya de subvencions per al 
desenvolupament de bones pràctiques agràries a l’entorn del massís de les Gavarres, 
anualitat 2021, el saldo sobrant de les aplicacions pressupostàries següents: 
 

Autorització de despesa Aplicació pressupostària Saldo sobrant 

220210017677 300/1700/47003 1.328,00 € 

220210017677 300/1700/48135 46.153,15 € 

 
Quart. Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
15. 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: 
 
 
15.1. Autoritzar la contractació de persones vinculades a l'Associació Passatges 
de Cultura Contemporània per la subvenció per a la creació de públics per a la 
cultura 2021 
 
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 Passatges de Cultura Contemporània pel projecte “VI Escola d’Estiu 
Walter Benjamin. Portbou 2021” (exp. 2021/2562). 
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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 4 de novembre de 2021, número de registre E-2021/33319, l’Associació 
Passatges de Cultura Contemporània ha sol·licitat l’autorització per a contractar una 
persona vinculada 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 Passatges de Cultura Contemporània per a la 
contractació de: 
 

NOM NIF CONCEPTE 

Maria Pilar Parcerisas Colomer ***1372** 
Escriptura i elaboració del 
programa de la VI Escola 

d’Estiu W. Benjamin 
 
SEGON. Notificar aquest acord a l’Associació Passatges de Cultura Contemporània.” 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
15.2. Aprovació d'una subvenció nominativa a l'OSIC per al finançament del 
Programa.cat 2021 
 
L’any 2009 es va aprovar el Decret 48/2009, de 24 de març, que crea i regula el 
Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya (SPEEM). Aquesta 
normativa estableix diferents tipologies d’equipaments municipals i estipula diferents 
tipus de suport econòmic en funció de la tipologia.  
 
Actualment, els equipaments escènics i musicals bàsics (E2) i altres espais escènics i 
musicals (E1) reben suport econòmic per part del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, a través del Programa.cat. Es tracta d’un ajut en espècie als 
ajuntaments i destinada a la contractació d’espectacles. 
 
El Departament de Cultura està impulsant la unificació i coordinació d’esforços de les 
diputacions de Catalunya amb les del propi Departament per crear una Mancomunitat 
cultural, amb la finalitat d’unificar i coordinar criteris i polítiques d’actuació, coordinar-se 
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a nivell tècnic i sumar els diferents recursos econòmics de les administracions per ser 
més eficaços i aconseguir millors resultats a nivell cultural. 
 
La Diputació de Girona desitja també unir-se a aquesta iniciativa per tal de: 
 

a) Garantir l’accés de tots els ciutadans a una oferta artística professional basada 
en criteris de qualitat. 

b) Optimitzar l’ús d’equipaments escènics i musicals dels municipis del país. 
c) Facilitar la major circulació de les produccions artístiques en millors condicions 

pels municipis. 
 

El Ple de la Diputació de Girona del 17 de desembre de 2019 va aprovar el Pla 
Estratègic de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació 
Cultural tindrà una línia de cooperació econòmica amb els ens locals. L’objectiu 
d’aquesta línia és donar suport als ens locals que desenvolupen activitats culturals a 
les comarques de Girona o que plantegen iniciatives culturals estratègiques per al 
territori i que no queden incloses al Fons de Cooperació Cultural. En el marc d’aquest 
conveni, el Programa.cat és un ajut en espècie destinat als ajuntaments de les 
comarques gironines i destinada a la contractació d'espectacles. 
 
El punt 13 de l’art. Primer de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració Local, modifica l’art. 36.1.d) de la Llei 7/1985, de d’2 
d’abril, reguladora de les bases del Règim Local i concreta que és una competència de 
la Diputació la cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i la 
planificació en el territori provincial, d’acord amb les altres competències de la resta 
d’administracions públiques. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2021 hi figura una subvenció consignada 
nominativament a favor de l’OSIC_Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (exp. 
2021/6411), de conformitat amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, la concessió de la subvenció es pot formalitzar 
mitjançant un conveni, de conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del 
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural es proposa a la Junta 
de Govern que adopti l'acord següent:  
 
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Oficina de Suport a la Iniciativa 
Cultural del Departament de Cultura i la Diputació de Girona per al suport a la 
programació d’arts escèniques i música als municipis, el text del qual es transcriu com 
segueix: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’OFICINA DE SUPORT A LA 
INICIATIVA CULTURAL DEL DEPARTAMENT DE CULTURA I LA DIPUTACIÓ DE 
GIRONA PER AL SUPORT A LA PROGRAMACIÓ D’ARTS ESCÈNIQUES I MÚSICA 
ALS MUNICIPIS PER A L’ANY 2021 
 
 

PARTS QUE HI INTERVENEN 
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D’una part, l’Il·lm. Sr. Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona, 
amb NIF P1700000A, en virtut de les competències que li confereix l’art. 34 de la Llei 
7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en relació amb l’article 90.3 
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 i assistit pel Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, 
secretari de la Diputació de Girona, com a fedetari públic, tal i com disposa l’article 
3.2.i) del Reial Decret 128/2018, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de 
l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional. 
 
I de l’altra, el Sr. Sr. Jordi Foz i Dalmau, president del Consell d’Administració de 
l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (d'ara endavant OSIC), amb NIF Q0801883J, 
entitat adscrita al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, amb domicili 
a 08001 Barcelona, Portal de Santa Madrona 6-8, actuant en virtut de les atribucions 
que li confereix l’article 7.2.a) dels Estatuts de l’Oficina de Suport a la Iniciativa 
Cultural. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat jurídica necessària per 
obligar-se i es comprometen a fer concordar els seus interessos respectius mitjançant 
el present conveni. 
 

EXPOSEN 
 
I.- El Decret 48/2009, de 24 de març, crea el Sistema Públic d’Equipaments Escènics i 
Musicals de Catalunya, que actualment es troba regulat pel vigent Decret 9/2017, de 
31 de gener, del Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya. 
Aquesta normativa estableix diferents tipologies dels esmentats equipaments 
municipals i estipula diferents tipus de suport econòmic en funció de la tipologia. 
També crea els òrgans del Sistema: la Comissió Institucional, la Taula Tècnica, els 
grups de treball i el Fòrum. En aquests òrgans hi ha representants de cada diputació 
de Catalunya i també representants de la Federació de Municipis de Catalunya i de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques. La composició dels diferents grups de 
treball està oberta a qui hi vulgui participar. 
 
Aquest conveni només afecta a dues de les diferents tipologies que preveu el Decret 
esmentat en el seu article 7, en concret a aquelles que es troben en municipis amb 
menor nombre d'habitants i amb menors recursos: 
- equipaments escènics i musicals locals bàsics (E2) 
- i altres espais escènics i musicals locals (E1) 
Aquestes dues tipologies d'equipaments reben suport econòmic actualment per part 
del Departament de Cultura a través del Programa.cat, que consisteix en una 
subvenció en espècie atorgada als ajuntaments de Catalunya mitjançant una 
convocatòria de lliure concurrència i que va destinada a pagar directament a les 
companyies un percentatge del seu catxet. Es tracta d'un ajut en espècie als 
ajuntaments i destinada a la contractació d'espectacles.  
 
S'elabora una llista de propostes d’espectacles d’arts en viu que poden contractar els 
ajuntaments. La llista està validada per les dues administracions amb el suport d’una 
comissió assessora.  
 
L'annex d'aquest conveni en fa una referència més concreta a aquesta modalitat de 
suport.  
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II. Des de l’any 2014 es van començar a unir esforços i recursos entre la Diputació de 
Barcelona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per donar suport 
a la programació estable de caire professional dels municipis en arts escèniques i 
música i l’any 2017 s’hi va afegir la Diputació de Girona i l’any 2018 es van afegir la 
Diputació de Tarragona i l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida. 
 
III.- La Diputació de Girona es va unir a aquesta iniciativa per tal de: 

- Garantir l’accés de tots els ciutadans a una oferta artística professional basada 
en  criteris de qualitat. 

- Optimitzar l’ús dels equipaments escènics i musicals dels municipis del país. 
- Facilitar una major circulació de les produccions artístiques en millors 

condicions pels municipis. 
 
IV.- El 12 de febrer de 2019, s’ha publicat al DOGC núm. 7808 l’Ordre CLT/14/2019, 
de 31 de gener, per la qual es crea el Consell de la Mancomunitat Cultural, l'òrgan 
permanent de col·laboració i coordinació entre l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya i les diputacions provincials en el desenvolupament de les polítiques 
culturals, amb l’objectiu de millorar l’exercici de les competències que té cadascuna 
d’aquestes administracions públiques en un àmbit en què comparteixen molts 
interessos. 
 
V.- En compliment del que disposa l’article 7.3 k del Decret 7/2012, de 10 de gener, pel 
qual s’aproven els Estatuts de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, el Consell 
d’Administració d’aquesta entitat de dret públic, adscrita al Departament de Cultura 29 
d’octubre de 2021. 
 
VI.- Que el conveni va ser aprovat per l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de 
Girona de XX de novembre de 2021.  
 
Per tot això, les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, formalitzen aquest conveni, pel qual: 
 

ACORDEN 
 
PRIMER.- Objecte del conveni 
 
Amb la voluntat de construir un model estable i sòlid de suport a la programació 
escènica municipal, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la 
Diputació de Girona van unir, a partir de l’any 2017, les seves vies de suport 
destinades a aquesta finalitat. Pel que fa als ajuts per a la contractació d’espectacles, 
la Diputació de Girona va participar l’any 2018, 2019 i 2020 en el Programa.cat i ho vol 
seguir fent també l’any 2021. El Departament de Cultura (a través de l’OSIC) en farà la 
convocatòria, d’acord amb les pautes que figuren a l’annex d’aquest conveni, i la 
Diputació de Girona hi donarà suport en relació amb els municipis de la seva 
demarcació territorial. 
 
Tal i com es recull al pacte setè del present conveni, la Diputació avançarà a l’OSIC 
crèdit suficient amb l’objecte de concentrar les iniciatives de suport i foment a la 
programació municipal. Es crearà una única línia d’ajut gestionada administrativament 
des de l’OSIC que comptarà amb les dotacions econòmiques del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Girona.  
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Les subvencions que s’atorguin són finalistes i, per tant, només es poden aplicar a la 
destinació convinguda. 
 
SEGON.- Participació de les dues parts 
 
En totes les línies de suport quedarà clarament diferenciat el finançament per part  del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i el finançament per part de la 
Diputació de Girona. 
 
TERCER.- Obligacions de les parts 
 
Per tal de concretar aquesta col·laboració s’acorda que: 
 

1. En tots els òrgans i comissions que s’estableixin per a dur a terme aquest 
conveni hi haurà representants del Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya i de la Diputació de Girona. 

 
Per fer el seguiment del desenvolupament d’aquest acord es crea una Comissió 
Institucional i una Comissió Tècnica que es regulen en el pacte cinquè. A la 
Comissió Tècnica hi haurà també un representant de l’Oficina de Suport a la 
Iniciativa Cultural. En els dos casos, la composició és paritària. 

 
2. De conformitat amb el previst en el Decret 7/2012, de 10 de gener, pel qual 

s’aproven els Estatuts de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, el 
Departament de Cultura vehicularà la gestió dels pagaments a través de dita 
entitat. 

 
L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural elaborarà les actes, els informes sobre 
estats de comptes i la seva evolució, així com les memòries justificatives 
necessàries dels imports bonificats als beneficiaris, que siguin requerides per a 
qualsevol de les dues administracions. 

 
3. Ambdues institucions compartiran les bases de dades dels indicadors municipals 

derivats de l’activitat subvencionada. Cada institució podrà explotar i utilitzar les 
dades de la seva demarcació respectant la normativa de protecció de dades. 

 
QUART.- Finançament de les parts 
 
Per a l’any 2021, l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona, dotaran el crèdit següent amb 
càrrec als seus respectius pressupostos, crèdit que contempla el total de l’activitat per 
a l’any 2021 (gener – desembre): 
 

- Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (Departament de Cultura), mínim de 
196.347,00€ amb càrrec a la partida 7495D/460000109/4411.  

 
- Diputació de Girona: 182.000 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 

300/3330/45390.  
 

Les parts podran ampliar les dotacions sempre que les disponibilitats pressupostàries 
ho permetin. 
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La dotació provinent del fons de la Diputació de Girona es dedicarà exclusivament al 
suport a les programacions municipals d’arts escèniques i musicals corresponents als 
municipis de la seva demarcació. 
 
CINQUÈ.- Comissió Institucional i Comissió Tècnica 
 
Per a fer el seguiment i control d’aquest conveni i de les línies d’ajut, es crea una 
Comissió Institucional i una Comissió Tècnica. 
 
A.- Comissió Institucional 
 
Es reunirà com a mínim un cop a l’any i la seva composició i funcions seran les 
següents: 
 
Composició: 

 
- El/la conseller/a de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que actuarà 

com a president. 
- El/la diputat/ada delegat/ada de Cultura de la Diputació de Girona, que 

actuarà com a vice-president/a. 
- El/la director/a general de Promoció Cultural i Biblioteques. 
- El/la cap del Servei de Cooperació Cultural de la Diputació de Girona, o 

persona en qui delegui. 
 
Actuarà com a secretari/ària, amb veu però sense vot, el/la cap del Servei de Gestió 
de la Direcció General de Promoció Cultural i Biblioteques. 
 
La seva funció és establir les directrius bàsiques. 
 
B.- Comissió Tècnica 
 
Es reunirà com a mínim un cop l’any i la seva composició i funcions seran les 
següents: 
 
Composició: 
 

- El/la subdirector/a general de Promoció Cultural, que actuarà de 
president. 

- El/la cap de l’Àrea de Difusió i Cooperació Artística de la subdirecció 
general de Promoció Cultural. 

- El/la cap del Servei de Cooperació Cultural de la Diputació de Girona. 
- El/l’administrador/a de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural. 
- Un/a tècnic/a de la Direcció General de Promoció Cultural i 

Biblioteques. 
- Un/a tècnic/a del Servei de Cooperació Cultural de la Diputació de 

Girona. 
 
Actuarà com a secretari/ària, amb veu però sense vot, el/la cap de Servei de Gestió de 
la Direcció General de Promoció Cultural i Biblioteques o un/a tècnic/a en qui delegui 
de la seva unitat. 
 
Funcions: 
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a) Concretar i aplicar els criteris de suport que tindran els beneficiaris. 
b) Concretar l’operativa a seguir per accedir al suport. 
c) Executar el funcionament i contingut del catàleg obert. 
d) Elaborar i proposar indicadors i bases de dades úniques i compartides. 
e) Consensuar els indicadors de l’activitat dels espais escènics. 
f) Proposar els recursos humans, les plataformes tecnològiques i les 

prestacions  necessàries per a una gestió adequada. 
g) Proposar els àmbits de gestió de cada administració en el cas que sigui 

necessari  per garantir els bons resultats en els acords establerts. 
 
SISÈ.- Vigència 
 
Aquest conveni iniciarà la seva vigència des de la darrera de les signatures 
electròniques i finalitzarà el 31 de desembre de 2021, sense perjudici que la justificació 
es pugui presentar fins al 31 de març de 2022. El present conveni es podrà prorrogar 
de manera expressa per un any mitjançant la signatura d’una addenda. 
 
SETÈ.- Forma de pagament dels ajuts a la contractació d’espectacles 
 
Per a l’any 2021 i a la signatura del present conveni, la Diputació de Girona efectuarà 
el pagament dels 182.000 euros, mitjançant avançament, que aporta a l’Oficina de 
Suport a la Iniciativa Cultural per fer front a les ajudes sol·licitades en l’aplicatiu de 
gestió PROGRAMA.CAT del Departament de Cultura.  
 
L'OSIC justificarà l'aplicació de la citada quantia al Programa.Cat davant la Diputació 
de Girona d'acord amb el que estipula el pacte següent, sense perjudici que aquesta 
pugui demanar en qualsevol moment la informació o aclariments que consideri 
necessaris a l'OSIC. 
 
Les justificacions presentades per part de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural 
poden fer esment a espectacles pagats des de l’1 de gener de 2021 fins a 31 de 
desembre de 2021. 
 
VUITÈ.- Justificació dels ajuts a la contractació d’espectacles 
 
L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural presentarà la liquidació definitiva dels 
pagaments realitzats, que en cap cas podrà superar l’import finançat per la Diputació 
de Girona, abans del 31 de març de 2022, mitjançant la petició signada pel seu/va 
administrador/a, segons les peticions fetes pels ens locals, dels imports dels 
pagaments efectius realitzats a les companyies amb especificació de: data de la 
factura pagada, creditor, NIF, data de pagament, import de la factura, import imputat a 
la Diputació de Girona, nom de l’espectacle i del municipi destinatari. La liquidació final 
tindrà en consideració tots els espectacles que s’hagin realitzat fins al 31 de desembre 
de 2021 (inclòs) i sol·licitats fins l’últim període de sol·licitud de subvencions. 
 
Abans del 31 de març de 2022, l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural presentarà a 
la Diputació de Girona una memòria detallada justificativa global del compliment de la 
destinació dels fons finançats per la Diputació de Girona esmentats al pacte quart i a 
l’annex.  
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La memòria detallada justificativa global del compliment de la destinació dels fons es 
presentarà seguint els ítems que la Diputació de Girona i l’OSIC consensuaran 
prèviament. 
 
NOVÈ.- Reintegrament 
 
Un cop presentada la liquidació final, la Diputació de Girona podrà exigir, si escau, el 
reintegrament dels romanents existents respecte dels fons transferits per la Diputació 
de Girona.  
 
DESÈ.- Comunicació 
 
Les parts establiran de mutu acord la política de comunicació així com la visibilitat de 
les marques de cadascuna de les entitats, en tots i cada un dels suports en els que es 
decideixi fer visible l’objecte del present conveni. 
 
ONZÈ.- Causes de resolució 
 
La voluntat resolutòria de qualsevol de les parts haurà de ser notificada de manera 
expressa a les altres parts amb un mínim de tres mesos d’antelació, respecte la data 
d’expiració del conveni.  
 
En cas d’incompliment dels compromisos establerts per aquest conveni, les 
parts podran optar entre exigir el seu compliment o resoldre el conveni.   
Són causes de resolució: 
 

a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense que se n’hagi acordat la 
pròrroga. 
b) L’acord unànime de tots els signants. 
c) L’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per part d’algun 
dels signants. 
En aquest cas, qualsevol de les parts pot notificar a la part incomplidora un 
requeriment perquè compleixi en un termini determinat les obligacions o els 
compromisos que es consideren incomplerts. Aquest requeriment s’ha de 
comunicar al responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i control de 
l’execució del conveni i a les altres parts signants. 
Si, un cop transcorregut el termini indicat en el requeriment, l’incompliment 
persisteix, la part que el va adreçar ha de notificar a les parts signants la 
concurrència de la causa de resolució i el conveni s’entén resolt. La resolució del 
conveni per aquesta causa pot comportar la indemnització dels perjudicis causats si 
així s’ha previst. 
d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
e) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en el conveni o en 
altres lleis. 

 
DOTZÈ.- Protecció de dades i transparència 
 
Les parts es sotmeten, respecte de la protecció de les dades de caràcter personal que 
puguin recaptar-se i tractar per fer efectiu aquest conveni, a les obligacions previstes al 
Reglament general de protecció de dades– Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, i a 
la resta de normativa aplicable. Dels tractaments de les dades de caràcter personal 
que eventualment se’n desprenguin, se’n donarà la informació corresponent als 
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interessats, amb el contingut que preveu la legislació abans referenciada de protecció 
de dades de caràcter personal. Cada part és responsable dels corresponents 
tractaments de dades de caràcter personal que pugui dur a terme, amb ple respecte 
per la normativa de protecció de dades aplicable. 
 
Així mateix, les parts es comprometen a respectar la confidencialitat de la informació 
que subministren en l’execució d’aquest conveni. 
 
TRETZÈ.- Resolució de conflictes 
 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació o aplicació d’aquest conveni 
de caràcter administratiu seran resoltes, en primer lloc, per mutu acord de les parts i si 
aquesta via amistosa no és possible, per la jurisdicció de l’òrgan competent de la 
jurisdicció contenciosa administrativa.  
 
I, en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni a la data última de les 
signatures electròniques. 
Sr. Miquel Noguer i Planas Sr. Jordi Foz i Dalmau 
Sr. Jordi Batllori i Nouvilas 
 
 
ANNEX AL CONVENI ENTRE L’OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA 
CULTURAL DEL DEPARTAMENT DE CULTURA I LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 
PER AL SUPORT A LA PROGRAMACIÓ D’ARTS ESCÈNIQUES I MÚSICA ALS 
MUNICIPIS PER A L’ANY 2021 
 
Suport a les programacions culturals estables d’arts escèniques i musicals dels 
municipis a través del pagament a les companyies 
 
En el marc del conveni de col·laboració entre l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural 
del Departament de Cultura i la Diputació de Girona per donar suport a la programació 
d’arts escèniques i música als municipis, s’ha acordat una modalitat d’ajut als teatres i 
auditoris que és un suport genèric a la programació estable, que els permetrà 
contractar a preus directament subvencionats a través d’un catàleg obert i validat. 
 
Objectiu: 
 
Ajudar a incrementar l’activitat, qualitat i la diversificació de les programacions estables 
d’arts escèniques i musicals professionals dels equipaments de titularitat pública així 
com dels de titularitat privada amb els quals l’ens local o l’ens públic mantingui un 
acord de col·laboració. 
 
Beneficiaris: 
 
Els ens que estiguin integrats al Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de 
Catalunya (SPEEM). També se’n poden beneficiar els municipis de menys o igual a 
5.000 habitants que no disposin d’equipaments escènics i musicals. 
 
Els ens podran externalitzar la gestió d’una part o la totalitat de les programacions 
estables municipals a través d’un conveni o acord amb institucions o entitats del 
municipi. 
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S’exclouen d’aquest sistema de suport: 
- Els ens locals amb equipaments tipificats com equipaments escènics i musicals 

locals multifuncionals (E3) del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i 
Musicals de Catalunya, d’acord amb el Decret 9/2017, de 31 de gener. 

- Els ens locals amb equipaments escènics i musicals nacionals.  
 
Sistema de suport: 
 
El suport consistirà en assumir directament la contractació de les companyies i 
formacions musicals que s’acullin al Programa.cat i es pagarà directament un import 
que es determinarà segons la proposta i el municipi on tingui lloc l’activitat. 
 
Requisits dels ens locals: 
 

 Estar donats d’alta a l’aplicació informàtica Programa.cat del Departament de 
Cultura i sol·licitar-hi les activitats (espectacles i concerts) en els terminis 
establerts. 

 Fer la sol·licitud de la subvenció en espècie a EACAT. 
 Per als municipis integrats a l’SPEEM com a equipaments escènics i 

musicals bàsics (E2) o com a altres espais escènics i musicals (E1), tenir 
inclosos al Sistema els equipaments escènics i musicals on tinguin lloc les 
activitats. Aquest requisit no serà necessari en el cas de municipis de menys 
o igual a 5.000 habitants que no disposin d’equipaments escènics i 
musicals. 

 Un cop realitzada l’activitat, informar sobre el nombre d’espectadors i altres 
dades a la plataforma PICEM. 

 En el cas de les programacions o actuacions no organitzades directament per 
l’ens local i en conveni amb alguna entitat del municipi, es podrà requerir el 
conveni o document de compromís amb l’entitat, on consti l’objecte del suport i 
el finançament municipal a l’activitat de difusió artística. 

 Les entitats beneficiàries hauran d’incloure en el compte justificatiu una relació 
amb l’import de la recaptació bruta de cadascuna de les activitats 
subvencionades, com també una relació de les activitats subvencionades que 
s’hagin portat a terme en el marc de la festa major del municipi o de nuclis de 
població, si escau. 

 
Requisits de companyies/ formacions/ intèrprets: 

 
 Estar donats d’alta a l’aplicació informàtica Programa.cat del Departament de 

Cultura. 
 Ser professionals.  
 En el cas de professionals de l’àmbit de les músiques clàssiques o modernes i 

populars, caldrà complir aquests requisits afegits: 
o poder demostrar que han realitzat un mínim de tres actuacions/concerts 

en programacions professionals des de l’1 d’octubre de 2019. 
o no ser bandes exclusivament de covers que fan versions o que es 

poden considerar bandes tribut. 
 
Requisits de les propostes: 
 
Les propostes subvencionables són aquelles que conformen la llista de propostes 
inclosa en la convocatòria corresponent de l’aplicació de Programa.cat del 
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Departament de Cultura. Per formar part d’aquesta llista, cal que les propostes 
compleixin els següents requisits: 

 Haver estat presentades a l’aplicació de Programa.cat en la convocatòria 
corresponent i aconseguir l’estat “Ajut a la programació estable”. 

 Haver estat estrenades a Catalunya i programades com a mínim 1 vegada en 
els darrers 3 anys a Catalunya en el marc d’una programació professional. 

 En cas de no haver estat estrenades a Catalunya, acreditar un compromís 
explícit de programació en un equipament català que disposi d’una 
programació professional. 

 No es validaran els treballs acadèmics de centres docents d’arts escèniques i 
música. 

 No es validaran les activitats d’animació i les instal·lacions. 
 En l’àmbit de música, les propostes que presentin els grups de versions hauran 

de ser de creació i en format concert. 
 En el cas de propostes per a un públic familiar o de l’àmbit del circ: 

o només es permetrà la presentació a Programa.cat d’un màxim de cinc 
propostes per companyia. 

o no es validaran les propostes destinades exclusivament a l’àmbit 
escolar. 

o no es validaran els projectes/tallers que principalment incloguin 
participació social i on el nucli de la proposta sigui bàsicament educatiu i 
pedagògic. 

 
Activitats subvencionables: 
 

 Són objecte de suport les actuacions d’espectacles d’arts escèniques i concerts 
professionals inclosos en la programació estable d’iniciativa municipal, pels 
quals es faci pagar un preu d’entrada, i les propostes artístiques que s’hagin 
concebut per a fer-se al carrer, que podran ser gratuïtes. La professionalitat de 
les propostes serà valorada mitjançant una comissió assessora. 

 
 Són subvencionables les actuacions que siguin objecte de retransmissió en 

directe (streaming) d’espectacles inclosos en el catàleg d’espectacles 
Programa.cat, amb entrada o accés de pagament gestionat per la persona 
sol·licitant de la subvenció o el que en tingui la gestió externalitzada. 

 
 Se subvencionaran les activitats no organitzades directament per l’ens local 

que es considerin part de la programació municipal, sempre que estiguin 
avalades per un conveni de col·laboració o resolució de subvenció on consti el 
suport i/o finançament municipal a l’activitat de difusió artística. 

 
Activitats no subvencionables: 
 

 No se subvencionaran els espectacles que la comissió assessora consideri no 
professionals. 

 No se subvencionaran les actuacions d’espectacles que siguin d’entrada 
gratuïta, amb l’excepció de les propostes artístiques que s’hagin concebut per 
fer-se al carrer. 

 No se subvencionaran activitats que ja hagin rebut un ajut per a la mateixa 
finalitat del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i/o de la 
Diputació de Girona. 
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 No se subvencionaran activitats que formin part d’altres circuits o xarxes 
existents. 

 No se subvencionaran les creacions locals que només s’exhibeixen al mateix 
municipi en què s’han creat. 

 No se subvencionaran els espectacles o els concerts que formen part de 
cercaviles o rues dins de festes tradicionals (Reis, Carnestoltes, etc.). 

 No se subvencionaran les funcions destinades a públic escolar. 
 No se subvencionaran els concerts concebuts o destinats al ball del públic 

assistent (orquestres de ball, discjòqueis, ballades de sardanes, entre d’altres). 
 
Import subvencionable: 
 

 El caixet o la taquilla més IVA no repercutible, sempre que en aquest darrer 
cas l’import de taquilla no superi el caixet màxim declarat per la companyia, i 
que la taquilla sigui gestionada i comporti un ingrés per a l’ens local i no per a 
la companyia. Les despeses en concepte de dietes o transports es 
consideraran incloses, a tots els efectes, dins d’aquest concepte. 

 Si les propostes s’han contractat mitjançant una fórmula mixta (fix + taquillatge 
gestionat per l’espai escènic o ens local), el suport serà sobre el total. 

 La subvenció podrà ser percentual, i sempre segons les disponibilitats 
pressupostàries amb aplicació lineal del barem a tota la programació 
professional que sigui sol·licitada dins els terminis i que compleixi els requisits 
o criteris establerts.  

 En cap cas se subvencionarà un tram econòmic que superi els 8.000 € + IVA 
 La quantia de la subvenció no pot ser superior en cap cas al 65% del cost 

subvencionable de cada espectacle contractat. 
 Per al primer trimestre de 2021 s’estableix un suport genèric (especificat en les 

taules de suport econòmic), que s’actualitzarà trimestralment.  
 Quan la Generalitat i la Diputació ho considerin convenient i atenent a la 

disponibilitat pressupostària, es podrà establir un suport addicional a les 
propostes d’especial interès per itinerar pels municipis, que seran valorades 
per la comissió assessora conforme a criteris de qualitat, interès cultural i 
adequació econòmica, així com discriminació positiva segons àmbit o subàmbit 
artístic (en especial els que disposin de plans integrals específics). 

 
Procediment: 
 

 Les companyies presentaran les seves propostes (espectacles i concerts) a 
l’aplicació informàtica Programa.cat del Departament de Cultura, informant-hi 
sobre la fitxa artística, la fitxa tècnica, el caixet màxim ofertat, i la disponibilitat, 
entre d’altres, i presentant-hi la documentació que se’ls requereixi. Aquesta 
aplicació informàtica és l’eina d’informació principal pels programadors i els 
professionals. 

 Els ens locals i les companyies/formacions/intèrprets podran consultar tant al 
web del Departament de Cultura com a la plataforma de Programa.cat les 
taules de suport, les quals seran revisades trimestralment. 

 Els ens locals o ens públics vinculats o dependents tindran uns períodes de 
contractació en els quals hauran d’informar a l’aplicació informàtica de 
Programa.cat sobre el dia, l’hora, el lloc i l’import de les funcions de la llista 
d’activitats que contractin. 
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 Les companyies i formacions musicals hauran de validar les activitats que 
contractin els ens locals mitjançant Programa.cat en els terminis que es fixaran 
trimestralment. 

 Un cop els tècnics de la Generalitat i de la Diputació de Girona hagin revisat les 
peticions i donat conformitat a les activitats, a l’apartat “Activitats Culturals” de 
Programa.cat s’hi podrà consultar el suport econòmic assignat a cada activitat. 

 Un cop l’activitat s’hagi realitzat, les companyies, grups i formacions que 
consultin aquests imports ja podran facturar a l’ajuntament o ens vinculat o 
dependent. També podran presentar la factura a l’Oficina de Suport a la 
Iniciativa Cultural (en endavant OSIC) del Departament de Cultura en el 
moment que l’Oficina els enviï el contracte menor corresponent, i sempre que 
l’activitat ja hagi tingut lloc. 

 Els ajuntaments o ens locals vinculats o dependents hauran de presentar (via 
l’Extranet de les Administracions Catalanes, EACAT) la corresponent sol·licitud 
de subvenció en espècie, en règim de concurrència no competitiva, per a la 
contractació, a través de Progama.cat, d’activitats anuals. 

 En el cas de les propostes gestionades a taquilla o pel sistema de retribució 
mixta pels quals s’ha demanat suport, caldrà que l’ajuntament trameti, dins els 
30 dies següents a l’actuació, un document on s’acrediti l’import total de 
l’activitat (caixet +taquilla) al Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya. 

 
Comissió assessora: 
 
Està formada per programadors municipals i tècnics del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya i de les diputacions. 
 
Es regirà amb criteris de rigor, transparència, neutralitat i objectivitat, haurà d’estar 
exempta d’interessos de part i haurà de subscriure un codi que regirà els seus drets i 
deures. 
 
A les reunions de la comissió assessora s’informarà de les propostes artístiques que 
siguin novetat a la llista de propostes d’espectacles en viu i se’n valorarà la idoneïtat i 
professionalitat, en cas de dubte. 
 
Les funcions de la comissió seran: 

 Valorar la professionalitat de les propostes que es presenten a la llista 
d’espectacles en viu, així com els seus costos en relació als formats. 

 Aportar coneixement sobre els formats i continguts que s’estan programant i 
que la llista de propostes d’espectacles en viu hauria de prioritzar. 

 Fer propostes de millora de la llista d’espectacles en viu, detectar buits en certs 
àmbits artístics i buscar estratègies per ajudar a fer el catàleg més útil pels 
programadors municipals. 

 Coordinar la mobilitat i el seguiment d’esdeveniments artístics i la participació 
en xarxes per poder tenir un coneixement més ampli i exhaustiu de les 
propostes i els actors que intervenen. 

 Informar sobre projectes de producció que poden tenir interès per a les 
programacions municipals. 

 Determinar l’especial interès de les propostes. 
 Valorar els espectacles / concerts en base a: 

o Actualitat (propostes estrenades recentment i que no hagin girat o hagin 
iniciat gira els darrers 6 mesos) 
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o Interès cultural de la proposta 
o Qualitat artística 
o Relació equitativa format/caixet 
o Varietat de format i especialitat pel que fa a les temàtiques i als 

subgèneres 
o Propostes que siguin adequades per generar públic a les arts escèniques i 

musicals 
 Traslladar a la Comissió Tècnica del Conveni entre el Departament de Cultura i 

la Diputació de Girona recomanacions o propostes que facin referència a les 
funcions pròpies d’aquesta darrera Comissió. 

 
La comissió es podrà convocar periòdicament, abans d’obrir el període de sol·licitud 
d’activitats dels ens locals establerts al següent calendari. 
 
Calendari: 

 
 La convocatòria de Programa.cat funciona per anys naturals. 
 L’organització i els criteris de selecció de propostes seran trimestrals. La 

proposta actual és pel primer trimestre de 2021. De cara als següents 
trimestres es revisaran els aspectes que les comissions tècniques dels 
convenis estimin oportuns. 

 El període de presentació de propostes artístiques per part de les companyies, 
distribuïdores i professionals a la convocatòria de Programa.cat 2021 s’obre del 
21 de setembre de 2020 fins al 24 d’octubre de 2021 (ambdós inclosos). 

 S’estableixen els següents períodes de sol·licitud d’activitats dels ens locals o 
ens públics vinculats o dependents per a les activitats del 2021: 
 

o Del 10 al 23 de novembre de 2020: per a sol·licituds d’activitats que es 
portin a terme de l’1 de gener al 31 de desembre de 2021. 

 

o Del 16 al 28 de febrer de 2021: per a sol·licituds d’activitats que es 
portin a terme de l’1 d’abril al 31 de desembre de 2021. 

 

o De l'11 al 24 de de maig de 2021: per a sol·licituds d’activitats que es 
portin a terme de l’1 de juliol al 31 de desembre de 2021. 

 

o Del 14 al 27 de setembre de 2021: per a sol·licituds d’activitats que es 
portin a terme de l’1 d’octubre al 31 de desembre de 2021. 
 

 Els ajuntaments o ens locals o dependents han de presentar les seves 
sol·licituds mitjançant EACAT per a la contractació d'espectacles professionals 
inclosos en el catàleg d'espectacles Programa.cat per a l’any 2021. La 
sol·licitud de la subvenció en espècie s'ha de presentar sempre abans de la 
realització del primer espectacle programat i dins el període de presentació de 
sol·licituds. Únicament quan l’espectacle s’ha fet abans o dins els primers 
trenta dies naturals del termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria, 
es pot tramitar la sol·licitud única després de la realització de l’espectacle. 

 Un cop realitzada l’activitat, el període de pagament a les 
companyies/formacions/intèrprets serà d’un màxim de 30 dies a partir de la 
data d’entrada de la factura a la bústia de correu de l’OSIC. 

 
Taules de suport econòmic del primer trimestre de 2021: 
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En l’àmbit de la demarcació de Girona, se sumaran tant els barems de suport 
especificats en la Taula 1 com els indicats en la Taula 2. 
 
Els percentatges de suport de les activitats es poden reduir o augmentar de manera 
proporcional trimestralment en funció de les subvencions atorgades en el trimestre 
anterior i de la disponibilitat pressupostària.  
 
Taula 1. Concreció del suport del Departament de Cultura pel primer trimestre de  
2021 per a tot Catalunya (orientativa fins a l’aprovació definitiva del pressupost  2021 
de la Generalitat de Catalunya) 
 

Tipologia 
Equipaments 

Àmbits 

Circ Dansa Música Teatre 

Municipis de menys o igual a 5.000 
habitants sense equipaments escènics o 
musicals (no integrables a l’SPEEM) 

30% 30% 23% 20% 

E1 30% 30% 23% 20% 

E2 25% 25% 18% 15% 

 
Suports addicionals: 

    

 Espectacles i concerts per a públic familiar: 5% 
 Músiques clàssiques: 3 % 
 Espectacles la producció dels quals hagi estat subvencionada per la Generalitat de Catalunya durant els 4 anys 

naturals anteriors al de la concessió de la subvenció o que siguin produccions que reben, durant l’any de 
concessió de la subvenció, un ajut de la Generalitat mitjançant conveni: 2,5% 

 Espectacles i concerts considerats per la comissió assessora d’especial interès per itinerar pels municipis: 10 %, 
d’acord amb la classificació que estableix el catàleg d’espectacles Programa.cat (que no és acumulable al 
suport addicional del 2,5% del paràgraf anterior). 

 
Taula 2. Concreció del suport de la Diputació de Girona pel primer trimestre de 2021 
per als municipis de la província de Girona 
 

Tipologia 
Equipaments 

Àmbits 

Circ Dansa Música Teatre 

Municipis de menys o igual a 5.000 
habitants sense equipaments 
escènics o musicals (no integrables 
a l’SPEEM) 

14 % 14 % 12 % 12 % 

E1 14 % 14 % 12 % 12 % 

E2 14 % 14 % 12 % 12 % 
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Suports addicionals: 
 Espectacles i concerts considerats per la comissió assessora d’especial 

interès per itinerar pels municipis: 10 %, d’acord amb la classificació que 
estableix el catàleg d’espectacles Programa.cat”. 

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de CENT VUITANTA-DOS MIL 
EUROS (182.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3330/45390 del 
pressupost de la Diputació de Girona de 2021. 
 
TERCER. Facultar àmpliament el president de la Diputació per a la signatura del 
conveni i la resolució dels compromisos que se’n derivin i perquè, si cal, d’acord amb 
la finalitat que es persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment 
s’hagin pogut advertir. 
 
QUART. Notificar aquest acord a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural.” 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
15.3. Aprovar la reslució de la Convocatòria de subvencions per al Cicle de 
Concerts de Música de Cobla, temporada 2021-2022 
 
Vistes les bases reguladores de subvencions de la Diputació de Girona adreçades als 
ajuntaments o organismes autònoms locals de les comarques gironines per a la 
realització del Cicle de Concerts de Música de Cobla, aprovades pel Ple de la 
Diputació en la sessió de 22 de desembre de 2020, publicades definitivament al BOP 
número 38, de 25 de febrer de 2021, i modificades per decret de Presidència de 24 de 
setembre de 2021. 
 
Vista la convocatòria aprovada per la Junta de Govern en la sessió de 19 d’octubre de 
2021. L’extracte de la convocatòria s’ha publicat al BOPG 205, de 25 d’octubre de 
2021. 
 
Vistos els informes de l’òrgan instructor i de la Comissió Avaluadora, de 25 de 
novembre de 2021, en què es concreta el resultat de l’avaluació efectuada. 
 
Atesos els antecedents esmentats, el president de la comissió informativa de Cultura, 
Noves Tecnologies, Esports i Educació proposa a la Junta de Govern que adopti 
l’acord següent: 
 
Primer. Concedir als beneficiaris que s’esmenten a continuació les subvencions que 
es detallen, d’acord amb les dades següents: 
 
 
300.3340.46202 

EXP. TERCER NIF REGISTRE 
ENTRADA HORA ACCIÓ SUBVENCIÓ 

2021 
SUBVENCIÓ 

2022 

2021/848
6 

Ajuntament de La 
Cellera de Ter P1720100E 26/10/2021 8:48 Orquestra Internacional 

Maravella (1a opció) 
 

3.000,00 € 
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2021/848
8 

Ajuntament de 
Vilajuïga P1723700I 26/10/2021 10:24 Cobla La Principal de la 

Bisbal (1a opció) 
 

3.000,00 € 

2021/848
7 

Ajuntament de 
Flaçà P1707300H 26/10/2021 10:33 

Cobla Orquestra 
Internacional Costa Brava 
(1a opció) 

 
3.000,00 € 

2021/848
9 

Ajuntament de 
Sant Feliu de 
Buixalleu 

P1716900D 26/10/2021 11:19 Cobla Orquestra Montgrins 
(1a opció) 

 
3.000,00 € 

2021/849
0 

Ajuntament de 
Ripoll P1715600A 26/10/2021 11:34 Cobla Internacional 

Selvatana (1a opció) 
 

3.000,00 € 
2021/850
6 

Ajuntament de 
Puigcerdà P1715000D 26/10/2021 14:25 Cobla Orquestra Montgrins 

(1a opció) 3.000,00 €  

2021/852
1 

Ajuntament de 
Sant Jordi 
Desvalls 

P1717600I 26/10/2021 19:16 Orquestra Internacional 
Maravella (1a opció) 

 
3.000,00 € 

2021/853
7 

Ajuntament de 
Tortellà P1721300J 27/10/2021 9:41 Cobla Internacional 

Selvatana (1a opció) 
 

3.000,00 € 
2021/855
2 

Ajuntament de 
Besalú P1702200E 27/10/2021 11:20 Orquestra Internacional 

Maravella (1a opció) 
 

3.000,00 € 
2021/855
3 

Ajuntament de 
Ribes de Freser P1715400F 27/10/2021 13:23 Cobla Internacional 

Selvatana (1a opció) 
 

3.000,00 € 
2021/855
4 

Ajuntament de 
Calonge P1703800A 27/10/2021 13:57 Cobla La Principal de la 

Bisbal (1a opció) 
 

3.000,00 € 
2021/856
7 

Ajuntament de 
Tossa de Mar P1721500E 28/10/2021 11:29 Cobla La Principal de la 

Bisbal (1a opció) 
 

3.000,00 € 

2021/858
5 

Ajuntament de 
Pals P1713200B 29/10/2021 8:39 

Cobla Orquestra 
Internacional Costa Brava 
(2a opció) 

 
3.000,00 € 

2021/859
2 

Ajuntament de 
Banyoles P1701600G 29/10/2021 11:53 Cobla Orquestra Montgrins 

(2a opció) 
 

3.000,00 € 

2021/871
1 

Ajuntament 
d'Amer P1700700F 02/11/2021 9:03 

Cobla Orquestra 
Internacional Costa Brava 
(4a opció) 

 
3.000,00 € 

2021/871
3 

Ajuntament 
d'Hostalric P1708900D 05/11/2021 17:02 La Nova Blanes Orquestra 

(3a opció) 
 

3.000,00 € 
2021/871
8 Ajuntament d'Olot P1712100E 05/11/2021 16:03 La Nova Blanes Orquestra 

(6a opció) 
 

3.000,00 € 
2021/873
9 

Ajuntament de 
Celrà P1705400H 08/11/2021 8:30 La Nova de Blanes (6a 

opció) 
 

3.000,00 € 

     TOTAL 3.000,00 € 51.000,00 € 

 
Segon. Ordenar els sol·licitants que queden en llista d’espera, que haurà de permetre 
cobrir les anul·lacions que es puguin produir, tenint en compte que els beneficiaris que 
renunciïn a realitzar el concert, quedaran exclosos automàticament en la següent 
convocatòria de cicle de concerts de música de cobla. (Punt 8, d), de les Bases). 
 

EXP. TERCER NIF REGISTRE 
ENTRADA HORA ESTAT 

2021/8712 Ajuntament de Cervià de Ter P1705500E 02/11/2021 11:09 Llista d'espera 

2021/8738 Ajuntament de Cassà de la 
Selva P1704900H 03/11/2021 10:12 Llista d'espera 

2021/8740 Ajuntament d'Arbúcies P1700900B 08/11/2021 10:02 Llista d’espera 

2021/8932 Ajuntament de Bordils P1702800B 08/11/2021 14:32 Llista d’espera 

2021/8863 Ajuntament de Viladamat P1723100B 09/11/2021 13:16 Llista d’espera 

2021/8888 Ajuntament de Cabanes P1703300B 10/11/2021 14:03 Llista d’espera 

2021/8889 Ajuntament de Campllong P1704200C 11/11/2021 19:49 Llista d’espera 

2021/8964 Ajuntament de Riudellots de la 
Selva P1715900E 19/11/2021 14:56 Llista d’espera 

2021/9011 Ajuntament de Riudarenes P1715700I 23/11/2021 11:44 Llista d’espera 

2021/9029 Ajuntament de Caldes de 
Malavella P1703700C 23/11/2021 14:36 Llista d’espera 

2021/9060 Ajuntament de Sant Gregori P1717300F 23/11/2021 15:06 Llista d’espera 

 
Tercer. Disposar la despesa total, de 54.000,00 €, amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries següents del pressupost de 2021 i 2022 de la Diputació de Girona: 
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Pressupos
t  

Aplicació 
pressupostària 

Descripció Import (en €) 

Anualitat 
2021 

300/3340/46202 Ajuts a ajuntaments Cooperació Cultural 3.000,00 € 

Anualitat 
2022 

300/3340/46202 Ajuts a ajuntaments Cooperació Cultural 51.000,00 € 

Total € 54.000,00 € 

 
Condicionar la despesa plurianual a l’existència de crèdit adequat i suficient en 
el pressupost de 2022. 
 
Quart.. Desestimar les sol·licituds que es detallen a continuació pels motius que 
s’indiquen: 
 

EXP. TERCER NIF REGISTRE 
ENTRADA HORA MOTIU 

2021/9068 Ajuntament de El 
Port de la Selva P1714900F 

25/11/2021 09.45 h 
Sol·licitud presentada fora de 

termini 
 
Cinquè. Informar els beneficiaris que, una vegada comunicada la concessió de la 
subvenció, si en el termini d’un mes no manifesten el contrari, s’entendrà que accepten 
la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades que hi siguin 
d’aplicació. 
 
Sisè. Notificar aquest acord als beneficiaris de les subvencions i als peticionaris la 
sol·licitud dels quals ha quedat en llista d’espera.” 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
15.4. Autoritzar a l'Associació Col·lectiu Llego Tarde la contractació de persones 
vinculades a l'entitat per al projecte "Residència 0" 
 
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 Col·lectiu Llego Tarde pel projecte “Residència 0” (exp. 2021/2665). 
 
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 
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o entitats vinculades amb el beneficiari, excepte que s’obtingui una autorització prèvia 
expressa de l’òrgan concedent...”. 
 
En data 22 de novembre de 2021, número de registre E-2021/35827, l’Associació 
Col·lectiu Llego Tarde ha sol·licitat l’autorització per a contractar dues 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 Col·lectiu Llego Tarde per a la contractació de: 
 

NOM NIF CONCEPTE 
Júlia Godino Llorens ***3099** Coreografia 
Joaquín Izquierdo Rabassa ***6545** Disseny d’escenografia 
 
 
SEGON. Notificar aquest acord a l’Associació Col·lectiu Llego Tarde.” 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
16. Precs i preguntes 
 
No hi ha cap Intervenció. 
 
 
 
No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 10:25 h, de 
la qual, com a secretari, estenc aquesta acta 
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