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Número:  1057  
Òrgan:  Junta de Govern 
Sessió:  Ordinària 
Data: 21 de desembre de 2021 
Hora:  10:00 
Lloc:  Saló de Sessions 
Document: Acta 
 
Expedient: 2021/9383 
 
 
Hi assisteixen 
 
Sr. Miquel Noguer i Planas President 
Sr. Pau Presas i Bertran Vicepresident primer 
Sr. Albert Piñeira i Brosel Vicepresident segon 
Sra. Maria Puig i Ferrer Vicepresidenta tercera 
Sra. M. Àngels Planas i Crous Vicepresidenta quarta 
Sr. Jordi Camps i Vicente Diputat 
Sr. Jaume Dulsat i Rodríguez Diputat 
Sra. Montserrat Mindan i Cortada Diputada 
Sra. Maria Teresa Brunsó i Puigvert Diputada 
Sra. Eva Viñolas i Marín Diputada 
Sr. Jordi Batllori i Nouvilas Secretari general 
Sra. Núria Josa i Arbonès Interventora  
 
 
 
Han excusat la seva absència 
 
Sra. Maria Puig i Ferrer Vicepresidenta tercera 
 
 
 
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 
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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 30 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 
 

 

 Assistència i Cooperació als Municipis  

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

2021/X020300/463 

4 Ratificació decret de Presidència núm. 2021/3486 : 
canvi destí diversos ajuntaments subvenció Fons 
de  Cooperació Econòmica i Cultural 2021 - 
Assistència i Cooperació als Municipis 
 

2021/X020301/8078 

 Habitatge  

5 Proposta d'acord renúncia de la subvenció per 
adquisició d'habitatges Ajuntament de Calonge i 
Sant Antoni 2021 - Habitatge 

2021/X020201/4512 

6 Proposta d'acord renúncia subvenció adquisició 
d'habitatges Ajuntament de Boadella i les Escaules 
2021 - Habitatge 

2021/X020201/3471 

7 Renúncia de la subvenció pel pla local d'habitatge 
Ajuntament de Sant Julià de Llor i Bonmatí - 
Habitatge 

2021/X020200/1647 

8 Proposta d'acord acceptació de la renúncia de la 
subvenció per a estudis i plans locals d'habitatge 
Ajuntament de Figueres 2021 - Habitatge 

2021/X020200/1905 

9 Proposta convocatòria subvenció als ajuntaments 
per estudis, plans, programes i projectes locals en 
l'àmbit de les polítiques dhabitatge 2022 - 
Habitatge 

2021/X020100/8777 

10 Proposta aprovació convocatòria anticipada de 
subvencions als ajuntaments per a inversions en 
habitatges destinats a polítiques socials - any 2022 
-  Habitatge 

2021/X020100/8775 

11 Proposta d'aprovació convocatòria anticipada de 
subvencions a ajuntaments i consells comarcals 
per a la gestió de les polítiques socials d'habitatge 
en l'àmbit comarcal 2022 – Habitatge 

2021/X020100/8776 
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13 Proposta aprovació convocatòria de subvencions a 
ajuntaments i consells comarcals per a la compra 
de material per contribuir a la lluita contra la 
pobresa energètica 2022 – Habitatge 
 

2021/X020100/8773 

 Organització i RRHH Corporatiu  

14 Autoritzar Jaume Vilajeliu Agea l'exercici d'una 
activitat privada compatible amb el càrrec de 
dissenyador gràfic - Organització i RRHH 
Corporatiu 
 

2021/G030104/8981 

 Participació Ciutadana, Bon Govern i 
Transparència 

 

15 Acceptació renúncies subvencions polítiques 
foment participació ciutadana 2020-Ajuntaments 
Castelló d'Empúries i Serinyà - Participació 
Ciutadana, Bon Govern i Transparència 

2020/X020100/397 

16 Aprovació Convocatòria anticipada subvencions 
polítiques foment participació ciutadana-anualitat 
2022 - Participació Ciutadana, Bon Govern i 
Transparència 
 

2021/X020100/8994 

 Promoció i Desenvolupament Econòmic Local  

17 Aprovació conveni consoldació projecte 
Reempresa - Promoció i Desenvolupament 
Econòmic Local 

2021/X020202/8645 

18 Aprovació conveni suport foment emprenedoria - 
Promoció i Desenvolupament Econòmic Local 
 

2021/X020202/8345 

 Servei d'Arxius i Gestió de Documents  

19 Acord per l'aprovació de la proposta d'eliminació de 
documentació número 2021/02 del fons de la 
Diputació de Girona - Servei d'Arxius i Gestió de 
Documents 

2021/H010400/9154 

20 Aprovar la incorporació dels nous preus públics per 
a la inscripció al III Seminari Internacional dels 
Arxius Esport a Ordenança reguladora preu públic - 
Servei d'Arxius i Gestió de Documents 
 

2021/A050200/6984 

 Serveis Jurídics  

21 Assabentar. Fermesa sentència núm. 204/2021. 
Recurs abreujat núm. 70/2021. Jutjat Contenciós 
Administratiu (JCA) núm. 2 de Girona - Serveis 
Jurídics 
  

2021/D040100/9042 
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 Medi Ambient  

22 Aprovació de la convocatòria anticipada de 
subvencions per a actuacions, per part 
d'organitzacions no lucratives, de conservació del 
patrimoni natural i per a custòdia del territori - any 
2022-2023 - Medi Ambient 

2021/X020100/8885 

23 Concedir una pròrroga per executar i justificar la 
subvenció per al finançament de projectes de 
noves vies verdes - Medi Ambient 

2021/X020200/1081 

24 Aprovació convocatòria anticipada subvencions 
actuacions en matèria forestal i de prevenció 
incendis forestals any 2022 - Medi Ambient 

2021/X020100/8999 

25 Aprovació de la Convocatòria anticipada de la 
Campanya de Patrimoni Natural 2022. Ajuntaments 
- Medi Ambient 

2021/X020100/8911 

26 Aprovació de la Convocatòria anticipada de la 
Campanya de Patrimoni Natural 2022-2023. 
Consorcis - Medi Ambient 

2021/X020100/8912 

27 Aprovació d'un import mínim per grup a les 
activitats de Can Quintana Museu de l Mediterrània 
dins la campanya Del Mar als Cims  - Medi 
Ambient 
 

2021/X020201/5212 

 Servei de Programes Europeus  

28 Aprovar adenda al conveni de l'Ajuntament de Sant 
Joan de les Abadesses-Molí Petit - Servei de 
Programes Europeus 

2018/X020300/5748 

29 Aprovar addenda al conveni amb l'Ajuntament de 
Celrà-Torre de Celrà - Servei de Programes 
Europeus 
 

2018/X020300/5785 

 Xarxa Viària  

30  Resolució estimant parcialment el recurs de 
reposició interposat per Marta Rosquelles, deixant 
sense efecte acord de la Junta de Govern del 
06/10/2020 - Xarxa Viària 

2020/D040600/663 

31 Resolució expedient de responsabilitat patrimonial 
instat per Empordà Mar, SL - Xarxa Viària 
 

2021/D040600/5589 

 Centre de la Imatge - INSPAI  

32 Aprovar el contracte de cessió en règim de 
comodat i posterior donació del fons fotogràfic 
Manel Lladó Aliu a la Diputació de Girona - Centre 
de la Imatge – INSPAI 
 

2021/J020300 /6550 
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 Comunicació Cultural  

33 Aprovar la renúncia de la subvenció concedida a la 
Fundació Privada Resilis per a l'edició de la 
publicació Històries de vida - Comunicació Cultural 

2021/X020201/3706 

34 Aprovar la renúncia de la subvenció concedida per 
a l'edició de la publicació L'home que corre. 
Recorregut esportiu i humà per la biografia de 
Manuel Fernández Iruela - Comunicació Cultural 

2021/X020201/3509 

35 Aprovar formalment la renúncia de la subvenció per 
a l'edició del llibre "Les músiques populars de 
Pardines" -  Comunicació Cultura 

2021/X020201/3586 

36 Aprovar formalment la renúncia de la subvenció per 
a l'edició del llibre "Recull fotogràfic de la Vall de 
Ribes desapareguda" -  Comunicació Cultura 

2021/X020201/3715 

37 Aprovar la renúncia de la subvenció concedida a 
Joaquim Roqué per a l'edició de la publicació La 
Margarideta. La nena golluda - Comunicació 
Cultura 

2021/X020201/3705 

38 Aprovar la renúncia de la subvenció concedida a 
Omnia Plubischer per a l'edició del llibre El nostre 
primer passeig amb cavalls - Comunicació Cultural 
 

2021/X020201/2508 

 Cooperació Cultural  

39 Acceptació renúncia subvenció foment programes i 
projectes educatius, 2021_Aj Riells i Viabrea - 
Cooperació Cultural 

2021/X020200/2138 

40 Acceptació renúncia subv. foment programes i 
projectes educatius, 2021_Ajuntament Hostalric - 
Cooperació Cultural 

2021/X020201/2780 

41 Aprovació renúncia subvenció foment programes i 
projectes educatius, anualitat 2021_Aj. La Vall d'en 
Bas -  Cooperació Cultural 

2021/X020201/2845 

42 Accetar la renúncia de l'Associaciío Artística Arché 
a la subvenció per a la creació de públics per a la 
cultura 2021 -  Cooperació Cultural 

2021/X020201/2377 

43 Acceptar la renúncia de l'Ajuntament de Setcases a 
la subvenció per a la creació de públics per a la 
cultura 2021 -  Cooperació Cultural 

2021/X020200/1829 

44 Acceptar la renúncia de la Coral Capella Santa 
Mari de Puigcerdà a la subvenció per a la creació 
de públics per a la cultura 2021 -  Cooperació 
Cultural 

2021/X020200/2119 

45 Acceptar la renúncia de Laura Masmiquel a la 
subvenció per a la creació de públics per a la 
cultura 2021 -  Cooperació Cultural 

2021/X020201/2412 
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46 Acceptació renúncia subv. programes i projectes 
educatius_INS Salvador Espriu -  Cooperació 
Cultural 

2021/X020201/2572 

47 Acceptar la renúncia de Marc Auladell a la 
subvenció per a la creació de públics per a la 
cultura 2021 -  Cooperació Cultural 

2021/X020201/2535 

48 Acceptació re´núncia subv. foment programes i 
projectes educatius, 2021_Aj St. Julià de Ramis -  
Cooperació Cultural 

2021/X020201/2779 

49 Acceptar la renúncia d'Udol de Llop, SCP, a la 
subvenció per a la creació de públics per a la 
cultura 2021 -  Cooperació Cultural 

2021/X020201/2647 

50 Acceptació renúncia subv. foment programes i 
projectes educatius, 2021_Escola L'Esculapi -  
Cooperació Cultural 

2021/X020200/2315 

51 Acceptar la renúncia de l'Agrupació d'Esbarts de 
les comarques gironines a la subvenció per a la 
creació de públics per a la cultura 2021 -  
Cooperació Cultural 
 

2021/X020201/2514 

 Monuments  

52 Aprovació convocatòria anticipada subvencions per 
a la restauració i conservació d'immobles de valor 
patrimonial - Monuments 

2021/X020201/8452 

53 Ratificació aprovació pròrrogues subvencions Pla 
de Monuments 2021 - Monuments 

2021/X020301/8566 

54 Ratificació pròrroga extraordinària conveni per a la 
restauració vil·la romana de Camós – Monuments 
 

2019/X020300/4222 

 Servei d'Esports  

55 Aprovació del procediment de reintegrament parcial 
de la subvenció nominativa a ETG Racing 
Competition per l'Escola de pilotatge i equip de 
competició - Servei d'Esports 

2019/X020200/1405 

56 Subvenció nominativa a l'Ajuntament de Puigcerdà 
pels Campionats de Catalunya Universitaris de 
Puigcerdà - Servei d'Esports 

2021/X020203/9110 

57 Recurs de reposició de la Lucía García Muñoz a la 
resolució dels premis als esportistes individuals - 
Servei d'Esports 
 

2021/X020201/5330 

58 Proposicions urgents  

59 Precs i preguntes  
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del 
dia 30 de novembre de 2021 
 
S’aprova per unanimitat i sense esmenes l’acta de la sessió ordinària del dia 30 de 
novembre de 2021, prèviament lliurada als assistents. 
 
 
 
2. Assistència a la Presidència en l'exercici de les seves atribucions, tal com 
disposa l'art. 35.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local 
 
 
 

—  Assistència i Cooperació als Municipis 
 
3. Canvis destí diversos ajuntaments dins el Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural per a l'any 2021 - Assistència i Cooperació als Municipis. 
2021/X020300/463 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària de dia 4 de maig 
de 2021 va resoldre la concessió de subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural per a l’any 2021.  
 
Vista la petició presentada pels ajuntaments relacionats de canvi de destí de la 
subvenció concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2021 per a 
obres d’inversió i per a de despeses corrents obligatòries. 
 
D’acord amb la documentació presentada i amb les Bases de la convocatòria, el 
Diputat delegat de Suport a les Entitats Locals, proposa a la Junta de Govern que 
adopti l’acord següent: 
 
PRIMER. Autoritzar a l’Ajuntament de Fortià el canvi de destí de la subvenció que té 
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2021, obres d’inversió, 
expedient 2021/463 pel concepte i l’import que es detallen.  
 

Concepte inicial Concepte final Pressupost Subvenció 
Inicial € 

Subvenció 
Final € 

Mobiliari i pintura 
de la via pública  

Mobiliari i pintura 
de la via pública  

 10.472,92  10.472,92   10.472,92  

Instal·lació 
d'enllumenat   

  13.146,10   13.146,10   0  

Plantada d'arbres 
en zona 
d'equipaments  

Plantada d'arbres 
en zona 
d'equipaments  

 3.187,71  3.187,71  3.187,71 

 Obertura i 
conservació de 
camins 

13.146,10  13.146,10 

Total   26.806,63 26.806,63 
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SEGON. Autoritzar a l’Ajuntament de Lladó el canvi de destí de la subvenció que té 
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2021, obres d’inversió, 
expedient 2021/521 pel concepte i l’import que es detallen.  
 

Concepte inicial Concepte final Pressupost Subvenció 
Inicial € 

Subvenció 
Final € 

Construcció lavabo 
públic i jardineres  

  26.230,00 26.230,00 0 

Obres 
extraordinàries 
sindicat de Lladó  

Obres 
extraordinàries 
sindicat de Lladó 

 40.114,05 13.884,05 40.114,05 

Total   40.114,05 40.114,05 

 

TERCER. Autoritzar a l’Ajuntament de Palau de Santa Eulàlia el canvi de destí de la 
subvenció que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2021, 
obres d’inversió, expedient 2021/561 pel concepte i l’import que es detallen.  
 

Concepte inicial Concepte final Pressupost Subvenció 
Inicial € 

Subvenció 
Final € 

Rehabilitació  
cementiri,  fase 1  

 110.141,64 30.699,45 0 

 

Obres adequació 
edificis 
Ajuntament, escola 
i dispensari mèdic  

30.699,45  30.699,45 

Total   30.699,45 30.699,45 

 

QUART. Obligació de difusió i publicitat. 
 
Per a subvencions inferiors a 25.000 € serà suficient l’acreditació de la difusió de la 
subvenció mitjançant la seva publicació a la pàgina web municipal, al tauler d’anuncis 
municipal o en algun altre mitjà de comunicació local o general 
 
En el cas de subvencions de més de 25.000,00 € per a inversions en obres, caldrà 
col·locar en la zona de les obres fins que finalitzin un cartell anunciador amb el nom de 
l'actuació i el logotip i el nom de la Diputació de Girona. A la tramesa del compte 
justificatiu s'haurà d'adjuntar una fotografia del cartell col·locat. 
 
CINQUÈ. Notificar la present resolució als ajuntaments interessats amb la indicació 
que el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes, està 
condicionat al compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona i a les condicions establertes en la normativa del Fons de 
Cooperació Econòmica i Cultural 2021 i a la seva justificació, de com a mínim l'import 
de la subvenció, mitjançant el compte justificatiu, dintre del termini que finalitza el dia 
30 de setembre de 2021. 
 
 

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents. 
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4. Ratificació decret de Presidència núm. 2021/3486 : canvi destí diversos 
ajuntaments subvenció Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2021 - 
Assistència i Cooperació als Municipis. 2021/X020301/8078 
 
Se sotmet a ratificació de la Junta de Govern el decret de Presidència núm. 2021/3486 
de data 26/10/21, el qual es transcriu literalment a continuació: 
 
“Canvis destí diversos ajuntaments dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 
per a l’any 2021. Exp. Núm. 2021/8078 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària de dia 4 de maig 
de 2021 va resoldre la concessió de subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural per a l’any 2021.  
 
Vista la petició presentada pels ajuntaments relacionats de canvi de destí de la 
subvenció concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2021 per a 
obres d’inversió i per a de despeses corrents obligatòries. 
 
Vista la documentació presentada i d'acord les Bases de la convocatòria, de 
conformitat amb les atribucions que la vigent legislació de règim local atribueix a la 
Presidència (art. 34 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local), proposo 
elevar a la Presidència de la Diputació la següent: 
 
RESOLUCIÓ: 
 
PRIMER. Autoritzar a l’Ajuntament de Guils de Cerdanya el canvi de destí de la 
subvenció que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2021 per 
a despeses corrents, expedient 2021/515, pel concepte i l’import que es detallen.  
 

Concepte inicial Concepte final Pressupost Subvenció 
Inicial € 

Subvenció 
Final € 

Enllumenat públic 
 

  15.000,00 0 

Manteniment 
enllumenat públic 

Manteniment 
enllumenat públic 

1.309,35 5.000.00 1.191,33 

Pavimentació i 
manteniment de 
vies públiques i 
accessos 

Pavimentació i 
manteniment de 
vies públiques i 
accessos 

11.242,03 19.423,00 11.242,03 

 Despeses servei 
d’aigua: 
localització i 
arranjament de 
fuites i treballs pou 

26.989.64  26.989.64 

Total   39.423,00 39.423,00 
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SEGON. Autoritzar a l’Ajuntament de Juià el canvi de destí de la subvenció que té 
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2021, per a despeses 
corrents, expedient 2021/520, pel concepte i l’import que es detallen.  
 

Concepte inicial Concepte final Pressupost Subvenció 
Inicial € 

Subvenció 
Final € 

Enllumenat públic 
 

Enllumenat públic 
 

12.000,00 12.000,00 5.400,00 

 Recollida de residus 6.600,00  6.600,00 

Total   12.000,00 12.000,00 

 
TERCER. Obligació de difusió i publicitat. Per a subvencions inferiors a 25.000 € serà 
suficient l’acreditació de la difusió de la subvenció mitjançant la seva publicació a la 
pàgina web municipal, al tauler d’anuncis municipal o en algun altre mitjà de 
comunicació local o general 
 
QUART. Notificar la present resolució als ajuntaments interessats amb la indicació que 
el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes, està condicionat al 
compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i 
a les condicions establertes en la normativa del Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural 2021 i a la seva justificació, de com a mínim l'import de la subvenció, 
mitjançant el compte justificatiu, dintre del termini que finalitza el dia 31 d’octubre de 
2021. 
 
CINQUÈ. Sotmetre la present resolució a ratificació de la Junta de Govern.” 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents. 
 
 
 

—  Habitatge 
 
5. Proposta d'acord renúncia de la subvenció per adquisició d'habitatges 
Ajuntament de Calonge i Sant Antoni 2021 - Habitatge. 2021/X020201/4512 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona de data 20 de juliol de 2021 va concedir 
a l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni una subvenció de 30.000,00 € per a 
l’adquisició d’un habitatge destinat a polítiques socials (expedient número 2021/4512), 
amb càrrec a l’aplicació 210/1521/76201 del pressupost general de 2021 i amb un 
termini per a justificar fins el 31 d’octubre de 2021.  
 
En data 28 d’octubre de 2021, l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni comunica la 
renúncia a la subvenció concedida per la Diputació de Girona per a l’adquisició d’un 
habitatge destinat a polítiques socials per a l’any 2021, per impossibilitat d’adquirir  
l’habitatge objecte de subvenció del carrer de la Rutlla, 14 B-2. 
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D'acord amb aquests antecedents, el diputat delegat d’Habitatge, assistència als 
municipis i serveis generals, proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord de 
renúncia. 
 
PRIMER. Acceptar formalment la renúncia de la subvenció atorgada a l’Ajuntament de 
Calonge i Sant Antoni, per import de 30.000,00 €, concedida per a l’adquisició d’un 
habitatge destinat a polítiques socials (expedient número 2021/4512), atorgada per la 
Junta de Govern del dia 20 de juliol de 2021. 
 
SEGON. Anul·lar el document comptable D de l’any 2021 número 220210019161 per 
import de 30.000,00 € de l’aplicació pressupostària 210/1521/76201. 
 
TERCER. Notificar a l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni el present acord. 
 

 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents. 
 
 
 
6. Proposta d'acord renúncia subvenció adquisició d'habitatges Ajuntament de 
Boadella i les Escaules 2021 - Habitatge. 2021/X020201/3471 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona de data 20 de juliol de 2021 va concedir 
a l’Ajuntament de Boadella i les Escaules una subvenció de 30.000,00 € per a 
l’adquisició d’un habitatge destinat a polítiques socials (expedient número 2021/3471), 
amb càrrec a l’aplicació 210/1521/76201 del pressupost general de 2021 i amb un 
termini per a justificar fins el 31 d’octubre de 2021.  
 
En data 3 de novembre de 2021, l’Ajuntament de Boadella i les Escaules comunica la 
renúncia a la subvenció concedida per la Diputació de Girona per a l’adquisició d’un 
habitatge destinat a polítiques socials per a l’any 2021, per impossibilitat de 
materialització de la compravenda per motius aliens a aquest Ajuntament.  
 
D'acord amb aquests antecedents, el diputat delegat d’Habitatge, assistència als 
municipis i serveis generals, proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord de 
renúncia. 
 
PRIMER. Acceptar formalment la renúncia de la subvenció atorgada a l’Ajuntament de 
Boadella i les Escaules, per import de 30.000,00 €, concedida per a l’adquisició d’un 
habitatge destinat a polítiques socials (expedient número 2021/3471), atorgada per la 
Junta de Govern del dia 20 de juliol de 2021. 
 
SEGON. Anul·lar el document comptable D de l’any 2021 número 220210016261 per 
import de 30.000,00 € de l’aplicació pressupostària 210/1521/76201. 
 
TERCER. Notificar a l’Ajuntament de Boadella i les Escaules el present acord. 
 

 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents. 
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7. Renúncia de la subvenció pel pla local d'habitatge Ajuntament de Sant Julià de 
Llor i Bonmatí - Habitatge. 2021/X020200/1647 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona de data 29 de juliol de 2021 va concedir 
a l’Ajuntament de Sant Julià de Llor i Bonmatí una subvenció de 5.239,53 € pel pla 
local d’habitatge (expedient número 2021/1647), amb càrrec a l’aplicació 
210/1521/46200 del pressupost general de 2021 i amb un termini per a justificar fins el 
31 d’octubre de 2021. 
 
En data 11 d’ octubre de 2021, l’Ajuntament de Sant Julià de Llor i Bonmatí comunica 
que, les obres de rehabilitació no s’han pogut iniciar en la data prevista I que renuncia 
a la subvenció per a estudis, plans, programes i projectes locals en l’àmbit de les 
polítiques d’habitatge atorgada per la Diputació de Girona, per l’any 2021. 
 
D'acord amb aquests antecedents, el diputat delegat d’Habitatge, assistència als 
municipis i serveis generals, proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord de 
renúncia. 
 
D'acord amb aquests antecedents, el diputat delegat d’Habitatge, assistència als 
municipis i serveis generals, proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord de 
renúncia. 
 
PRIMER. Acceptar formalment la renúncia de la subvenció atorgada a l’Ajuntament de 
Sant Julià de Llor i Bonmatí, per import de 5.239,53 €, concedida per a la direcció de 
les obres de rehabilitació de l’habitatge social municipal de Sant Julià de Llor i Bonmatí, 
situat al carrer Sant Ramon, 1, habitatges BX 1, 1-2 i 2-2 (expedient número 
2021/1647), atorgada per la Junta de Govern del dia 29 de juliol de 2021. 
 
SEGON. Anul·lar el document comptable D de l’any 2021 número 220210014233 per 
import de 5.239,53 €. 
 
TERCER. Notificar a l’Ajuntament de Sant Julià de Llor i Bonmatí el present acord. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents. 
 
 
 
8. Proposta d'acord acceptació de la renúncia de la subvenció per a estudis i 
plans locals d'habitatge Ajuntament de Figueres 2021 - Habitatge. 
2021/X020200/1905 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona de data 29 de juny de 2021 va concedir 
a l’Ajuntament de Figueres una subvenció de 9.000,00 € per al projecte d’habitatge 
protegit (expedient número 2021/1905), amb càrrec a l’aplicació 210/1521/46200 del 
pressupost general de 2021 i amb un termini per a justificar fins el 31 d’octubre de 
2021. 
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En data de 8 de juliol de 2021, el President de la Diputació de Girona va concedir als 
ajuntaments relacionats una pròrroga d’ofici per a la justificació de la subvenció per a 
estudis, plans, programes i projectes locals en l'àmbit de les polítiques d'habitatge de 
l’any 2021 fins el 30 de novembre de 2021 i va condicionar el lliurament de la 
subvenció al compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona. 
 
En data 12 de novembre de 2021, l’Ajuntament de Figueres comunica que, atès que 
no es disposa d’un estudi sobre la viabilitat de procedir a la construcció de l’edifici del 
projecte i la redacció prèvia del projecte no es pot executar, renuncia a la subvenció 
per a estudis, plans, programes i projectes locals en l’àmbit de les polítiques 
d’habitatge atorgada per la Diputació de Girona, per l’any 2021. 
 
D'acord amb aquests antecedents, el diputat delegat d’Habitatge, assistència als 
municipis i serveis generals, proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord de 
renúncia. 
 
PRIMER. Acceptar formalment la renúncia de la subvenció atorgada a l’Ajuntament de 
Figueres, per import de 9.000,00 €, concedida per al projecte d’habitatge protegit 
(expedient número 2021/1905), atorgada per la Junta de Govern del dia 29 de juliol de 
2021. 
 
SEGON. Anul·lar el document comptable D de l’any 2021 número 22021000903 per 
import de 9.000,00 €. 
 
TERCER. Notificar a l’Ajuntament de Figueres el present acord. 
 

 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents. 
 
 
 
9. Proposta convocatòria subvenció als ajuntaments per estudis, plans, 
programes i projectes locals en l'àmbit de les polítiques dhabitatge 2022 - 
Habitatge. 2021/X020100/8777 
 
El Pla Estratègic de Subvencions vigent estableix aquesta línia de subvencions amb la 
finalitat que els ajuntaments disposin d’informació actualitzada per a la planificació i 
execució de les polítiques d’habitatge local. 
 
La Diputació en l’exercici de les seves competències pròpies definides a l’article 36 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, pretén 
col·laborar amb el finançament de les actuacions en polítiques socials d’habitatge. 
 
L'objecte d'aquesta convocatòria és el de promoure ajuts destinats als ajuntaments 
inclosos en l’àmbit territorial de la Diputació de Girona per a finançar polítiques 
d’habitatge. 
 
Aquesta convocatòria dona resposta a l’acció 14a del Pla de Mandat 2020-2023 de la 
Diputació de Girona i té en compte entre d’altres els objectius de desenvolupament 



 

 

 

 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat   14 

sostenible (ODS) 5 (igualtat de gènere), 10 (reducció de les desigualtats) i 11 (ciutats i 
comunitats sostenibles). 
 
L’objectiu és donar suport al desenvolupament de les actuacions que es determinen a 
les bases específiques reguladores de subvencions als ajuntaments per a estudis, 
plans, programes i projectes locals en l’àmbit de les polítiques d’habitatge, aprovades 
pel Ple de la Diputació en la sessió de 23 de novembre de 2021, publicades al Butlletí 
Oficial de la Província de Girona (BOPG) 227, de 26 de novembre de 2021. 
 
La tramitació de la convocatòria que es proposa que s’aprovi s’ajusta al que s’estableix 
a l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la Llei 38/2003, 
general de subvencions, i l’òrgan competent per a la seva aprovació és la Junta de 
Govern, d’acord amb el que estableixen les bases específiques reguladores. 
 
Atesos els antecedents exposats, el Diputat Delegat d’Habitatge, assistència als 
municipis i serveis generals, proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent:  
 
Primer. Aprovar la convocatòria anticipada en règim de concurrència competitiva per a 
la concessió de subvencions als ajuntaments per a estudis, plans, programes i 
projectes locals en l’àmbit de les polítiques d’habitatge, el text de la qual es transcriu 
literalment a continuació: 
 

“Convocatòria anticipada de subvencions als ajuntaments per a estudis, plans, 
programes i projectes locals en l’àmbit de les polítiques d’habitatge - any 2022 
1. Objecte i finalitat 
Subvencions en règim de concurrència competitiva per a ajuntaments, destinades al 
finançament d’estudis, plans, programes i projectes locals en l’àmbit de les polítiques 
d’habitatge, d’acord amb la modificació les bases específiques reguladores aprovades 
pel Ple de la Diputació en la sessió de 23 de novembre de 2021, publicades al Butlletí 
Oficial de la Província de Girona (BOPG) 227, de 26 de novembre de 2021. 
Les bases específiques reguladores d’aquestes subvencions estableixen, al punt 6, els 
criteris de valoració de les sol·licituds presentades. 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
L’import total destinat a la convocatòria és de 320.000,00 €. Les aplicacions 
pressupostàries a què s’aplica el crèdit, els imports i la distribució d’anualitats són els 
següents: 
Anualitat Aplicació pressupostària Import (en €) 
2022 210/1521/46200 320.000,00 € 
 Total 320.000,00 € 

 
L’aprovació de la convocatòria queda condicionada a l’existència de crèdit 
adequat i suficient en el pressupost de 2022. 
Amb la finalitat d’atendre un major nombre de sol·licituds de subvenció o d’atorgar un 
major import en les subvencions, aquest crèdit podrà ser ampliat amb una quantitat 
addicional de com a màxim 160.000,00 €, derivada d’una modificació de crèdit. 
L’efectivitat de la quantia addicional estarà condicionada a la corresponent declaració 
de disponibilitat de crèdit prèviament a la resolució de les subvencions i l’aprovació de 
l’augment de la convocatòria. 
 
3. Termini de presentació de sol·licituds 
Les sol·licituds de subvenció es poden presentar a partir del l’endemà de la publicació 
de la convocatòria al BOPG i fins al dia 15 de febrer de 2022. Les sol·licituds s’han de 
formular mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona 
http:www.ddgi.cat/subvencions, acompanyat de la documentació que preveu el punt 8è 
de les bases reguladores. 
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Es pot presentar una única sol·licitud de subvenció per ajuntament. 
La presentació de les sol·licituds, que han d’estar signades electrònicament mitjançant 
un certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d’Administració Oberta de 
Catalunya, s’ha de fer per mitjà de l’EACAT. 
4. Import de les subvencions 
Se subvencionaran les actuacions per ordre de puntuació, amb un màxim de 10.000 € i 
un mínim de 1.000 € per sol·licitud, fins a exhaurir el crèdit destinat a aquesta 
convocatòria.  
5. Àmbit temporal de les accions subvencionables 
L’estudi, pla, programa o projecte subvencionable s’ha de realitzar durant l’any en el 
qual es demani la subvenció. Es consideraran despeses subvencionables les que 
siguin objecte de facturació entre l’1 de gener de l’any 2022 i la data límit per 
justificar-les, que poden tenir el seu origen o contractació, de manera total o parcial, en 
exercicis anteriors al de la justificació. 
6. Termini de resolució i notificació  
El termini màxim per resoldre la convocatòria és el que determinen les bases. La 
resolució es notificarà de manera individualitzada a tots els beneficiaris, tal com preveu 
l’article 41.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals s’hagi 
desestimat, en el termini màxim de deu dies hàbils a comptar de la data d’adopció de 
l’acord.  
7. Termini per justificar les subvencions 
El termini per justificar les accions subvencionades finalitzarà un cop passats els 6 
mesos de la notificació de la resolució. Aquest termini de justificació es podrà ampliar 
mitjançant una resolució del president de la Diputació, d’acord amb el que estableix 
l’article 28 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació. L’ampliació del 
termini de justificació comportarà també la del període d’execució de les despeses 
subvencionades que recull la base 3a. 
La documentació justificativa de les subvencions està regulada al punt 12.1 de les 
bases. 
8. Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta resolució 
es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós 
administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la 
notificació. Alternativament, i de forma potestativa, s’hi pot interposar un recurs de 
reposició davant la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en el termini d’un mes a 
comptar de l’endemà de la notificació.  
9. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler electrònic, i el seu extracte, d’acord amb el 
que estableix l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà al 
BOPG. 
La convocatòria queda condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra la 
modificació de les bases específiques l’estimació de les quals hagi de comportar un 
canvi en les seves determinacions.” 

 
Segon. Autoritzar la despesa de la convocatòria de l’exercici 2022 per un import màxim 
de 320.000,00 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 210/1521/46200 (Ajuts a 
ajuntaments Habitatge per estudis, plans, programes i projectes locals) del pressupost 
de l’exercici 2022. 
L’aprovació de la convocatòria queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i 
suficient en el pressupost de 2022. 
 
Tercer. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord, 
perquè disposi publicar la convocatòria en el BOPG, perquè resolgui els recursos que 
s’hi puguin interposar i perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es persegueix, 
rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s’hi puguin advertir. 
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Quart. Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot 
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el president de la 
Diputació de Girona en el termini d’1 mes a comptar de l’endemà de la publicació, o 
directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
de Girona en el termini de 2 mesos. 
 
Cinquè. Condicionar l’eficàcia de la convocatòria al fet que no es presentin 
al·legacions contra la modificació de les bases específiques, l’estimació de les quals 
hagi de comportar un canvi en les seves determinacions. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents. 
 
 
 
10. Proposta aprovació convocatòria anticipada de subvencions als ajuntaments 
per a inversions en habitatges destinats a polítiques socials - any 2022 - 
Habitatge. 2021/X020100/8775 
 
El Pla Estratègic de Subvencions vigent estableix aquesta línia de subvencions amb la 
finalitat que els habitatges de propietat municipal estiguin en condicions adequades de 
manteniment i que els ajuntaments disposin d’eines per a la mobilització d’habitatges 
buits per tal de posar a lloguer social. 
 
La Diputació en l’exercici de les seves competències pròpies definides a l’article 36 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, pretén 
col·laborar amb el finançament de les actuacions en polítiques socials d’habitatge. 
 
L'objecte d'aquesta convocatòria és el de promoure ajuts destinats als ajuntaments 
inclosos en l’àmbit territorial de la Diputació de Girona per a inversions en habitatges 
de propietat municipal o cedits destinats a polítiques socials d’habitatge. 
 
Aquesta convocatòria dona resposta a l’acció 16a del Pla de Mandat 2020-2023 de la 
Diputació de Girona i té en compte entre d’altres els objectius de desenvolupament 
sostenible (ODS) 1 (fi de la pobresa), 5 (igualtat de gènere), 10 (reducció de les 
desigualtats), 11 (ciutats i comunitats sostenibles) i 12 (producció i consum 
responsables). 
 
Les actuacions subvencionables es determinen en la modificació de les bases 
específiques reguladores de subvencions als ajuntaments per a inversions en 
habitatges destinats a polítiques socials, aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió 
de 23 de novembre de 2021, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona 
(BOPG) núm. 227, de 26 de novembre de 2021. 
 
La tramitació de la convocatòria que es proposa que s’aprovi s’ajusta al que s’estableix 
a l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la Llei 38/2003, 
general de subvencions, i l’òrgan competent per aprovar-la és la Junta de Govern, 
d’acord amb el que estableixen les bases específiques reguladores. 
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Atesos els antecedents exposats, el Diputat Delegat d’Habitatge, assistència als 
municipis i serveis generals, proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent:  
 
Primer. Aprovar la convocatòria anticipada en règim de concurrència competitiva per a 
la concessió de subvencions als ajuntaments per a inversions en habitatges destinats 
a polítiques socials, el text de la qual es transcriu literalment a continuació: 
 

“Convocatòria anticipada de subvencions als ajuntaments per a 
inversions en habitatges destinats a polítiques socials - any 2022 
1. Objecte i finalitat 
Subvencions en règim de concurrència competitiva per a ajuntaments, 
destinades a inversions en habitatges de propietat municipal o cedits destinats 
a polítiques socials d’habitatge, d’acord amb la modificació de les bases 
específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 23 
de novembre de 2021 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona 
(BOPG) núm. 227, de 23 de novembre de 2021. 
Les bases específiques reguladores d’aquestes subvencions estableixen, en el 
punt 6, els criteris de valoració i els imports de les sol·licituds presentades. 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
L’import total destinat a la convocatòria és de 630.000 €. Les aplicacions 
pressupostàries a què s’aplica el crèdit, els imports i la distribució d’anualitats 
són els següents: 

Anualitat Aplicació pressupostària Import (en €) 

2022 210/1521/76200 630.000 € 

 Total  630.000 € 

 
També es vincula a aquesta convocatòria l’aplicació 210/1521/76300, amb una 
estimació de despesa que inicialment és zero. Totes aquestes quanties són 
estimades i poden ser objecte de redistribució abans de resoldre sobre 
l’atorgament de subvencions, en funció de la personalitat jurídica dels 
beneficiaris.  

L’aprovació de la convocatòria queda condicionada a l’existència de 
crèdit adequat i suficient en el pressupost de 2022. 
Amb la finalitat d’atendre un major nombre de sol·licituds de subvenció o 
d’atorgar un major import en les subvencions, aquest crèdit pot ser ampliat amb 
una quantitat addicional de com a màxim 315.000 €, derivada d’una modificació 
de crèdit. L’efectivitat de la quantia addicional està condicionada a la 
corresponent declaració de disponibilitat de crèdit, prèviament a la resolució de 
les subvencions i a l’aprovació de l’augment de la convocatòria. 
3. Termini de presentació de sol·licituds 
Les sol·licituds de subvenció es poden presentar a partir del l’endemà de la 
publicació de la convocatòria al BOPG i fins al dia 15 de febrer de 2022. Les 
sol·licituds s’han de formular mitjançant el model normalitzat disponible al web 
de la Diputació de Girona (http:www.ddgi.cat/subvencions), acompanyat de la 
documentació que estableix el punt 8è de les bases reguladores. 
Es poden presentar fins a 5 sol·licituds de subvenció per ajuntament, 
organisme autònom, mancomunitat o societat mercantil de capital íntegrament 
municipal, cadascuna amb un sol habitatge. 
La presentació de les sol·licituds, que han d’estar signades electrònicament 
mitjançant un certificat validat a la plataforma PSIS del Consorci 
d’Administració Oberta de Catalunya, s’ha de fer per mitjà de l’EACAT. 
4. Import de les subvencions 
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Se subvencionen les actuacions per ordre de puntuació. L’import màxim de 
subvenció per cada habitatge és de 15.000 € per als habitatges de propietat 
municipal i de 8.000 € per als habitatges cedits, i el mínim en ambdós casos és 
de 2.500 €. 
5. Àmbit temporal de les accions subvencionables 
Són despeses subvencionables les que corresponguin a actuacions que siguin 
objecte de facturació entre el 1 de desembre de l’any anterior al de finalització 
del període de presentació de sol·licituds establerts a la convocatòria i la data 
límit de justificació, les quals poden tenir el seu origen o contractació, de 
manera total o parcial, en exercicis anteriors al de la justificació. 
6. Termini de resolució i notificació  
El termini màxim per resoldre sobre la convocatòria és el que determinen les 
bases. La resolució s’ha de notificar de manera individualitzada a tots els 
beneficiaris, tal com estableix l’article 41.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, i també als 
peticionaris la sol·licitud dels quals s’hagi desestimat, en el termini màxim de 
deu dies hàbils a comptar de la data d’adopció de l’acord. 
7. Termini per justificar les subvencions 
El termini per justificar les accions subvencionades finalitzarà un cop passats 6 
mesos de la notificació de la resolució de concessió. Aquest termini de justificació 
es podrà ampliar mitjançant una resolució del president de la Diputació, d’acord 
amb el que estableix l’article 28 de l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació. L’ampliació del termini de justificació comportarà també la del període 
d’execució de les despeses subvencionades que recull la base 3a. 
En cas que el dia d’acabament del termini per presentar la justificació 
coincideixi en dissabte o festiu, l’esmentat termini finalitzarà el dia hàbil 
següent. 
8. Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta 
resolució es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant del jutjat 
contenciós administratiu de Girona en el termini de dos mesos a comptar de 
l’endemà de la notificació. Alternativament, i de forma potestativa, s’hi pot 
interposar un recurs de reposició davant la Junta de Govern de la Diputació de 
Girona en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació.  
9. Publicitat 
Aquesta convocatòria s’ha de publicar al tauler electrònic, i l’extracte, d’acord 
amb el que estableix l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, 
s’ha de publicar al BOPG. 
La convocatòria queda condicionada al fet que no es presentin al·legacions 
contra la modificació de les bases específiques l’estimació de les quals hagi de 
comportar un canvi en les seves determinacions.” 
 

Segon. Autoritzar la despesa de la convocatòria de l’exercici 2022 per un import màxim 
de 630.000,00 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 210/1521/76200 (Ajuts a 
ajuntaments per inversió Habitatge destinats a polítiques socials) del pressupost de 
l’exercici 2022. 
L’aprovació de la convocatòria queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i 
suficient en el pressupost de 2022. 
 
Tercer. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord, 
perquè disposi publicar la convocatòria en el BOPG, perquè resolgui els recursos que 
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s’hi puguin interposar i perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es persegueix, 
rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s’hi puguin advertir. 
 
Quart. Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot 
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el president de la 
Diputació de Girona en el termini d’1 mes a comptar de l’endemà de la publicació, o 
directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
de Girona en el termini de 2 mesos. 
 
Cinquè. Condicionar l’eficàcia de la convocatòria al fet que no es presentin 
al·legacions contra la modificació de les bases específiques, l’estimació de les quals 
hagi de comportar un canvi en les seves determinacions. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents. 
 
 
 
11. Proposta d'aprovació convocatòria anticipada de subvencions a ajuntaments 
i consells comarcals per a la gestió de les polítiques socials d'habitatge en 
l'àmbit comarcal 2022 - Habitatge. 2021/X020100/8776 
 
El Pla Estratègic de Subvencions vigent estableix aquesta línia de subvencions amb la 
finalitat que les polítiques d’habitatge social es puguin desplegar en tot el territori i 
arribar a la igualtat d’oportunitats per la població de tot el territori de la demarcació de 
Girona. 
 
La Diputació en l’exercici de les seves competències pròpies definides a l’article 36 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, pretén 
col·laborar amb el finançament de les actuacions en polítiques socials d’habitatge en 
l’àmbit comarcal. 
 
L'objecte d'aquesta convocatòria és el de promoure ajuts destinats als ajuntaments i 
consells comarcals en l’àmbit territorial de la Diputació de Girona per a finançar 
polítiques socials d’habitatge en l’àmbit comarcal portades a terme durant el període 
de temps determinat a les bases específiques. 
 
Aquesta convocatòria dona resposta a l’acció 17a del Pla de Mandat 2020-2023 de la 
Diputació de Girona i té en compte entre d’altres els objectius de desenvolupament 
sostenible (ODS) 1 (fi de la pobresa), 10 (reducció de les desigualtats) i 11 (ciutats i 
comunitats sostenibles). 
 
L’objectiu és donar suport a les actuacions que es determinen a les bases específiques 
reguladores de subvencions als ajuntaments i consells comarcals per a la gestió de les 
polítiques socials d’habitatge en l’àmbit comarcal, aprovades pel Ple de la Diputació de 
Girona el dia 19 de novembre de 2019 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona (BOPG) 226, de 26 de novembre de 2019. 
 
La tramitació de la convocatòria que es proposa que s’aprovi s’ajusta al que s’estableix 
a l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la Llei 38/2003, 
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general de subvencions, i l’òrgan competent per a la seva aprovació és la Junta de 
Govern, d’acord amb el que estableixen les bases específiques reguladores. 
 
Atesos els antecedents exposats, el Diputat Delegat d’Habitatge, assistència als 
municipis i serveis generals, proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent:  
 
Primer. Aprovar la convocatòria anticipada en règim de concurrència competitiva per a 
la concessió de subvencions a ajuntaments i consells comarcals per a la gestió de les 
polítiques socials d’habitatge en l’àmbit comarcal, el text de la qual es transcriu 
literalment a continuació: 
 

“Convocatòria anticipada de subvencions a ajuntaments i consells comarcals per 
a la gestió de les polítiques socials d’habitatge en l’àmbit comarcal - any 2022 
1. Objecte i finalitat 
Subvencions en règim de concurrència competitiva destinades als ajuntaments i 
consells comarcals per a finançar els serveis comarcals d’habitatge, amb l’objectiu de 
fomentar l’extensió d’aquestes actuacions a totes les poblacions de la demarcació de 
Girona, d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la 
Diputació en la sessió de 19 de novembre de 2019, publicades al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona (BOPG) 226, de 26 de novembre de 2019. 
Les bases específiques reguladores d’aquestes subvencions estableixen, en el punt 6, 
els criteris de valoració de les sol·licituds presentades. 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
L’import total destinat a la convocatòria és de 100.000,00 €. Les aplicacions 
pressupostàries a què s’aplica el crèdit, els imports  i la distribució d’anualitats són els 
següents:  
Anualitat Aplicació pressupostària Import (en €) 
2022 210/1521/46202 20.000,00 € 
2022 210/1521/46500 80.000,00 € 
 Total 100.000,00 € 

 
L’aprovació de la convocatòria queda condicionada a l’existència de crèdit 
adequat i suficient en el pressupost de 2022. 
La distribució d’aquests imports té caràcter estimatiu, i es podrà redistribuir entre les 
aplicacions pressupostàries anteriors en el mateix acte de concessió de les 
subvencions. 
 
Amb la finalitat d’atendre un major nombre de sol·licituds de subvenció o d’atorgar un 
major import en les subvencions, aquest crèdit podrà ser ampliat amb una quantitat 
addicional de com a màxim 50.000,00 €, derivada d’una modificació de crèdit. 
L’efectivitat de la quantia addicional estarà condicionada a la corresponent declaració 
de disponibilitat de crèdit prèviament a la resolució de les subvencions i l’aprovació de 
l’augment de la convocatòria. 
 
3. Termini de presentació de sol·licituds 
Les sol·licituds de subvenció es poden presentar a partir del l’endemà de la publicació 
de la convocatòria al BOPG i fins al dia 15 de febrer de 2022. Les sol·licituds s’han de 
formular mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona 
http:www.ddgi.cat/subvencions, acompanyat de la documentació que preveu l’article 8 
de les bases reguladores.  
Es pot presentar una única sol·licitud de subvenció per consell comarcal o ajuntament. 
La presentació de les sol·licituds, que han d’estar signades electrònicament mitjançant 
un certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d’Administració Oberta de 
Catalunya, s’ha de fer per mitjà de l’EACAT. 
4. Import de les subvencions 
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Se subvencionaran les actuacions per ordre de puntuació, amb un màxim de 18.000 € i 
un mínim de 1.000 € per sol·licitud, fins a exhaurir el crèdit destinat a aquesta 
convocatòria.  
5. Àmbit temporal de les accions subvencionables 
Es consideren despeses subvencionables les que siguin objecte de facturació entre el 
16 de novembre de l’any anterior a la convocatòria i la data límit per justificar-les, i 
poden tenir el seu origen o contractació, de manera total o parcial, en exercicis 
anteriors al de la justificació. 
6. Termini de resolució i notificació  
El termini màxim per resoldre sobre la convocatòria és el que determinen les bases. La 
resolució es notificarà de manera individualitzada a tots els beneficiaris, tal com preveu 
l’article 41.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de 
les administracions públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals s’hagi 
desestimat, en el termini màxim de deu dies hàbils a comptar de la data d’adopció de 
l’acord.  
7. Termini per justificar les subvencions 
El termini per justificar les accions subvencionades finalitzarà un cop passats els 6 
mesos de la notificació de la resolució. Aquest termini de justificació es podrà ampliar 
mitjançant una resolució del president de la Diputació, d’acord amb el que estableix 
l’article 28 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació. L’ampliació del 
termini de justificació comportarà també la del període d’execució de les despeses 
subvencionades que recull la base 3a. 
La documentació justificativa de les subvencions està regulada al punt 12.1 de les 
bases. 
8. Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta resolució 
es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós 
administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la 
notificació. Alternativament, i de forma potestativa, s’hi pot interposar un recurs de 
reposició davant la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en el termini d’un mes a 
comptar de l’endemà de la notificació. 
9. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler electrònic, i el seu extracte, d’acord amb el 
que estableix l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà al 
BOPG.” 

 
Segon. Autoritzar la despesa de la convocatòria de l’exercici 2022 del pressupost de 
l’exercici 2022, pels imports màxims i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 
següents: 
 

Anualitat Aplicació 
pressupostària 

Descripció Import (en €) 

2022 210/1521/46202 Ajuts a ajunt. polítiques socials 
d’àmbit comarcal 

20.000,00 € 

2022 210/1521/46500 Ajuts a c. comarcals polítiques 
socials d’àmbit comarcal 

80.000,00 € 

 Total  100.000,00 € 

 
L’aprovació de la convocatòria queda condicionada a l’existència de crèdit 
adequat i suficient en el pressupost de 2022. 
 
Tercer. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord, 
perquè disposi publicar la convocatòria en el BOPG, perquè resolgui els recursos que 
s’hi puguin interposar i perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es persegueix, 
rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s’hi puguin advertir. 
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Quart. Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot 
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el president de la 
Diputació de Girona en el termini d’1 mes a comptar de l’endemà de la publicació, o 
directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
de Girona en el termini de 2 mesos. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents. 
 
 
 
12. Proposta aprovació convocatòria anticipada de subvencions als ajuntaments 
per a l'adquisició d'habitatges destinats a polítiques socials 2022 - Habitatge. 
2021/X020100/8774 
 
El Pla Estratègic de Subvencions vigent estableix aquesta línia de subvencions amb la 
finalitat que els ajuntaments adquireixin habitatges per a polítiques socials. 
 
La Diputació en l’exercici de les seves competències pròpies definides a l’article 36 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, pretén 
col·laborar amb el finançament de les actuacions en polítiques socials d’habitatge. 
 
L'objecte d'aquesta convocatòria és el de promoure ajuts destinats als ajuntaments 
inclosos en l’àmbit territorial de la Diputació de Girona per a finançar polítiques 
d’habitatge per a facilitar l’accés a l’habitatge. 
 
Aquesta convocatòria dona resposta a l’acció 15a del Pla de Mandat 2020-2023 de la 
Diputació de Girona i té en compte entre d’altres els objectius de desenvolupament 
sostenible (ODS) 1 (fi de la pobresa), 10 (reducció de les desigualtats) i 11 (ciutats i 
comunitats sostenibles). 
 
L’objectiu és promoure les actuacions que es determinen a les bases específiques 
reguladores de subvencions als ajuntaments per a l’adquisició d’habitatges destinats a 
polítiques socials, aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 23 de novembre 
de 2021, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) núm. 227, de 
26 de novembre de 2021. 
 
La tramitació de la convocatòria que es proposa s'ajusta al que s’estableix a 
l'Ordenança General de subvencions i a la Llei 38/2003, General de Subvencions, i 
l’òrgan competent per a la seva aprovació és la Junta de Govern, d’acord amb el que 
estableixen les bases específiques reguladores. 
 
Atesos els antecedents anteriors, el Diputat Delegat d’Habitatge, assistència als 
municipis i serveis generals, proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent:  
 
Primer. Aprovar la convocatòria anticipada en règim de concurrència competitiva per a 
la concessió de subvencions als ajuntaments per a l’adquisició d’habitatges destinats a 
polítiques socials, el text de la qual es transcriu literalment a continuació: 
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“Convocatòria anticipada de subvencions als ajuntaments per a l’adquisició 
d’habitatges destinats a polítiques socials - any 2022 
1. Objecte i finalitat 
 
Subvencions en règim de concurrència competitiva per a ajuntaments, destinades a la 
realització d’inversions en l’adquisició d’habitatges destinats a polítiques socials, 
d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en 
la sessió de 23 de novembre de 2021 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona (BOPG) núm. 227, de 26 de novembre de 2021. 
Les bases específiques reguladores d’aquestes subvencions estableixen, en el punt 5, 
els criteris de valoració de les sol·licituds presentades. 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
L’import total destinat a la convocatòria és de 805.000 €. Les aplicacions 
pressupostàries a què s’aplica el crèdit, els imports i la distribució d’anualitats són els 
següents: 
Anualitat Aplicació pressupostària Import (en €) 
2022 210/1521/76201 805.000 € 
 Total  805.000 € 
 
L’aprovació de la convocatòria queda condicionada a l’existència de crèdit 
adequat i suficient en el pressupost de 2022. 
Amb la finalitat d’atendre un major nombre de sol·licituds de subvenció o d’atorgar un 
major import en les subvencions, aquest crèdit pot ser ampliat amb una quantitat 
addicional de com a màxim 402.500 €, derivada d’una modificació de crèdit. L’efectivitat 
de la quantia addicional està condicionada a la corresponent declaració de disponibilitat 
de crèdit, prèviament a la resolució de les subvencions i a l’aprovació de l’augment de 
la convocatòria. 
3. Termini de presentació de sol·licituds 
Les sol·licituds de subvenció es poden presentar a partir del l’endemà de la publicació 
de la convocatòria al BOPG i fins al dia 15 de març de 2022. Les sol·licituds s’han de 
formular mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona 
(http:www.ddgi.cat/subvencions), acompanyat de la documentació que preveu l’article 7 
de les bases reguladores.  
Es poden presentar fins a 3 sol·licituds de subvenció per ajuntament, organisme 
autònom, mancomunitat o societat mercantil de capital íntegrament municipal, 
cadascuna amb un sol habitatge.  En cas de presentar més d’una sol·licitud caldrà 
indicar el seu ordre de prelació pel supòsit de que no totes siguin subvencionades per  
l’aplicació dels criteris establerts al punt 5è de les bases.  
La presentació de les sol·licituds, que han d’estar signades electrònicament mitjançant 
un certificat validat a la plataforma PSIS del Consorci d’Administració Oberta de 
Catalunya, s’ha de fer per mitjà de l’EACAT. 
4. Import de les subvencions 
Un mateix ajuntament podrà rebre tres subvencions (una subvenció per habitatge) de, 
com a màxim, 30.000 € i, com a mínim, 10.000 €. 
5. Àmbit temporal de les accions subvencionables 
Són adquisicions subvencionables les que siguin objecte de formalització (escriptura de 
compravenda o document públic equivalent) entre l’1 de novembre de l’any anterior de 
la convocatòria i el 31 d’octubre de l’any de la convocatòria corresponent. 
6. Termini de resolució i notificació  
El termini màxim per resoldre la convocatòria és el que determinen les bases. La 
resolució s’ha de notificar de manera individualitzada a tots els beneficiaris, tal com 
estableix l’article 41.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals 
s’hagi desestimat, en el termini màxim de deu dies hàbils a comptar de la data 
d’adopció de l’acord.  
7. Termini per justificar les subvencions 
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El termini per justificar les accions subvencionades finalitzarà el 31 d’octubre del 2022. 
Aquest termini de justificació es podrà ampliar mitjançant una resolució del president 
de la Diputació, d’acord amb el que estableix l’article 28 de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació. 
La documentació justificativa de les subvencions està regulada al punt 11.1 de les 
bases. 
8. Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta resolució 
es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós 
administratiu de Girona en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la 
notificació. Alternativament, i de forma potestativa, s’hi pot interposar un recurs de 
reposició davant la Junta de Govern de la Diputació de Girona en el termini d’un mes a 
comptar de l’endemà de la notificació.  
9. Publicitat 
Aquesta convocatòria s’ha de publicar al tauler electrònic, i l’extracte, d’acord amb el 
que estableix l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, s’ha de 
publicar al BOPG. 
La convocatòria queda condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra la 
modificació de les bases específiques l’estimació de les quals hagi de comportar un 
canvi en les seves determinacions.” 

 
Segon. Autoritzar la despesa de la convocatòria de l’exercici 2022 per un import màxim 
de 805.000,00 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 210/1521/76201 (Ajuts a 
ajuntaments per inversió Habitatge en adquisició d'habitatge destinat a polítiques 
socials) del pressupost de l’exercici 2022. 
L’aprovació de la convocatòria queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i 
suficient en el pressupost de 2022. 
 
Tercer. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord, 
perquè disposi publicar la convocatòria en el BOPG, perquè resolgui els recursos que 
s’hi puguin interposar i perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es persegueix, 
rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s’hi puguin advertir. 
 
Quart. Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot 
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el president de la 
Diputació de Girona en el termini d’1 mes a comptar de l’endemà de la publicació, o 
directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
de Girona en el termini de 2 mesos. 
 
Cinquè. Condicionar l’eficàcia de la convocatòria al fet que no es presentin 
al·legacions contra la modificació de les bases específiques, l’estimació de les quals 
hagi de comportar un canvi en les seves determinacions. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents. 
 
 
 
13. Proposta aprovació convocatòria de subvencions a ajuntaments i consells 
comarcals per a la compra de material per contribuir a la lluita contra la pobresa 
energètica 2022 - Habitatge. 2021/X020100/8773 
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La Diputació en l’exercici de les seves competències pròpies definides a l’article 36 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, pretén 
col·laborar amb el finançament de les actuacions en la lluita contra la pobresa 
energètica a la demarcació de Girona amb la compra de material per contribuir a la 
lluita contra la pobresa energètica. 
 
L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen a les bases 
específiques reguladores de subvencions a ajuntaments i consells comarcals per a la 
compra de material per contribuir a la lluita contra la pobresa energètica, aprovades 
pel Ple de la Diputació en la sessió de 23 de novembre de 2021, i publicades de forma 
definitiva al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) número 227, de 26 de 
novembre de 2021.  
 
Aquesta convocatòria dona resposta a l’acció 18a del Pla de Mandat 2020-2023 de la 
Diputació de Girona i té en compte entre d’altres els objectius de desenvolupament 
sostenible (ODS) 1 (fi de la pobresa), 5 (igualtat de gènere), 7 (energia assequible i no 
contaminant), 10 (reducció de les desigualtats) i 12 (producció i consum 
responsables). 
 
La tramitació de la convocatòria que es proposa que s’aprovi s’ajusta al que s’estableix 
a l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la Llei 38/2003, 
general de subvencions, i l’òrgan competent per aprovar-la és la Junta de Govern, 
d’acord amb el que estableixen les bases específiques reguladores. Aquesta línia de 
subvencions no es troba prevista en el Pla Estratègic de Subvencions de la Diputació 
de Girona actualment vigent però s’estudiarà la seva inclusió en una propera 
modificació d’aquest. 
 
Atesos els antecedents anteriors, el Diputat Delegat d’Habitatge, assistència als 
municipis i serveis generals, proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent:  
 
Primer. Aprovar la convocatòria anticipada en règim de concurrència competitiva per a 
la concessió de subvencions a ajuntaments i consells comarcals per a la compra de 
material per contribuir a la lluita contra la pobresa energètica, el text de la qual es 
transcriu literalment a continuació: 
 

“Convocatòria de subvencions a ajuntaments i consells comarcals per a la 
compra de material per contribuir a la lluita contra la pobresa energètica – any 
2022 
1. Objecte i finalitat 
Subvencions en règim de concurrència competitiva destinades als ajuntaments i 
consells comarcals per a la compra de material per contribuir a la lluita contra la 
pobresa energètica, amb l’objectiu de fomentar l’extensió d’aquestes actuacions a totes 
les poblacions de la demarcació de Girona relacionades amb el Programa d’Estalvi 
Energètic i Pobresa Energètica, d’acord amb les bases específiques reguladores 
aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 23 de novembre de 2021, publicades 
al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) núm. 227, de 26 de novembre de 
2021. 
Les bases específiques reguladores d’aquestes subvencions estableixen, en el punt 6, 
els criteris de valoració de les sol·licituds presentades. 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
L’import total destinat a la convocatòria és de 80.000,00 €. Les aplicacions 
pressupostàries a què s’aplica el crèdit són les següents:  

Anualitat Aplicació pressupostària Import (en €) 
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2022 210/1521/76202 40.000,00 € 
2022 210/1521/76500 40.000,00 € 
 Total 80.000,00 € 

Totes aquestes quanties són estimades i podran ser objecte de redistribució abans de 
resoldre l’atorgament de subvencions, en funció de la personalitat jurídica dels 
beneficiaris. 
L’aprovació de la convocatòria queda condicionada a l’existència de crèdit 
adequat i suficient en el pressupost de 2022. 
La distribució d’aquests imports té caràcter estimatiu, i es podrà redistribuir entre les 
aplicacions pressupostàries anteriors en el mateix acte de concessió de les 
subvencions. 
Amb la finalitat d’atendre un major nombre de sol·licituds de subvenció o d’atorgar un 
major import en les subvencions, aquest crèdit podrà ser ampliat amb una quantitat 
addicional de com a màxim 40.000,00 €, derivada d’una modificació de crèdit. 
L’efectivitat de la quantia addicional estarà condicionada a la corresponent declaració 
de disponibilitat de crèdit prèviament a la resolució de les subvencions i a l’aprovació de 
l’augment de la convocatòria. 
3. Termini de presentació de sol·licituds 
Les sol·licituds de subvenció es poden presentar a partir del l’endemà de la publicació 
de la convocatòria al BOPG i fins al dia 15 de febrer de 2022. Les sol·licituds s’han de 
formular mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona 
(http:www.ddgi.cat/subvencions), acompanyat de la documentació que preveu l’article 8 
de les bases reguladores.  
Es pot presentar una única sol·licitud de subvenció per consell comarcal o ajuntament. 
La presentació de les sol·licituds, que han d’estar signades electrònicament mitjançant 
un certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d’Administració Oberta de 
Catalunya, s’ha de fer per mitjà de l’EACAT. 
4. Import de les subvencions 
Se subvencionaran les actuacions per ordre de puntuació, amb un màxim de 10.000 € i 
un mínim de 1.500 € per sol·licitud, fins a exhaurir el crèdit destinat a aquesta 
convocatòria.  
5. Àmbit temporal de les accions subvencionables 
Es consideren despeses subvencionables les que siguin objecte de facturació entre el 
30 de novembre de 2021 i la data límit per justificar-les, les quals poden tenir el seu 
origen o contractació, de manera total o parcial, en exercicis anteriors al de la 
justificació. 
6. Termini de resolució i notificació  
El termini màxim per resoldre sobre la convocatòria és el que determinen les bases. La 
resolució es notificarà de manera individualitzada a tots els beneficiaris, tal com 
estableix l’article 41.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals 
s’hagi desestimat, en el termini màxim de deu dies hàbils a comptar de la data 
d’adopció de l’acord.  
7. Termini per justificar les subvencions 
El termini per justificar les accions subvencionades finalitzarà un cop passats els 6 
mesos de la notificació de la resolució. Aquest termini de justificació es podrà ampliar 
mitjançant una resolució del president de la Diputació, d’acord amb el que estableix 
l’article 28 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació. L’ampliació del 
termini de justificació comportarà també la del període d’execució de les despeses 
subvencionades que recull la base 3a. 
La documentació justificativa de les subvencions està regulada al punt 12.1 de les 
bases. 
8. Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta resolució 
es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós 
administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la 
notificació. Alternativament, i de forma potestativa, s’hi pot interposar un recurs de 



 

 

 

 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat   27 

reposició davant la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en el termini d’un mes a 
comptar de l’endemà de la notificació. 
9. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler electrònic, i el seu extracte, d’acord amb el 
que estableix l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà al 
BOPG. 
La convocatòria queda condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra la 
modificació de les bases específiques l’estimació de les quals hagi de comportar un 
canvi en les seves determinacions.” 

 
Segon. Autoritzar la despesa de la convocatòria de l’exercici 2022 del pressupost de 
l’exercici 2022, pels imports màxims i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 
següents: 
 

Anualit
at 

Aplicació 
pressupostària 

Descripció Import (en €) 

2022 210/1521/76202 Ajuts a ajunt. per inversió prog. estalvi i 
pobresa energètica. 

40.000,00 € 

2022 210/1521/76500 Ajuts a c.comarcals prog. estalvi i 
pobresa energètica 

40.000,00 € 

 Total  80.000,00 € 

 
L’aprovació de la convocatòria queda condicionada a l’existència de crèdit 
adequat i suficient en el pressupost de 2022. 
 
Tercer. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord, 
perquè disposi publicar la convocatòria en el BOPG, perquè resolgui els recursos que 
s’hi puguin interposar i perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es persegueix, 
rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s’hi puguin advertir. 
 
Quart. Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot 
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el president de la 
Diputació de Girona en el termini d’1 mes a comptar de l’endemà de la publicació, o 
directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
de Girona en el termini de 2 mesos. 
 
Cinquè. Condicionar l’eficàcia de la convocatòria al fet que no es presentin 
al·legacions contra la modificació de les bases específiques, l’estimació de les quals 
hagi de comportar un canvi en les seves determinacions. 
 
 

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

— Organització i RRHH Corporatiu 

 
14. Autoritzar Jaume Vilajeliu Agea l'exercici d'una activitat privada compatible 
amb el càrrec de dissenyador gràfic - Organització i RRHH Corporatiu. 
2021/G030104/8981 
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Amb data 12 de novembre de 2021 (núm. Registre E-2021-34865) el Sr. Jaume 
Vilajeliu, que exerceix el càrrec de dissenyador gràfic de la Oficina de Difusió de la 
Diputació, amb caràcter interí, des del dia 1 d’octubre de 2021, ha sol·licitat la 
compatibilitat per exercir una activitat privada consistent en ostentar el 50% del capital 
de l’agència de publicitat i disseny gràfic Viti Agència Creativa SL, amb una dedicació 
de 10 hores setmanals, d’acord amb el model de declaració responsable que ha 
facilitat la Corporació als seus empleats.  
 
La Direcció corporativa d’Organització i Recursos Humans ha emès informe favorable 
relatiu a aquesta sol·licitud, però limitant algunes activitats del sol·licitant.   
 
La normativa legal aplicable al règim de compatibilitats del personal de les entitats 
locals és la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei 
de les Administracions Públiques, la qual té caràcter bàsic per a tot el sector públic, 
que està definit en el seu article segon. També és d’aplicació el capítol 2 del títol VI del 
Reglament del personal al servei de les entitats locals, aprovat per Decret 214/1990, 
de 30 de juliol. Cal tenir present que aquest Reglament resulta d’aplicació amb 
l’excepció de dos preceptes concrets (els articles 326.2.a i 327.1) que van ser 
declarats nuls per la sentència del TSJ de Catalunya d’11 de juny de 2002. 
 
En aplicació d’aquest règim legal, i a la vista de la sol·licitud presentada, cal fer les 
consideracions legals següents: 
1. En relació amb l’exercici d’una activitat privada compatible amb el càrrec 
exercit a la Diputació de Girona, cal tenir en compte que la regla general que fixa la 
normativa és que l’exercici d’activitats privades és compatible amb un càrrec públic, 
sempre i quan es respectin les limitacions que s’exposen a continuació: 
 
En primer lloc, no es poden exercir activitats privades que es relacionin directament 
amb les activitats que es duen a terme en el seu departament, organisme o entitat 
pública on s’està destinat. Aquesta prohibició general exigeix una tasca d’interpretació i 
aplicació al cas concret de quines són les funcions privades que tinguin relació directa 
amb les que s’exerceixin en el lloc de treball ocupat a la Diputació de Girona.  
 
En segon lloc, la normativa estableix algunes prohibicions més específiques, que van 
dirigides a garantir la neutralitat i objectivitat que inspira el codi ètic de l’empleat públic, 
com és la prohibició de l’exercici d’una activitat privada que impliqui la intervenció en 
assumptes en els quals hagi intervingut en els dos últims anys, estigui intervenint o 
hagi d’intervenir en un futur per raó del càrrec ocupat a la Diputació de Girona. Això 
implica una prohibició expressa de prestar una activitat professional privada als 
ajuntaments de la demarcació de Girona i als organismes dependents de la Diputació 
de Girona, quan s’estigui obligat a atendre’ls en el desenvolupament de les funcions 
pròpies del lloc de treball a la Diputació de Girona. També es prohibeix pertànyer a 
consells d’administració o altres òrgans rectors d’entitats privades que tinguin una 
activitat relacionada directament amb les gestionades des del càrrec públic que 
s’ostenta a la corporació. També es prohibeix l’exercici de qualsevol càrrec o la 
participació superior al 10% del capital en empreses privades que siguin 
concessionàries, contractistes d’obres, serveis o subministraments, o que siguin 
arrendatàries o administradores de monopolis o que participades o avalades per la 
Diputació de Girona. Igualment es prohibeix exercir activitats professionals que 
estiguin sotmeses a autorització, llicència, permís, ajuda financera o control per part de 
la Diputació de Girona. Finalment, tampoc es poden autoritzar les activitats privades de 
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gestoria, mediació, representació i defensa d’interessos de particulars davant la 
Diputació de Girona i els seus organismes dependents.  
 
En el cas concret que ens ocupa, el Sr. Vilajeliu treballa com a dissenyador gràfic de la 
Diputació de Girona, un càrrec que no ostenta cap facultat de decisió o informe previ 
sobre l’eventual externalització de serveis de publicitat i disseny gràfic de la Diputació 
de Girona o del seu grup institucional, i que tampoc presta serveis directes als 
Ajuntaments de la demarcació de Girona. De tota manera, és evident que des de la 
data d’inici de la prestació de serveis del Sr. Vilajeliu a la Diputació de Girona, l’agència 
de publicitat i disseny gràfic Viti Agència Creativa SL no podrà ser contractista de 
serveis de la Diputació de Girona, per prohibició expressa de l’article 12 de la llei 
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques, ja sigui de forma directa o indirecta mitjançant 
subcontractació.  
 
En tercer lloc, es fixa una prioritat absoluta pel compliment de l’horari de treball en el 
sector públic, de forma que no es podran autoritzar les activitats privades que 
requereixin una presència efectiva de l’empleat públic durant un horari igual o superior 
a la meitat de la jornada setmanal ordinària de treball a les Administracions Públiques 
(és a dir, una jornada superior a 18 hores i 45 minuts a la setmana), excepte en el 
supòsit que l’empleat públic ostenti un lloc de treball a temps parcial. Així mateix, els 
reconeixements de compatibilitat no podran modificar la jornada de treball ni l’horari de 
la persona interessada. De la mateixa manera, quan l’empleat públic treballi a jornada 
ordinària, la suma de jornades entre l’activitat pública i l’activitat privada no pot superar 
la jornada ordinària de l’Administració Pública incrementada en un 50% (és a dir, que 
el topall màxim de jornada entre l’activitat pública i privada és de 56 hores i 15 minuts a 
la setmana). També es prohibeix l’autorització de compatibilitat amb una activitat 
privada quan aquesta requereixi o pugui requerir la coincidència d’horari o la presència 
física de l’empleat durant el seu horari a la Diputació de Girona.  
 
Finalment, existeix una darrera prohibició, que és la d’autoritzar l’exercici d’altres 
activitats privades als empleats públics que tinguin incorporat de forma expressa el 
factor d’incompatibilitat en el seu complement específic, i que en la Relació de Llocs de 
Treball de la Diputació de Girona s’identifica amb les sigles “IDE”, i s’anomena “factor 
de dedicació exclusiva”, d’acord amb el conveni-acord de condicions de treball del 
personal funcionari i laboral de la Corporació, i això sense perjudici de la facultat del 
Ple de la Corporació per determinar els llocs de treball que són incompatibles amb les 
professions i activitats privades que puguin comprometre la seva imparcialitat, 
independència o menyscabar el compliment dels seus deures o perjudicar l’interès 
general.  
 
2. Segons l’article 9.2.h) del Reglament Orgànic de la Diputació de Girona, 
l’òrgan competent per resoldre les autoritzacions de compatibilitat és la Junta de 
Govern de la Diputació de Girona.  
 
3. L’article 26.1.a) del Decret 8/2021 de 9 de febrer, sobre transparència i dret 
d’accés a la informació pública, estableix que les administracions públiques han de 
publicar un extracte de les resolucions vigents d'autorització o reconeixement de 
compatibilitat amb activitats públiques o privades que afectin el personal al servei de 
les administracions públiques, en el qual es faci constar, entre d’altres dades, el nom i 
cognoms de l'empleada o empleat. Per tot això, caldrà publicar la informació relativa a 
la compatibilitat sense dissociar les seves dades de caràcter personal. 
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En base a aquests antecedents i amb l’informe esmentat, es proposa a la  Comissió 
Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local que 
dictamini favorablement la següent proposta, i l’elevi a la Junta de Govern: 
 
PRIMER. Autoritzar el Sr. Jaume Vilajeliu Agea, que ocupa com a funcionari interí el 
càrrec de dissenyador gràfic de la Diputació de Girona des del dia 1 d’octubre de 2021, 
a exercir una activitat privada com a soci del 50% de l’agència de publicitat i disseny 
gràfic Viti Agència Creativa SL, amb la prohibició de que l’esmentada entitat sigui 
contractista de serveis, de forma directa o indirecta, de la Diputació de Girona. Tampoc 
podrà ser contractista de serveis d’esdeveniments en els quals la Oficina de Difusió de 
la Diputació de Girona intervingui prestant qualsevol tipus d’assistència.  
 
SEGON. Es recorda a l’anterior empleat que, en compliment de l’article 15 de la llei 
53/1984, no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a l’exercici de 
qualsevol activitat mercantil, industrial o professional.  
 
TERCER. Es recorda així mateix la prohibició d’intervenir en assumptes en els quals 
hagi intervingut en els dos últims anys, estigui intervenint o hagi d’intervenir en un futur 
per raó del càrrec ocupat a la Diputació de Girona.  
 
QUART. Aquesta compatibilitat quedarà automàticament sense efecte en cas de canvi 
de lloc de treball a la Diputació de Girona, o de modificació de les condicions del lloc 
de treball.  
 
CINQUÈ. Ordenar la publicació al Portal de Transparència de la Diputació de Girona 
d’aquesta resolució de reconeixement de compatibilitat, sense la prèvia dissociació de 
les dades de caràcter personal.  
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents. 
 
 
 

— Participació Ciutadana, Bon Govern i Transparència 

 
15. Acceptació renúncies subvencions polítiques foment participació ciutadana 
2020-Ajuntaments Castelló d'Empúries i Serinyà - Participació Ciutadana, Bon 
Govern i Transparència. 2020/X020100/397 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona de data 8 de setembre de 2020, va 
resoldre la concessió de subvencions als ajuntaments per a polítiques de foment de la 
participació ciutadana 2020. 
 
Dels ajuntaments beneficiaris, dos d’ells han comunicat la renúncia a la subvenció 
atorgada per la Diputació de Girona. 

Ajuntament Expedient Concepte 
subvenció 

Import 
total 
subvenci
ó 
€ 

Import 
anualita
t 2020 
€ 

Import 
anualitat 
2021 
€ 

Motiu  
renúncia 

Data 
registre 
entrada 

Data 
acord 
renúnci
a 
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Castelló 
d’Empúries 2020/4412 

Disseny i 
implementació 
d’un procés 
de Pressupost 
Participatiu a 
Castelló 
d’Empúries 4.202,00 3.152,00 1.050,00 

Van presentar 
el mateix 
projecte dos 
anys 
consecutius 
(Convocatòria 
2020 i 2021) i 
ho han 
detectat en fer 
la justificació 14/10/21 11/10/21 

Serinyà 2020/3457 

Projecte del 
procés dels 
pressupostos 
participatius 
2020 1.050,00 787,00 263,00 

No s’ha 
realitzat el 
projecte a 
causa de les 
mesures 
sanitàries amb 
motiu del 
Covid-19 22/10/21 21/10/21 

 
D’acord amb el punt 17è de les Bases reguladores de subvencions per a polítiques de 
foment de la participació ciutadana, l’òrgan competent per adoptar els acords 
d’invalidesa, revocació i reintegrament és la Junta de Govern. 
 
S'informa favorablement les sol·licituds de renúncia de la subvenció dels ajuntaments 
indicats, i d'acord amb aquests antecedents que el president de la Comissió 
Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local proposi 
a la Junta de Govern que adopti l’acord següent: 
 
PRIMER. Acceptar formalment la renúncia de la subvenció atorgada per la Junta de 
Govern del dia 8 de setembre de 2020, dels següents ajuntaments: 

Ajuntament Expedient Concepte 
subvenció 

Import 
total 
subvenci
ó 
€ 

Import 
anualita
t 2020 
€ 

Import 
anualitat 
2021 
€ 

Motiu  
renúncia 

Data 
registre 
entrada 

Data 
acord 
renúnci
a 

Castelló 
d’Empúries 2020/4412 

Disseny i 
implementació 
d’un procés 
de Pressupost 
Participatiu a 
Castelló 
d’Empúries 4.202,00 3.152,00 1.050,00 

Van presentar 
el mateix 
projecte dos 
anys 
consecutius 
(Convocatòria 
2020 i 2021) i 
ho han 
detectat en fer 
la justificació 14/10/21 11/10/21 

Serinyà 2020/3457 

Projecte del 
procés dels 
pressupostos 
participatius 
2020 1.050,00 787,00 263,00 

No s’ha 
realitzat el 
projecte a 
causa de les 
mesures 
sanitàries amb 
motiu del 
Covid-19 22/10/21 21/10/21 

 
SEGON. Anul·lar els romanents de la disposició de despesa de les subvencions per a 
polítiques de foment de la participació ciutadana, any 2020, dels ajuntaments 
següents: 
 

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

Castelló d’Empúries 2020/4412 220200024318 3.152,00 € 
Serinyà 2020/3457 220200024350 787,00 € 
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TERCER. Anul·lar les autoritzacions i disposicions de despesa amb càrrec al 
pressupost de l’any 2021 per a polítiques de foment de la participació ciutadana, any 
2020, dels ajuntaments següents: 
 

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

Castelló d’Empúries 2020/4412 220209000854 1.050,00 € 
Serinyà 2020/3457 220209000886 263,00 € 

 
QUART. Notificar el present acord als ajuntaments interessats. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents. 
 
 
 
16. Aprovació Convocatòria anticipada subvencions polítiques foment 
participació ciutadana-anualitat 2022 - Participació Ciutadana, Bon Govern i 
Transparència. 2021/X020100/8994 
 
El Pla Estratègic de Subvencions (2020-2023) aprovat pel Ple de la Diputació de 
Girona en sessió de 17 de desembre de 2019, preveu una línia de subvencions en 
l’àmbit de la Participació Ciutadana i la forma d’atorgament és la concurrència i 
convocatòria anual. 
 
La Diputació, en l’exercici de les seves competències pròpies definides a l’article 36 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, pretén col·laborar 
amb el finançament de les despeses municipals derivades d’actuacions dels ajuntaments 
per planificar i executar les polítiques de foment de la Participació Ciutadana. 
 
L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen a la modificació 
de les bases específiques reguladores de subvencions per a polítiques de foment de la 
participació ciutadana, aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 23 de novembre 
de 2021, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) 227, de 26 de 
novembre de 2021. 
 
La tramitació de la convocatòria que es proposa que s’aprovi s’ajusta al que s’estableix a 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la Llei 38/2003, general 
de subvencions, i l’òrgan competent per a la seva aprovació és la Junta de Govern, 
d’acord amb el que estableixen les bases específiques reguladores. 
 
Atesos els antecedents exposats, el President de la Comissió Informativa d’Hisenda, 
Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local, proposa a la Junta de Govern 
que adopti l’acord següent:  
 
PRIMER. Aprovar la convocatòria anticipada en règim de concurrència competitiva per a 
la concessió de subvencions per a polítiques de foment de la Participació Ciutadana, el 
text de la qual es transcriu literalment a continuació: 
 
“Convocatòria anticipada de subvencions per a polítiques de foment de la 
participació ciutadana- anualitat 2022 
1. Objecte i finalitat 
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Subvencions en règim de concurrència competitiva per a ajuntaments i entitats municipals 
descentralitzades, inclosos en l’àmbit territorial de la Diputació de Girona, destinades al 
finançament de les despeses municipals derivades de les actuacions dels ajuntaments 
per planificar i executar les polítiques de foment de la participació ciutadana, d’acord amb 
la modificació de les bases específiques reguladores aprovades inicialment pel Ple de la 
Diputació en la sessió de 23 de novembre de 2021 i publicades al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona (BOPG) número 227, de 26 de novembre de 2021. 
Les bases específiques reguladores d’aquestes subvencions estableixen, a l’article 6, els 
criteris de valoració de les sol·licituds presentades. 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
L’import estimat destinat a la convocatòria és de 200.000 €, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 223 9240 46200 «Ajuts a ajuntaments Part. Ciut. Bon Govern i 
Transparència», de l’exercici del 2022.  
L’aprovació de la convocatòria queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i 
suficient en el pressupost de 2022. 
Amb la finalitat d’atendre un major nombre de sol·licituds de subvenció o d’atorgar un 
major import en les subvencions, aquest crèdit podrà ser ampliat amb una quantitat 
addicional de 50.000,00 €, derivat de crèdits disponibles a nivell de vinculació de 
l’aplicació pressupostària. L’efectivitat de la quantia addicional estarà condicionada a la 
corresponent declaració de disponibilitat de crèdit prèviament a la resolució de les 
subvencions i l’aprovació de l’augment de la convocatòria. 
3. Termini de presentació de sol·licituds 
El termini de presentació de sol·licituds és del 10 de gener al 10 de febrer de 2022. 
Les sol·licituds s’han de formular mitjançant el model normalitzat disponible al web de la 
Diputació de Girona http://www.ddgi.cat/subvencionshttp://www.ddgi.cat/, acompanyat de 
la documentació que preveu l’article 7 de les bases reguladores. 
Es pot presentar una única sol·licitud de subvenció per ajuntament. 
Les sol·licituds, que s’han de presentar telemàticament (per l’EACAT), han d’estar 
signades electrònicament mitjançant un certificat vàlid, emès per una entitat certificadora 
reconeguda pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya. 
4. Import de les subvencions 
L’import màxim que es pot concedir per a cada subvenció és de 5.000 € i el percentatge 
màxim a atorgar serà un 90%, calculat sobre el pressupost de les despeses 
subvencionables. 
Els projectes amb pressupostos inferiors a 2.500 € queden exclosos d’aquesta subvenció. 
Cada sol·licitud presentada s’avalua tècnicament d’acord amb els criteris establerts al 
punt 6 de les bases reguladores, i s’estableix un ordre de prelació. 
Les subvencions s’assignen segons l’ordre de la prelació obtinguda i fins a esgotar el 
crèdit assignat a la convocatòria.  
5. Àmbit temporal de les accions subvencionables 
Se subvencionaran actuacions o activitats realitzades des de l’1 de gener de 2022 i fins a 
la data límit per justificar-les, i poden tenir el seu origen o contractació, de manera total o 
parcial, en exercicis anteriors al de la justificació. 
6. Termini de resolució i notificació  
El termini màxim per resoldre la convocatòria és el que determinen les bases. La 
resolució es notificarà de manera individualitzada a tots els beneficiaris, tal com preveu 
l’article 41.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, en el termini màxim de deu dies hàbils a comptar de la data 
d’adopció de l’acord, i també als peticionaris les sol·licituds dels quals, tot i complir les 
condicions per ser beneficiaris, no hagin obtingut subvenció en excedir la quantia màxim 
del crèdit fixat a la convocatòria i també als peticionaris la sol·licitud dels quals s’hagi 
desestimat. 

http://www.ddgi.cat/
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7. Termini per justificar les subvencions 
El termini per justificar les accions subvencionades finalitza el 31 d’octubre de 2022. 
La documentació justificativa de les subvencions està regulada a l’article 11.1 de les 
bases reguladores. 
8. Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta resolució es 
pot interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu 
de Girona, en el termini de dos mesos, a comptar de l’endemà de la notificació. 
Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant de la 
Junta de Govern de la Diputació de Girona en el termini d’un mes a comptar de l’endemà 
de la notificació.  
9. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà tauler d’anuncis de la Diputació de Girona i d’acord 
amb el que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, se’n 
publicarà l’extracte al BOPG. 
La convocatòria resta condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra les 
bases específiques, l’estimació de les quals hagi de comportar un canvi en les seves 
determinacions.” 
 
SEGON. Autoritzar la despesa de la convocatòria de l’exercici 2022 per un import màxim 
de 200.000,00 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 223/9240/46200 (Ajuts a 
ajuntaments Participació Ciutadana, Bon Govern i Transparència) del pressupost de 
l’exercici 2022. 
L’aprovació de la convocatòria queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i 
suficient en el pressupost de 2022. 
 
TERCER. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord, 
perquè disposi publicar la convocatòria en el BOPG, perquè resolgui els recursos que s’hi 
puguin interposar i perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es persegueix, rectifiqui els 
defectes o les omissions que eventualment s’hi puguin advertir. 
 
QUART. Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot 
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el president de la 
Diputació de Girona en el termini d’1 mes a comptar de l’endemà de la publicació, o 
directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de 
Girona en el termini de dos mesos. 
 
CINQUÈ. Condicionar l’eficàcia de la convocatòria al fet que no es presentin al·legacions 
contra la modificació de les bases específiques, l’estimació de les quals hagi de 
comportar un canvi en les seves determinacions. 
 

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

— Promoció i Desenvolupament Econòmic Local 
 
17. Aprovació conveni consolidació projecte Reempresa - Promoció i 
Desenvolupament Econòmic Local. 2021/X020202/8645 
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La Diputació de Girona, mitjançant el departament de Promoció Econòmica i 
Desenvolupament Econòmic Local dóna suport a les polítiques locals de 
desenvolupament local i té com a línies d’actuació prioritàries la col·laboració en 
projectes relacionats amb el foment de la innovació, l’atracció del talent i el 
desenvolupament econòmic integral i equilibrat dels municipis del seu àmbit territorial. 
 
La Fundació CECOT Innovació, amb la col·laboració de la Fundació Privada per a la 
Promoció de l’Autoocupació a Catalunya, ha creat el projecte “Reempresa de 
Catalunya”, per impulsar un nou model d’emprenedoria, pel qual un nou emprenedor 
pren el testimoni en la gestió d’una empresa ja existent, la qual compra en la seva 
totalitat per continuar l’activitat, salvaguardant el patrimoni empresarial individual i 
col·lectiu. 
 
L’any 2013, la Fundació Cecot Innovació i la Diputació de Girona varen signar un 
conveni de col·laboració per al desplegament del Centre de Reempresa de Catalunya 
a la demarcació de Girona. Aquest desplegament va permetre la incorporació de 12 
nous Punts d’Atenció en els municipis seleccionats per la Diputació de Girona, els 
quals han participat de la metodologia de Reempresa. Tant el 2018-19 com el 2020-21 
s’han signat convenis de col·laboració que han permès a les entitats locals rebre 
l’assessorament tècnic per part d’experts en REEMPRESA. Vista la bona acollida i la 
necessitat del projecte, les dues institucions, amb l’objectiu principal de continuar 
oferint als ens locals que formen part dels nou punts d’atenció a la demarcació, eines i 
mecanismes específics per a l’impuls de la Reempresa consideren adient la 
formalització d’aquest nou conveni. 
 
D’acord amb l’article 9 del Reglament Orgànic de la Diputació de Girona, la Junta de 
Govern assumeix la competència d’aprovació dels convenis de col·laboració amb 
altres ens, entitats i organismes. 
 
Vist l’informe favorable de la cap del servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic 
Local, el president de la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció 
Econòmica i Cooperació Local proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord 
següent: 
 
Primer. Aprovar el conveni pluriennal de subvenció entre la Diputació de Girona i la 
Fundació CECOT Innovació per a donar suport a les polítiques locals de 
desenvolupament local, el text del qual es transcriu íntegre a continuació: 
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I LA 
FUNDACIÓ CECOT INNOVACIÓ PER A LA CONSOLIDACIÓ I  
DESENVOLUPAMENT DE LA COMPRAVENDA D’EMPRESES (REEMPRESA) A 
LA DEMARCACIÓ DE GIRONA 
 
I. ENTITATS QUE INTERVENEN 
D’una part, la Diputació de Girona, amb NIF P1700000A, representada en aquest acte 
pel president, el Sr. Miquel Noguer i Planas, en virtut de les facultats conferides per 
acord de la Junta de Govern del xx de xxxx de 2021, assistit pel secretari general, el 
Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, que actua com a fedatari d’acord amb el que disposa 
l’article 3.2.i) del Reial decret 128/2018, pel qual es regula el règim jurídic dels 
funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional. 
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De l’altra part, la Fundació CECOT Innovació, representada en aquest acte pel Sr. 
Antoni Abad i Pous, amb NIF núm. G61097994 i domiciliada a Terrassa, al carrer Sant 
Pau, 6. 
 
Les dues parts actuen amb la deguda capacitat i legitimació per a la signatura d’aquest 
conveni. 
 
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIO 

a) Que la Diputació de Girona, mitjançant el servei de Promoció i 
Desenvolupament Econòmic Local dóna suport a les polítiques locals de 
desenvolupament local i té com a línies d’actuació prioritàries la col·laboració en 
projectes relacionats amb el foment de la innovació, l’atracció del talent i el 
desenvolupament econòmic integral i equilibrat dels municipis del seu àmbit 
territorial. 

b) Que dins les línies estratègiques del servei de Promoció i 
Desenvolupament Econòmic Local hi ha l’impuls a les polítiques d’innovació i 
competitivitat a Girona, per desenvolupar un territori amb un teixit productiu 
creatiu i innovador, que aporti valor afegit i es posicioni dins l’economia del 
coneixement.  

c) Que en els darrers anys s’han dedicat molts esforços en fomentar i facilitar 
la creació d’empreses, així com l’emprenedoria. Malgrat aquests esforços no es 
pot oblidar que tan important com la creació, es el fet d’afavorir la continuïtat i el 
creixement de les empreses ja existents, Un dels aspectes a considerar en 
relació amb aquest tasca de recolzament a empreses ja constituïdes és 
l’orientació i el suport en el procés de cessió de l’activitat quan les seves 
circumstàncies ho requereixin. 

d) Que la Fundació CECOT Innovació te per finalitat oferir els seus serveis a 
les empreses per ser més competitives. 

e) Que la Fundació CECOT Innovació, amb la col·laboració del CP’AC, la 
Fundació Privada per a la Promoció de l’Autoocupació a Catalunya, ha creat el 
projecte “Reempresa de Catalunya”, per impulsar un nou model d’emprenedoria, 
pel qual una nova persona emprenedora pren el testimoni en la gestió d’una 
empresa ja existent, la qual compra en la seva totalitat per continuar l’activitat, 
salvaguardant el patrimoni empresarial individual i col·lectiu. 

f) Que l’any 2013, la Fundació Cecot Innovació i la Diputació de Girona varen 
signar un conveni de col·laboració per al desplegament del Centre de 
Reempresa de Catalunya a la demarcació de Girona, amb l’objectiu d’establir un 
sistema generalitzat a la demarcació pel qual una persona empresària que 
volgués cedir la seva empresa, així com una persona emprenedora que en 
volgués adquirir una en funcionament, tinguessin a disposició un servei 
estructurat d’acompanyament en el procés de compravenda d’empreses, així 
com un marketplace, físic i virtual, on disposar de les diferents oportunitats del 
territori i on rebre suport dels tècnics de promoció econòmica especialitzats. 

g) Que aquest desplegament ha permès la creació de 12 punts d’atenció en 
els municipis seleccionats per la Diputació de Girona, els quals han participat de 
la metodologia de Reempresa, permetent:  
 

i. Desenvolupar i mantenir un mercat transparent de transmissió d’empreses.  
ii. Proveir jornades de consultoria i acompanyament als usuaris interessats 

per tal de tancar els processos de transmissió.  
iii. Donar suport als usuaris i assessorar-los en la presa de decisions.  
iv. Realitzar campanyes de captació d’empresaris disposats a cedir l’empresa.  
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v. Donar garantia d’un procediment tècnic i legal lligat a l’examen estricte de 
les variables empresarials.  

vi. Establir models de finançament i de relació entre les parts.  
vii. Captar i formar reemprenedors potencials.  
viii. Garantir la veracitat de la informació de les empreses cedents i de les 

intencions dels reemprenedors.  
ix. Donar visibilitat al fenomen de la Reempresa i l’oportunitat d’adquirir una 

empresa en funcionament en comptes de crear-la des de zero.  
h) Que el projecte “Reempresa de Catalunya” té per objectiu la creació d’un 

mercat que posi en contacte tots aquells agents titulars d’una activitat 
empresarial que no volen continuar (les persones cedents) amb tots aquells 
agents que prefereixen donar continuïtat a una activitat empresarial existent a 
crear-ne una de nova (les persones reemprenedores). 

i) Que en aquests últims anys, Reempresa s’ha reconegut com una política 
innovadora en favor de la petita i mitjana empresa i per haver contribuït a la 
salvaguarda del teixit empresarial català i a la lluita contra l’atur. Reempresa és el 
fruit d’una tasca coordinada entre les institucions i les persones per donar una 
resposta activa al problema del relleu generacional de Catalunya. 

j) Que al 2020-21 es va subscriure l’últim acord biennal de col·laboració entre la 
Fundació Cecot Innovació i la Diputació de Girona per a la consolidació del 
projecte de Reempresa a la demarcació de Girona, fruit del reconeixement de la 
bona tasca de Reempresa en la contribució a la salvaguarda del teixit 
empresarial català i a la lluita contra l’atur. D’aquesta manera, es perpetua a 
través d’un nou conveni biennal (2022-23) l’acord de col·laboració amb uns 
compromisos a acomplir per les dues parts.   

k) Que aquesta col·laboració ha permès (fins a octubre de 2021), l’atenció i 
acompanyament a 409 potencials persones reemprenedores i l’atenció, anàlisi i 
publicació de 405 ofertes d’empreses en cessió. Fruit d’aquestes atencions, s’ha 
realitzat la transmissió de 118 empreses i el manteniment de 296 llocs de treball, 
amb una inversió induïda de 5.065.122,25 €. 

l) Que la Diputació de Girona i la Fundació CECOT Innovació es reconeixen la 
voluntat mútua de continuar col·laborant, amb l’objectiu d’oferir als ens locals que 
formen part dels dotze (12) punts d’atenció de la demarcació, eines i 
mecanismes específics per a l’impuls de la Reempresa amb l’establiment de 
programes conjunts de disseminació i recolzament al territori per donar suport a 
la continuïtat de les empreses. 

 
Que per tal de fixar els termes i l’abast de la col·laboració objecte d’aquest instrument 
jurídic, les institucions que el signen estableixen i es sotmeten als següents 
 
PACTES 
Primer.- OBJECTE DEL CONVENI  
L’objecte d’aquest conveni és regular les relacions de col·laboració entre la Diputació 
de Girona i la Fundació CECOT Innovació per a continuar desenvolupant durant el 
2022-23 el projecte REEMPRESA en relació amb la transmissió d’empreses per 
consolidar el desplegament dels punts d’atenció a la demarcació. 
 
Segon.- BENEFICIARIS 
Els beneficiaris del projecte són els 12 ens locals que compten amb punts d’atenció del 
servei Reempresa a la demarcació i que posen a disposició de les persones 
emprenedores i empreses dels seus territoris, personal i recursos destinats a donar 
suport a la creació, consolidació i creixement empresarial, i que presten serveis de 
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sensibilització, assessorament i formació empresarial adreçada principalment a nous 
emprenedors. 
 
Tercer.- ACTIVITATS A REALITZAR 
El projecte està integrat per les activitats següents: 
1. Serveis generals 

a. Coordinació i direcció 
b. Suport en la gestió del marketplace 
c. Informes de seguiment 

2. Activitats de sensibilització i difusió 
a. Presentació pública de l’acord de Reempresa  
b. Sessions d’informació, dinamització i/o sensibilització al territori 

3. Capacitació de les estructures tècniques 
a. Formació del nou CRM 
b. Formació individualitzada per a noves incorporacions tècniques 
c. Formació avançada i intercanvi de bones pràctiques 

4. Materials didàctics i promocionals 
a. Tríptics informatius 
b. Kit de comunicació digital per a la difusió del servei i la captació de d’empreses 

cedents i persones/empreses reemprenedores. 
c. Vídeo reportatges punts d’atenció 
d. Video-animació per a persones cedents, reemprenedores i prescriptores 

5. Assistència tècnica als processos d’acompanyament 
a. Help Desk en la gestió del marketplace 
b. Help Desk en el desenvolupament de processos de Reempresa 
c. Assistència als processos d’acompanyament 
 

La descripció de cada una de les activitats així com els indicadors quantitatius 
d’activitat i qualitatius del projecte es detallen a l’annex 1, adjunt a aquest conveni 
 
Quart.- COMPROMISOS DE LES PARTS 
4.1 Compromisos de la Diputació de Girona 

1. Signatura dels acords de col·laboració entre la Diputació de Girona i la 
Fundació CECOT Innovació. 

2. Garantir que els ens locals estiguin informats sobre l’evolució general del 
projecte. 

3. Seguiment i validació de les activitats previstes segons l’annex 1 d’aquest 
conveni. 

 
4.2 Compromisos de Fundació CECOT Innovació: 

1. Signatura dels acords de col·laboració entre la Diputació de Girona, la 
Fundació CECOT Innovació.  

2. Gestió, coordinació i execució de les diferents activitats segons l’annex 1 
d’aquest conveni. 

4. Garantir un sistema de registre d’informació permanent del projecte. 
5. Presentar els informes de seguiment de cadascuna de les activitats i 

l’informe final del projecte. 
6. Proposar les liquidacions del pressupost. 

 
 
Cinquè.- COMUNICACIÓ, DIFUSIÓ I PUBLICITAT DEL PROJECTE 
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Ambdues parts, de manera coordinada, podran realitzar la difusió del projecte per 
qualsevol mitjà de comunicació que consideri oportú. 
 
En tots els materials de difusió i accions publicitàries relatives a l’objecte d’aquest 
conveni, s’haurà incorporar la imatge corporativa de la Diputació de Girona i la marca 
del projecte “Reempresa de Catalunya”. 
 
La imatge corporativa de la Diputació de Girona també s’incorporarà com a 
col·laboradora al projecte de “Reempresa de Catalunya”. 
 
Una vegada signat aquest conveni, es realitzarà una presentació pública de l’acord de 
Reempresa. Aquesta presentació és realitzarà a les instal·lacions que determini la 
Diputació de Girona i es convocarà als ens locals, a la premsa i als agents econòmics i 
socials del territori. 
 
Sisè.- ÒRGANS DE DIRECCIÓ I COMISSIÓ DE SEGUIMENT 
Amb l’objectiu d’establir un mecanisme de direcció i seguiment pel compliment 
d’aquest conveni, es concreta una comissió de direcció i seguiment: 
 
Comissió de direcció i seguiment: 
 
És un òrgan paritari integrat per dues persones representants de la Diputació de 
Girona i dues persones representants de la Fundació CECOT Innovació. 
 
Les persones representants de la diputació de Girona són la cap del servei de 
Promoció i Desenvolupament Econòmic Local o persona en qui delegui i un/a tècnic/a 
del servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local. 
 
Les persones representants de la Fundació CECOT Innovació són el director del 
projecte “Reempresa de Catalunya” o persona en qui delegui, i la responsable del 
projecte “Reempresa de Catalunya” a la província de Girona o persona en qui delegui. 
 
Les funcions de la comissió seran: 

1. Establir les directrius per al desenvolupament del projecte. 
2. Vetllar pel compliment d’aquests acords. 
3. Valorar l’execució del projecte. 
4. Proposar l’ampliació de vigència i pròrrogues del conveni si es considera 

oportú. 
5. Fer el seguiment del projecte. 
6. Validar la configuració de l’equip de treball. 
7. Elaborar els models de gestió i seguiment necessaris per al correcte 

desenvolupament del projecte. 
8. Validar els ajustos de les activitats en funció del desenvolupament del projecte. 
9. Validar els informes de seguiment que es detallen en l’annex 2. 

 
Aquesta comissió de direcció i seguiment és reunirà com a mínim un cop per 
semestre. 
 
Setè.- EQUIP DE TREBALL PER A L’EXECUCIÓ DE LES ACTIVITATS 
Per portar a terme l’execució de les activitats, la Fundació CECOT Innovació 
configurarà l’equip de treball següent: 
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1. Direcció del projecte: té un rol executiu en el marc del projecte. Es portarà a 
terme per part d’una persona amb llarga experiència professional en els 
àmbits de treball que promou el conveni. 

 
2. Coordinació del marketplace: una persona experta en informàtica de 

sistemes, per al manteniment de l’aplicació que es posarà a disposició dels 
ens locals adherits al projecte i una persona amb experiència en l’àmbit de 
la informàtica de gestió. 

 
3. Comunicació: una persona amb experiència en l’àmbit de la comunicació 

empresarial. 
 

4. L’equip de persones consultores per als processos de Reempresa estarà 
integrat per: 

 
a. Una persona responsable de coordinació dels processos de Reempresa 

amb llarga experiència professional en l’àmbit d’assessorament 
empresarial. 

b. Una persona consultora per a la col·laboració en aquests processos 
amb experiència en consultoria empresarial. 

 
5. Suport administratiu i de gestió. 

 
Les persones expertes i/o consultores que integrin l’equip de treball seran o bé dels 
diferents departaments i/o entitats que depenen de la Fundació CECOT Innovació o bé 
personal extern. 
 
Vuitè.- PRESSUPOST DEL PROJECTE  
El pressupost màxim del projecte, impostos indirectes inclosos, per a l’execució de les 
activitats s’estima en seixanta-nou mil sis-cents vuitanta tres euros amb trenta-un 
cèntims (69.683,31€), distribuïts en les partides que figuren en l’annex 3, que forma 
part integrant d’aquest conveni. El pressupost està desglossat per anualitats. 
 
Els costos per a l’execució de les activitats del projecte per a la primera anualitat, 
s’estimen en trenta-cinc mil dos cents cinquanta-vuit euros amb onze cèntims 
(35.258,11€), impostos indirectes inclosos, distribuïts en les partides que figuren en 
l’annex 3, que forma part integrant d’aquest conveni. D’aquest import, la Diputació de 
Girona aportarà vint-i-sis mil quatre-cents quaranta-tres euros amb cinquanta-vuit 
cèntims (26.443,58€), corresponents al desenvolupament de les accions previstes per 
la primera anualitat. 
 
Els costos per a l’execució de les activitats del projecte per a la segona anualitat, 
s’estimen en trenta-quatre mil quatre-cents vint-i-cinc euros amb vint cèntims 
(34.425,20€), impostos indirectes inclosos, distribuïts en les partides que figuren en 
l’annex 3, que forma part integrant d’aquest conveni. D’aquest import, la Diputació de 
Girona aportarà vint-i-cinc mil vuit-cents divuit euros amb noranta cèntims 
(25.818,90€), corresponents al desenvolupament de les accions previstes per la 
segona anualitat. 
 
L’aportació de la Diputació de Girona es farà efectiva en dues aportacions semestrals, 
la quantitat de les quals vindrà determinada en funció de l’assoliment dels indicadors 
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d’activitat previstos a l’annex 1, respectant la mateixa proporció de finançament aportat 
per ambdues entitats. 
 
Novè.- JUSTIFICACIÓ DE LES ACTUACIONS I RÈGIM DE PAGAMENT 
La justificació econòmica de les actuacions haurà de seguir l’estructura de les partides 
del pressupost que figura a l’annex 3, que forma part integrant d’aquest conveni i en 
base a l’assoliment dels indicadors previstos en l’annex 1 d’aquest conveni i amb el 
contingut mínim previst a l’annex 2. Les hores d’assistència als processos 
d’acompanyament s’hauran d’acreditar mitjançat el certificat de l’annex 4. 
 
El pagament de l’aportació econòmica de la Diputació de Girona a la Fundació CECOT 
Innovació es tramitarà prèvia validació per part del Comitè de Direcció i Seguiment 
dels informes de seguiment i liquidacions pressupostàries corresponents a cada 
semestre i presentats per la Fundació CECOT Innovació no més tard dels 2 mesos de 
la finalització de cada semestre. 
 
Desè.- VIGÈNCIA I PRÒRROGUES 
Aquest conveni tindrà una vigència de dos anys naturals a comptar a partir del 2 de 
gener de 2022 i, en tot cas, fins que s’hagin realitzat totes les obligacions establertes 
en aquest document. 
 
Les parts de mutu acord, podran ampliar la vigència o pròrroga del conveni per 
períodes anuals, mitjançant l’aprovació de la corresponent addenda, en la qual es 
fixarien les condicions econòmiques descrites a l’annex 3 d’aquest conveni, o les que 
es consideri convenient. 
 
Onzè.- VERIFICACIÓ I CONTROL 
La Diputació de Girona es reserva la facultat de verificar, pels mitjans que estimi 
convenients, fins i tot amb aplicació de tècniques de mostratge, l’acompliment de la 
inversió, la qual des del seu inici té la consideració de finalista.  
 
Dotzè.- CONFIDENCIALITAT 
Totes les dades i els documents vinculats al projecte en relació amb les persones i 
empreses participants i llurs activitats seran tractades confidencialment per ambdues 
parts. 
 
Tretzè.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
Ambdues parts s’obliguen, en relació amb totes les dades o informacions de caràcter 
personal  de les persones emprenedores i /o empresaris tractades al llarg del 
projecte, a complir amb les prescripcions que es prevegin a la normativa vigent en 
matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en especial el que estableix la 
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal 
i al Reglament de desenvolupament de la Llei de protecció de dades, aprovat per RD 
1720/2007, de 21 de desembre. 
 
Catorzè.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL 
Els productes resultants de l’execució del projecte podran ser utilitzats per ambdues 
parts per a la seva explotació, reproducció, distribució, comunicació pública, traducció, 
adaptació o arranjament o qualsevol altra transformació. Per a la seva utilització caldrà 
indicar que els productes han estat elaborats en el marc d’aquest conveni de 
col·laboració. 
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Com a productes resultants de l’execució del projecte, entre altres, es consideraran els 
materials de suport de les activitats de formació i de l’assistència tècnica i els dossiers 
personalitzats, així com qualsevol altre document no previst i que es faci en el marc del 
projecte. 
 
Quinzè.- MODIFICACIÓ I RESOLUCIÓ DEL CONVENI 
Les parts poden denunciar o modificar aquest conveni en qualsevol moment per mutu 
acord. Qualsevol modificació que alteri de forma important les estipulacions d’aquest 
conveni haurà de formalitzar-se, per a la seva validesa, per escrit, i per mutu acord 
d’ambdues parts. 
 
L’incompliment d’aquest conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a 
la seva rescissió, així com a l’exercici del dret a retornar les aportacions convingudes.  
 
Setzè.- REINTEGRAMENT 
Es procedirà al reintegrament de l’aportació econòmica en cas d’incompliment dels 
pactes previstos en aquest conveni.  
 
Dissetè.- RÈGIM JURÍDIC 
Aquest conveni es regeix, per a la seva interpretació i desenvolupament, per aquestes 
clàusules i tot el que no hi sigui previst, pels articles 47, 48 i 49 de la Llei 40/2015 i pels 
articles 108 a 112 de la Llei 26/2010 de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment 
administratiu de les administracions públiques de Catalunya.  
 
Divuitè.- JURISDICCIÓ I LITIGIS 
Aquest conveni té naturalesa administrativa. Les discrepàncies hi que puguin sorgir 
seran resoltes per mutu acord de les parts, i si fos necessari es podran acollir als 
tribunals de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
En supòsit de litigi entre les parts, discrepància o reclamació que resulti de l’execució o 
interpretació d’aquest conveni o que hi estiguin relacionades, directament o 
indirectament, el resoldran en primera instància mitjançant l’arbitratge. Les parts fan 
costar expressament el seu compromís d’acomplir el laude arbitral que es dicti. 
 
I en prova de conformitat, les part signen aquest conveni.  
 
ANNEX 1 ACTIVITATS A REALITZAR I INDICADORS DEL PROJECTE 
ACTIVITATS A REALITZAR 
Aquest conveni preveu l’organització i desenvolupament de les activitats següents: 
 
1 Serveis Generals 
 

1.1 Coordinació i direcció 
 
Les tasques de coordinació i direcció són les relacionades amb la conducció 
de l’execució i operativitat del projecte. Tindran la funció d’organitzar els 
equips de treball i de vetllar per l’acompliment dels objectius establerts. 
 

1.2 Suport en la gestió del marketplace 
 
El desplegament del marketplace del Centre de Reempresa de Catalunya 
s’efectua a través d’un mercat transparent a Internet, generant una plataforma 
de trobada entre empresaris cedents i potencials reemprenedors.  
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Aquesta acció inclou la participació de la Diputació de Girona en una part dels 
costos de la gestió informàtica del marketplace i de les adequacions, millores i 
manteniment dels sistemes informàtics que suporten el conjunt de les activitats 
a executar. Per al període inclòs en aquesta proposta es contempla una 
actualització del sistema informàtic, adaptant-lo a les noves versions 
tecnològiques disponibles. 
 

1.3 Informes de seguiment 
 
Per tal de informar de les activitats realitzades en el marc de la col·laboració i 
el compliment dels acords previstos en la col·laboració, s’elaboraran els 
informes de seguiment semestralment i contindran una part quantitativa, 
realitzada a partir del quadre descrit en l’apartat d’indicadors i una part 
qualitativa que analitzarà l’impacte de l’actuació en el territori i que contindrà 
com a mínim els apartats descrits a l’annex 2. 
 

2 Activitats de sensibilització i difusió 
 
2.1 Presentació pública de l’acord de Reempresa.  

 
Per tal de donar presència pública dels resultats aconseguits en el 
desplegament de la Reempresa amb la Diputació de Girona i per tal de donar 
a conèixer el seu servei entre el públic objectiu, es proposa celebrar un Acte 
de Presentació Públic amb assistència dels representants institucionals 
d’ambdues entitats i amb la participació dels equips tècnics del programa, així 
com de testimonials beneficiaris del servei. 
 

2.2 Sessions d’informació, dinamització i/o sensibilització al territori 
Presentacions públiques per posar de manifest la importància del fenomen de 
la Reempresa i de la col·laboració amb la Diputació de Girona. Aquestes 
presentacions públiques serviran per apropar als potencials empresaris 
cedents i reemprenedores, així com a la resta d’interessats, els serveis 
disponibles en el marc de la col·laboració i presentar la Reempresa com una 
alternativa a la creació d’empreses. 

 
D’acord amb el feedback rebut per part dels equips tècnics, es considera 
essencial l’estimulació de l’oferta per augmentar la cartera de projectes de 
cessió. En aquesta línia es proposa la realització de jornades de dinamització 
del mercat local de la Reempresa, activitat ja implementada als darreres 
exercicis a la demarcació de Barcelona, en col·laboració amb els 35 municipis 
que donen el servei de Reempresa en el marc del conveni de col·laboració 
amb la Diputació de Barcelona, i considerada com a bona pràctica per a 
l’augment de la difusió i captació d’usuaris.  
 
Els agents socioeconòmics del territori poden ser prescriptors naturals del 
servei de Reempresa, ja que estan en contacte amb el potencial perfil d’usuari 
de Reempresa, tant el cedent com el reemprenedor. Gestories, assessories, 
agencies immobiliàries, entitats de crèdit, professionals relacionats amb el 
dret, economia o arquitectura, associacions empresarials, entitats del tercer 
sector, unions de botiguers o personal d’àrees de l’administració local (àrea de 
llicències, ocupació, formació, emprenedoria), són, entre molts d’altres, 
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col·lectius que estan a diari en contacte amb persones físiques i empresaris 
que poden requerir els serveis que ofereix el Centre de Reempresa.  
Tanmateix, el desconeixement del servei fa que no sigui prescrit. Per aquest 
motiu es proposa la realització de sessions de dinamització del mercat local de 
la Reempresa amb aquests potencials prescriptors, jornades que serviran per 
donar a conèixer el servei i per establir ponts de col·laboració i interrelació 
amb la finalitat d’augmentar la difusió del servei i arribar a més potencials 
usuaris. 
 

3 Capacitació de les estructures tècniques. 
 

3.1 Nova formació de CRM  
 
Aquest nou conveni disposarà d’una nova eina de gestió (CRM) que millorarà 
la usabilitat respecte l’eina anterior. Sent així una eina més intuïtiva, àgil i útil 
per a totes aquelles persones tècniques dels diferents punts d’atenció. 
 
El portal CRM de Reempresa es diferència de l’anterior en: 
 
Usabilitat: L’antic portal Reempresa estava programat en tecnologia 
SilverLight, un llenguatge de programació poc flexible de Microsoft. El nou 
portal està basat en la tecnologia web que tots coneixem (HTML, CSS, 
JavaScript i C#) llenguatges de programació comuns i utilitzat de manera 
habitual en la programació d’eines de gestió com la de Reempresa.  

 
Menys repeticions entre entitats: A causa de que la usabilitat de l’actual eina 
de gestió té certes deficiències com per exemple que no permet treballar dos 
registres a la vegada, es va optar per repetir els camps entre entitats. Factor 
que provocava un augment en el registre de dades i una fina administrativa 
superior a la necessària.  
Amb el nou portal s’ha fet un estudi exhaustiu de millora del número d’entitats i 
les seves funcionalitats, per tal de que la càrrega de treball administrativa es 
redueixi al màxim i sigui el màxim d’efectiva possible en l’atenció a les 
persones usuàries. 
 
Noves entitats: L’eina permetrà afegir noves entitats en la mesura que sigui 
necessari pel desenvolupament del programa. En aquest cas, d’inici ja es 
comptarà amb l’entitat “Interessos” que permetrà gestionar de manera àgil els 
interessos generats per les persones usuàries a través de la plataforma 
Marketplace de Reempresa. 

 
De cara a la capacitació de l’equip tècnic responsable de la gestió de l’eina per 
a la monitorització dels processos de transmissió empresarial en el seu punt 
local, es realitzarà una formació específica sobre el nou CRM. Així com la 
creació d’un repositori de tutorials i guies de l’eina a la intranet de Reempresa, 
amb l’objectiu de que es puguin consultar en qualsevol moment. 
 
3.2 Formació inicial de nous tècnics 

 
Es planteja una partida de formacions individualitzades per a les noves 
incorporacions del personal tècnic al llarg del conveni de col·laboració. Durant 



 

 

 

 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat   45 

el conveni poden haver modificacions del personal tècnic i és necessari 
realitzar una formació ad hoc a cadascuna d’elles el més ràpidament possible.  
En el conveni anterior en plantejava una formació única al llarg de tot el 
conveni i dificultava la gestió de la formació ja que les noves incorporacions 
mai es produïen totes a la vegada.  
 
La formació inicial individualitzada del nou personal tècnic és d’un mínim de 6 
hores de durada. Aquesta és la formació necessària per acreditar nou 
personal tècnic del servei que s’incorporin als equips de treball dels actuals 
punts d’atenció de la demarcació. 
 
Aquesta formació contempla l’explicació del funcionament de la Reempresa, 
aprendre la metodologia d’atenció als processos de Reempresa, l’ús i gestió 
del marketplace, tant web com CRM, la publicació d’anuncis, així com les 
particularitats bàsiques dels processos de transmissió en relació a la fiscalitat, 
els aspectes jurídics, laborals i de valoració dels negocis.  
 
Al finalitzar aquest curs, els tècnics i tècniques participants esdevindran 
tècnics de ple dret, amb accés propi al marketplace i capacitat de gestió dels 
seus usuaris i usuàries. 
 
3.3. Formació avançada i intercanvi de bones pràctiques  
 
Realització d’una sessió de formació avançada i networking d’unes 5 hores de 
durada orientada a millorar les competències del personal tècnic, augmentar 
l’eficiència i aportar millors solucions als usuaris.  
 
L’objectiu és aprofundir en aspectes relacionats amb el procés 
d’assessorament dels processos de compravenda d’empreses, acompanyat 
d’una dinàmica d’intercanvi de bones pràctiques entre els diferents punts 
d’atenció sota la coordinació de la Diputació. 
 

4 Materials didàctics i promocional 
 

S’ha demanat per part de Diputació de Girona el mínim de material en paper 
possible. Respectant aquesta premissa, volem recalcar la importància 
d’aquesta partida donat que és la que ens permet arribar a potencials persones 
cedents i reemprenedores i ens permet augmentar la massa crítica del 
programa Reempresa.  
Tenint en consideració les necessitats dels punts locals Reempresa i amb un 
caràcter innovador volem presentar un seguit de propostes que permetin 
augmentar l’impacte promocional i de comunicació del programa a tot el territori 
Gironí. 
Així doncs i de manera complementària al disseny i impressió de tríptics 
d’informació general del servei, s’incorporen un seguit de propostes 
innovadores, tals com:  
Tríptics informatius:  

Es preveu una partida mínima de tríptics informatius del programa com a únic 
material físic a desenvolupar en el marc del conveni de col·laboració. 
Elaboració d’un kit de comunicació per a cadascun dels 12 punts 

d’atenció amb diferents publicacions i dissenys personalitzats.  
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Aquest kit de comunicació inclourà: Un llistat de missatges per difondre el punt 
d’atenció a través de les XXSS dirigit a persones reemprenedores i cedents. 
Disseny de 6 creativitats per a la captació de reemprenedores i cedents (en 
format Twitter i Instagram, així doncs un total de 12 dissenys). 4 articles per 
compartir a través dels punts d’atenció, personalitzats, sobre diferenciació 
entre traspàs i Reempresa i els serveis que ofereix Reempresa a una persona 
reemprenedora i cedent.  

*Els dissenys i continguts seran personalitzats amb el logotip del punt d’atenció 
i de la Diputació de Girona. 
Elaboració de vídeo-reportatges a dos punts d’atenció diferents amb 

l’objectiu d’ensenyar el dia a dia d’una persona tècnica 
de Reempresa. 

L’objectiu d’aquesta acció és poder compartir i explicar el paper imprescindible 
dels tècnics i tècniques i, a la vegada, premiar o potenciar el punt d’atenció.  
Gravació d’info-animacions per fer més gràfics els passos que han de 

seguir les persones cedents/reemprenedores/preescriptores un cop 
es disposen a vendre/comprar/preescriure un negoci.  

En aquest vídeo també s’explicarà el conveni entre la Diputació de Girona i 
la Cecot i els diferents punts d’atenció on s’ofereix el servei. El vídeo tindrà una 
durada d’uns 2 minuts. Aquest element pot ser útil per a noves persones 
usuàries que vulguin vendre el seu negoci. Se’ls pot facilitar un cop s’inscriuen 
al servei.   
 

5 Assistència Tècnica als ens locals en els processos d’acompanyament. 
 

5.1 Help Desk en la gestió del marketplace. 
Assistència, suport i resolució de consultes, telefòniques i via mail, sobre els 
processos informàtics i l'ús del marketplace i CRM. A través d’aquest servei 
s’articularan les consultes que fan referència als processos informàtics i a l’ús 
del marketplace que en farà el personal tècnic dels punts d’atenció. 

5.2 Help Desk en el desenvolupament de Processos de Reempresa. 
Assistència, suport i resolució de consultes, telefòniques i via mail, sobre 
aspectes de gestió relacionat amb els processos de Reempresa. Aquesta 
actuació ha de servir per a donar més seguretat als tècnics del servei en la 
seva tasca d’assessorament al llarg del procés de transmissió, així com per 
resoldre dubtes relacionats amb la metodologia Reempresa i l’elaboració de la 
documentació necessària. 

5.3 Assistència als processos d’acompanyament. 
És un servei d’ hores presencials complementari i especialitzat que permetrà 
donar seguretat en les actuacions d’aquest personal tècnic dels ens locals i  
complementar-los en tots aquells passos que desconeguin: redacció de 
contractes, valoració de les empreses, revisió de la situació fiscal/financera, 
anàlisi de riscos, ec, així com col·laborar directament en les trobades de les 
persones reemprenedores-cedents en qualsevol fase del procés, per ajudar al 
tancament definitiu de les operacions i/o permetre salvar el major nombre 
possible d’empreses i de llocs de treball.  
Així mateix, es posa a disposició de la Diputació de Girona la celebració de 
jornades de consultoria orientades a acompanyar al personal tècnic dels 
serveis en els seus processos de transmissió d’empreses, així com en la 
realització de les noves activitats de suport al creixement de les empreses 
adquirides per nous reemprenedors. Aquesta actuació funciona com una borsa 
d’hores a disposició, sota demanda, dels tècnics del servei. 
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Aquest servei preveu 210 hores el 2022 i 220 hores el 2023. Aquest servei 
quedarà validat per part del personal tècnic de l’ens local que el sol·liciti 
mitjançant el certificat de l’annex 4. 
 

6 Indicadors del projecte 
 

6.1 Indicadors de seguiment anual 
 

A) INDICADORS DE SEGUIMENT ANUAL  2022 2023 

1. SERVEIS GENERALS 

1.1. Coordinació i direcció  1 1 

1.2. Suport en la gestió del marketplace  1 1 

1.3. Informes de seguiment  2 2 

2. ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I DIFUSIÓ 

2.1. Presentació pública de l’acord  1 - 

2.2. Sessions d’informació i sensibilització al territori  
I jornades de dinamització del mercat local 

6 6 

3. CAPACITACIÓ DE LES ESTRUCTURES TÈCNIQUES 

3.1. Formació del nou CRM 1  

3.2. Formació inicial de nous tècnics 2 2 

3.2. Formació avançada i intercanvi de bones pràctiques  1 1 

4. MATERIALS DIDÀCTICS I COMUNICACIÓ 

4.1. Tríptics informatius 500 500 

4.2. Kit de comunicació digital per a la difusió del servei i la 
captació de cedents i Reemprenedores 

12 12 

4.3. vídeo-reportatges punt d’atenció 1 1 

4.4. Video-animació per a persones cedents, reemprenedores i 
preescriptores  

2 1 

5. ASSISTÈNCIA TÈCNICA ALS PROCESSOS D’ACOMPANYAMENT 

5.1. Help Desk en la gestió del marketplace  1 1 

5.2. Help Desk en el desenvolupament de Processos de 
Reempresa  

1 1 

5.3. Assistència als processos d’acompanyament  210 
hores 

220 
hores 

 
6.2 Indicadors d’impacte 

 
B) INDICADORS D'IMPACTE 2022 2023 TOTAL 

Nombre de persones reemprenedores ateses  45 45 90 

Nombre de cedents atesos en els ens locals 40 40 80 

Nombre de processos de Reempresa amb èxit 15 17 32 

 
ANNEX 2. CONTINGUTS MÍNIMS DELS INFORMES DE SEGUIMENT 
 
Al final de cada semestre, la Fundació CECOT Innovació realitzarà un informe de 
seguiment que inclourà el detall de les activitats portades a terme, així com el desglòs 
segons els indicadors establerts en l’annex 1. al final del projecte la Fundació CECOT 
Innovació realitzarà un informe final. Els continguts d’aquest informes seran els 
següents: 
 
Continguts mínims dels informes semestrals: 
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Detall de les activitats realitzades seguint l’esquema de l’annex 1 
Indicadors de resultat i seguiment seguint l’esquema de l’annex 1. 
Resultats i avaluació de la satisfacció ens locals participants 
Detall de les consultes relacionades am l’activitat 5.1 Help Desk en la gestió 
del marketplace 
Detall de les consultes de processos de reempreses incloses en l’activitat 
5.2 Help Desk en el desenvolupament de processos de Reempresa 
Relació de les hores imputades segons actuació 5.3 Assistència als 
processos d’acompanyament, validat per l’ens local corresponent 

 
Continguts mínims de l’informe final 

7. Resum segons els indicadors establerts a l’annex 1.Anàlisi comparatiu entre 
els resultats obtinguts i els previstos i justificació de les desviacions. 

8. Recomanacions de futur per part de la Fundació CECOT Innovació. 
 
ANNEX 3 PRESSUPOST i PERIODIFICACIÓ 
 

TOTAL TOTAL

per capitols per partides 2022 2023

1.      Serveis Generals  11.488,00 € 

1.1.         Coordinació i direcció  7.238,00 €  3.619,00 € 1 1  3.619,00 €  3.619,00 € 

1.2.         Suport en la gestió del marketplace  3.220,00 €  1.610,00 € 1 1  1.610,00 €  1.610,00 € 

1.3.         Informes de seguiment  1.030,00 €  257,50 € 2 2  515,00 €  515,00 € 

2.      Activitats de sensibilització i difusió  3.670,00 € 

2.1.         Presentació pública de l’acord  550,00 €  550,00 € 1  550,00 € 

2.2.         Sessions d’informació, dinamització i/o sensibilització al territori  3.120,00 €  260,00 € 6 6  1.560,00 €  1.560,00 € 

3.      Capacitació de les estructures tècniques  4.420,00 € 

     3.1          Formació del nou CRM  900,00 €  900,00 € 1  900,00 €  - € 

3.2.         Formació individualitzada per a noves persones tècniques  2.200,00 €  550,00 € 2 2  1.100,00 €  1.100,00 € 

3.3.         Formació avançada i intercanvi de bones pràctiques  1.320,00 €  660,00 € 1 1  660,00 €  660,00 € 

4.      Materials didàctics i comunicació  6.310,00 € 

4.1.        Trípcs informatius  770,00 €  0,77 € 500 500  385,00 €  385,00 € 

4.2.        Kit de comunicació digital per a la difusió del servei i la captació de cedents i Reemprenedores  1.920,00 €  80,00 € 12 12  960,00 €  960,00 € 

4.3.        Video reportatges punt d'atenció  2.900,00 €  1.450,00 € 1 1  1.450,00 €  1.450,00 € 

4.4.        Video-animació per a persones cedents, reemprenedores i preescriptores  720,00 €  240,00 € 2 1  480,00 €  240,00 € 

5.      Assistència Tècnica als processos d’acompanyament  43.795,30 € 

5.1.         Help Desk en la gestió del Market Place  3.000,00 €  1.500,00 € 1 1  1.500,00 €  1.500,00 € 

5.2.         Help Desk en el desenvolupament de Processos de Reempresa  3.940,00 €  1.970,00 € 1 1  1.970,00 €  1.970,00 € 

5.3.         Assistència als processos d’acompanyament (hores presencials + hores telemàtiques)  36.855,30 €  85,71 € 210 220  17.999,10 €  18.856,20 € 

TOTAL DESPESES DEL PROJECTE  69.683,30 €  69.683,30 €  35.258,10 €  34.425,20 € 

APORTACIÓ DIPUTACIÓ DE GIRONA (75%)  52.262,48 €  26.443,58 €  25.818,90 € 

APORTACIÓ CENTRE REEMPRESA (25%)  17.420,83 €  8.814,53 €  8.606,30 € 

TOTAL INGRESSOS DEL PROJECTE  69.683,31 €  35.258,11 €  34.425,20 € 

PRESSUPOST D'INGRESSOS

PRESSUPOST DE DESPESES

ACTIVITATS Preu unitari 2022 2023
ANUALITATS

 
 
Annex 4 
 
(LOGOTIP DE L’ENTITAT LOCAL) 
 
PROJECTE REEMPRESA 

 

ASSISTÈNCIA PROCESSOS D’ACOMPANYAMENT 
 

ENS LOCAL:  

SEMESTRE I ANUALITAT  

TÈCNIC/A RESPONSABLE DE 
L’ENS LOCAL 
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TÈCNIC/A RESPONSABLE DE 
REEMPRESA 

 

 
 

 
DATA 
ASSISTÈNCIA 

 
NUM. 
HORES 

SIGNATURES 

TÈCNIC/A 
ENS LOCAL 

TÈCNIC/A 
RESPONSABLE DE 
REEMPRESA 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 

   

 

”  

 
Segon. Facultar àmpliament el president de la Diputació per a la signatura d’aquest 
conveni i dels documents necessaris per la seva execució i perquè, si cal, rectifiqui els 
defectes o les omissions que eventualment s’hi puguin advertir. 
 
Tercer. Autoritzar i disposar la subvenció de la Diputació de Girona per a la 
consolidació del projecte Reempresa, per l’import màxim de 52.262,48€ 
(cinquanta-dos mil dos-cents seixanta-dos euros amb quaranta-vuit cèntims), import 
que suposa el 75% del cost de les actuacions, distribuïts en dues anualitats; 
condicionant la despesa futura a l’existència de crèdit en el pressupost corresponent, 
tal com disposa l’art. 174 del TRLHL al qual es remet la ICI.  
 

Anualitat Import màxim Aplicació pressupostària 

2022 26.443,58€ 250 4300 48101 (Foment entitats no lucratives PiDEL) 

2023 25.818,90€ 250 4300 48101 (Foment entitats no lucratives PiDEL) 

 
Quart. Traslladar aquest acord a la Fundació CECOT Innovació. 
 

 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents. 
 
 
 
18. Aprovació conveni suport foment emprenedoria - Promoció i 
Desenvolupament Econòmic Local. 2021/X020202/8345 
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La Diputació de Girona, mitjançant el departament de Promoció Econòmica, dona 
suport a les polítiques locals de desenvolupament local i té com a línies d’actuació 
prioritàries la col·laboració en projectes relacionats amb el foment de la innovació, 
l’atracció del talent i el desenvolupament econòmic integral i equilibrat dels municipis 
del seu àmbit territorial. 
 
Dins les línies estratègiques de l’àrea de Promoció Econòmica hi ha l’impuls a les 
polítiques d’innovació i competitivitat a Girona, per desenvolupar un territori amb un 
teixit productiu creatiu i innovador, que aporti valor afegit i es posicioni dins l’economia 
del coneixement. 
 
aGOe és una associació sense ànim de lucre creada l’any 2018 que agrupa a 
professionals de diferents sectors. Després d’haver finalitzat la seva dedicació 
professional, la intenció de l’entitat és aportar la seva experiència de gestió 
empresarial en règim de voluntariat a petites empreses i entitats de suport a la creació 
d’empreses que compten amb pocs recursos per accedir a la consultoria comercial. 
Aquesta entitat presta un servei de suport a l’emprenedoria en l’àmbit de la 
demarcació de Girona. Els voluntaris sènior d’aGOe provenen de la Asociación seniors 
españoles para la cooperación tècnica (SECOT). 
 
La Junta de Govern de data 13 de novembre de 2018 va aprovar un conveni pluriennal 
de subvenció amb aGOe per tal de donar suport a les noves iniciatives empresarials i 
al teixit de Pimes del seu entorn, que finalitza aquest any 2021. 
 
Enguany, i vist que la valoració dels resultats obtinguts, es creu convenient signar un 
nou conveni pluriennal per quatre anys naturals més per tal de consolidar la 
implantació d’aquesta metodologia a la demarcació gironina. 
 
D’acord amb l’article 9 del Reglament Orgànic de la Diputació de Girona, la Junta de 
Govern assumeix la competència d’aprovació dels convenis de col·laboració amb 
altres ens, entitats i organismes. 
 
Vist l’informe favorable de la cap del servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic 
Local, el president de la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció 
Econòmica i Cooperació Local proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord 
següent: 
 
Primer. Aprovar el conveni pluriennal de subvenció entre la Diputació de Girona i 
l’Associació Gironina d’Orientació Empresarial (aGOe) per a donar suport a les noves 
iniciatives empresarials i al teixit de PIMES del seu entorn, el text del qual es transcriu 
íntegre a continuació: 
 
“CONVENI DE SUBVENCIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I L’ASSOCIACIÓ 
GIRONINA D’ORIENTACIÓ EMPRESARIAL (aGOe), (anualitats 2022-2025)  
  
 ENTITATS QUE HI INTERVENEN  
D’una part, el Sr. Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona amb 
NIF: P1700000A, en nom i representació de la Corporació, expressament facultat per 
aquest acte per acord de Junta de Govern de XXX de XXX de 2021 i assistit pel Sr. 
Jordi Batllori i Nouvilas, secretari general de la corporació.  
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D’altra part, el Sr. Joaquim Munné Ubia amb en qualitat de president de l’Associació 
Gironina d’Orientació Empresarial, en endavant aGOe amb delegació a la Gran Via de 
Jaume I, 46 de Girona i NIF G55318679. 
Les parts es reconeixen mútuament en la qualitat en què cadascuna intervé i també la 
capacitat legal suficient per a l’atorgament d’aquest conveni i a aquest efecte,  
  
MANIFESTEN  
  
Primer.- Que la Diputació de Girona és una entitat amb les següents competències 
pròpies que les lleis de l’Estat i del Parlament de Catalunya li atribueixen:  
  
→La coordinació dels serveis municipals entre sí per garantir la prestació integral i 
adequada a tot el territori.  
 →L’assistència i la cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, 
especialment als de menor capacitat econòmica i de gestió.  
→La prestació de serveis públics de caràcter supramunicipal i, si s’escau, 
supracomarcal.  
→La cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i en la 
planificació en el territori provincial, d’acord amb les competències de les altres 
administracions públiques en aquest àmbit.  
→El foment i l’administració dels interessos peculiars de la província.  
  
Segon.- Que aGOe és una associació sense ànim de lucre creada l’any 2018 que 
agrupa a professionals de diferents sectors que, havent finalitzat la seva dedicació 
professional, desitgen aportar la seva experiència de gestió empresarial en règim de 
voluntariat a petites empreses i entitats de suport a la creació d’empreses que 
compten amb pocs recursos per accedir a la consultoria comercial. Aquesta entitat 
presta un servei de suport a l’emprenedoria en l’àmbit de la demarcació de Girona.  
  
Tercer.- Que els voluntaris sènior d’aGOe provenen de la Asociación seniors 
españoles para la cooperación técnica (SECOT) amb qui la Diputació de Girona va 
formalitzar un conveni de col·laboració per al foment de l’emprenedoria durant els anys 
2016 i 2017. A partir de la constitució de la nova entitat, la Diputació i aGOe varen 
continuar aquesta mateixa col·laboració durant les anualitats 2018, 2019, 2020 i 2021. 
  
Quart.- Que la Diputació de Girona ha impulsat la Xarxa de Serveis Locals (XSLPE) 
de Promoció Econòmica que agrupa els ajuntaments, consells comarcals i entitats 
delegades de promoció econòmica de la demarcació de Girona.  
  
Cinquè.- Que ambdues entitats tenen com a objectiu comú portar a terme accions per 
dinamitzar i donar suport a les empreses de Girona i per tot això ambdues parts 
acorden formalitzar aquest marc de col·laboració, en el marc de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic, amb els següents:  
   
PACTES  
  
1. OBJECTE DEL CONVENI  
Aquest conveni té per objecte establir un marc de col·laboració entre les dues 
institucions per a donar suport a les noves iniciatives empresarials i al teixit de PIMES 
del seu entorn.  
  



 

 

 

 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat   52 

Sense perjudici que es pugui desenvolupar qualsevol altra actuació en el marc 
d’aquest conveni, la Diputació de Girona i aGOe col·laboraran en els àmbits que es 
vagin definint i concertant entre ambdues parts i d’acord amb les novetats que 
apareguin dins del catàleg d’activitats d’aGOe (formacions i assessoraments) o d’altres 
nous que es considerin d’interès i realitzables. 
  
Aquest servei no substitueix en cap cas l’assessorament del personal tècnic de les 
entitats locals sinó que el complementa en la vessant pràctica a partir de l’experiència 
personal i professional de l’assessor d’aGOe.  
  
2. MARC DE LA COL·LABORACIÓ  
EI desenvolupament del conveni es basarà en els següents compromisos de 
cadascuna de les parts.  
  
AGOE assumeix els següents compromisos:  
 -Posar a disposició el seu equip d’experts per a donar formació i assessorament, 
mitjançant procés de consultoria, a les empreses i/o emprenedors amb caràcter 
gratuït.  
 -Atendre les consultes del personal tècnic de les entitats adherides a la Xarxa de 
Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE) i altres entitats locals de la 
demarcació de Girona.  
 -Oferir sessions d’assessorament col·lectiu pels tècnics i/o emprenedors.  
 -Oferir sessions formatives grupals.  
 -L’atenció podrà ser presencial o no presencial (telefònic, correu electrònic) segons 
ho requereixin les peculiaritats del cas i l’efectivitat de l’acompanyament.  
 -Informar la Diputació de les peticions d’assessorament/formació i de la marxa del 
programa.  
  
La Diputació de Girona assumeix els següents compromisos:  
 -Promoure i difondre el contingut d’aquest conveni entre les entitats adherides a la 
XSLPE i altres entitats locals de la demarcació de Girona a través dels seus canals 
habituals.  
 -Fer l’avaluació i el seguiment del programa proposant les millores que s’escaiguin.  
 -Posar a disposició d’aGOe de forma gratuïta, en la mesura que sigui possible, les 
sales de reunions i aules de la Diputació de Girona per a assessoraments i formacions 
relacionades amb l’objecte del conveni.  
 -Subvencionar aGOe perquè pugui fer les actuacions que es desprenen d’aquest 
marc de col·laboració.  
 Ambdues entitats es comprometen a buscar sinergies per construir projectes 
col·laboratius i ajudar a implementar-los a través dels mitjans que tinguin a disposició.  
   
3. PROTOCOL DE FUNCIONAMENT  
 L’àmbit d’actuació del conveni és la demarcació de Girona, tanmateix es prioritzaran 
els territoris en què aGOe no presta el servei directament o en col·laboració amb altres 
entitats.  
  
Els sèniors assessors d’aGOe que puguin participar en els assessoraments o altres 
tipus de col·laboració, no són empleats d’aGOe i presten els seus serveis a títol 
voluntari i gratuït, per la qual cosa no existeix relació laboral ni tampoc vincle 
professional de prestació autònoma de serveis.  
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Els assessorats seran lliures de seguir, o no, els consells que puguin aportar els 
sèniors assessors i assumeixen la total i exclusiva responsabilitat sobre totes les 
decisions que prenguin o puguin prendre en relació amb la matèria o continguts que es 
tractin. En conseqüència, no serà possible exigir responsabilitat de cap mena a aGOe 
ni als sèniors assessors.  
  
El personal tècnic de les entitats locals farà directament les peticions a aGOe, que 
seran ateses per ordre d’entrada en la mesura dels efectius personals disponibles. 
aGOe informarà la Diputació de Girona de manera regular i periòdica de la marxa del 
programa.  
  
4. SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIO DE GIRONA  
La Diputació de Girona es compromet a fer les següents subvencions màximes anuals, 
per anualitats, amb càrrec a les aplicacions de Foment entitats no lucratives Promoció i 
Desenvolupament Econòmic Local. Aquestes subvencions es minoraran d’acord amb 
els articles 22 i 30 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
Aplicació  2022  2023  2024  2025  

250 4300 48101  1.000 €  1.000 €  1.000 €  1.000 €  

250 4300 78102 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 

Total 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 

 
La despesa amb càrrec a exercicis futurs quedarà condicionada a l’existència del 
corresponent crèdit suficient i adequat. Caldrà que aGOe certifiqui les intervencions 
efectuades perquè la Diputació de Girona tramiti la subvenció corresponent. 
 
Seran despeses justificables les necessàries per al desenvolupament de l’activitat 
següents: 
 
-Despeses corrents, com el material fungible, la publicitat, les despeses de 
desplaçament (a raó de 0,19 euros per kilòmetre), l’aparcament, les dietes de 
manutenció, aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària 250 4300 48101. 
 
-Despeses susceptibles de ser inventariables, a càrrec de l’aplicació pressupostària 
250 4300 78102. 
 
Periòdicament es podran presentar justificacions parcials que aniran acompanyades 
de la certificació de les intervencions efectuades i la certificació de les despeses 
incorregudes. Les justificacions parcials no inclouran les despeses inventariables, que 
es justificaran al final de l’anualitat.  
 
Al final de cada anualitat, abans de 31 de març de l’any següent, caldrà haver certificat 
la totalitat de les intervencions de l’any anterior i la totalitat de les despeses, incloses 
les inventariables. Caldrà que aGOe identifiqui les despeses corrents i les 
inventariables en el certificat de despeses així com en el compte justificatiu. 
 
5. SEGUIMENT DEL CONVENI  
Les parts creen una comissió de seguiment paritària de dos membres d’aGOe i dos 
tècnics de la Diputació de Girona que es reunirà semestralment amb l’objecte de:  

 Fer el seguiment de les accions i mesures desenvolupades.  
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 Analitzar les mesures correctives i millores que siguin necessàries implementar 
i que assegurin el compliment dels objectius.  

 Proposar noves actuacions i iniciatives que, orientades a un mateix objectiu, 
permetin ampliar i millorar l’impacte a la província de Girona.  

 Valorar l’execució i l’ajustament de les accions desenvolupades amb l’objecte 
del conveni.  

 Comprovar que aGOe conservi els documents justificatius de les despeses 
incorregudes, els quals li podran ser sol·licitats en qualsevol moment.  

   
6. TRACTAMENT DE DADES DE CARACTER PERSONAL  
 En el cas que l’objecte del conveni inclogui el tractament de dades de caràcter 
personal, s’ha de complir la normativa i han d’adoptar i implementar els principis i les 
mesures que estableixen els reglaments (UE) 2016/679 del Parlament  Europeu i del 
Consell de 27 d'abril de 2016, en relació amb la protecció de les persones físiques pel 
que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.  

  
La Diputació de Girona tractarà les dades personals dels interlocutors de l’entitat en el 
marc de la legislació vigent en protecció de dades de caràcter personal i seran 
conservades com a part del procediment administratiu. Podran accedir, rectificar, 
suprimir i exercir la resta dels seus drets adreçant-se al delegat de Protecció de Dades 
de la Diputació de Girona, amb domicili a la pujada de Sant Martí, 4-5, 17004, de 
Girona o bé per correu electrònic a dpd@ddgi.cat. 
  
7. DIFUSIÓ I PUBLICITAT  
 En els materials informatius i de difusió, així com en les accions de publicitat relatives 
a l'objecte d'aquest conveni, s'haurà de fer esment explícit a la col·laboració de la 
Diputació de Girona i s'haurà d'incorporar la imatge corporativa tant de la Diputació 
com d’aGOe.  
   
8. EXTINCIÓ I RESOLUCIÓ DEL CONVENI  
Qualsevol de les parts podrà rescindir, prèvia existència de causa justificada, els 
compromisos del conveni, informant-ne a l’altra de manera oficial, i amb una antelació 
de 60 dies.  
  
Seran causes d’extinció o resolució d’aquest acord, les següents:  

 Per la realització de l’objecte del conveni o l’expiració del termini.  
 Per la desaparició sobrevinguda de l’objecte del conveni per causes objectives.  
 Per mutu acord de les parts.  
 Per impossibilitat manifesta, legal o material, de portar a terme el compliment de 

les previsions.  
 Per incompliment manifest dels pactes convinguts entre les parts interessades.  
 Qualsevol altra determinada per la legislació vigent.  

   
9. RÈGIM DE MODIFICACIÓ DEL CONVENI  
 Les eventuals actualitzacions i modificacions del conveni seran objecte d’una 
addenda i requeriran l’acord unànime de les parts.  
  
10. VIGÈNCIA DEL CONVENI  
Aquest conveni tindrà vigència des de l’1 de gener de 2022 i fins al 31 de desembre de 
2025. En qualsevol moment, abans de la finalització del termini previst en aquest 
apartat, els signants podran acordar una pròrroga per un període de fins a un màxim 
de quatre anys addicionals, o la seva extinció.  
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11. JURISDICCIÓ  
Aquest conveni es regeix pel que preveu la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic 
del sector públic.  
Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada d’aquest conveni són 
competents els jutjats i tribunals de la jurisdicció contenciosa-administrativa de la 
demarcació de Girona.  
  
I en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni.”  
 
Segon. Facultar àmpliament el president de la Diputació per a la signatura d’aquest 
conveni i dels documents necessaris per la seva execució i perquè, si cal, rectifiqui els 
defectes o les omissions que eventualment s’hi puguin advertir. 
 
Tercer. Autoritzar i disposar la subvenció de la Diputació de Girona per a l’execució de 
les activitats d’aGOe, per l’import màxim de 12.000€ (dotze mil euros), distribuïts en 
quatre anualitats; condicionant la despesa futura a l’existència de crèdit en el 
pressupost corresponent, tal com disposa l’art. 174 del TRLHL al qual es remet la ICI.  
 

Aplicació  2022  2023  2024  2025  

250 4300 48101  1.000 €  1.000 €  1.000 €  1.000 €  

250 4300 78102 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 

Total 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 

 
Quart. Traslladar aquest acord a l’Associació Gironina d’Orientació Empresarial 
(aGOe).  
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents. 
 
 
 

— Servei d'Arxius i Gestió de Documents 
 
19. Acord per l'aprovació de la proposta d'eliminació de documentació número 
2021/02 del fons de la Diputació de Girona - Servei d'Arxius i Gestió de 
Documents. 2021/H010400/9154 
 
Vist el que disposen l’article 9 de la llei 10/2001 de 13 de juliol d’arxius i gestió de 
documents, pel que fa a la conservació i eliminació de documents públics, el Decret 
13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documentació de 
l’Administració Pública, l'Ordre del conseller de Cultura de 15 d'octubre de 1992, per la 
qual s'aproven els criteris generals d'avaluació i tria de documentació i el model de 
proposta corresponent, l'Ordre del conseller de cultura de 8 de febrer de 1994, per la 
qual s'aproven normes per a l'aplicació de Taules d'Avaluació Documental i les 
successives ordres aprovades. 
 
Atès que es compleixen els criteris establerts  en  l’article 11 del el Decret 13/2008, 
de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documentació de l’Administració 
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Pública, sobre aplicació de l'avaluació documental i que es disposa d'un inventari de la 
documentació a destruir. 
 
Vist l'informe corresponent realitzat pels tècnics del Servei d’Arxius i Gestió de 
documents, on es proposa l'eliminació de 482 capses de documentació d'arxiu  
equivalents a 57,84 metres lineals de documentació d'entre els anys 1985-2013 i que 
es detalla a continuació:  
 

Codi 
TAD 

Títol sèrie / Codi sèrie 
Dates 
extremes 

Nombre 
Capses 

Metres 
lineals 

 

Còpies i duplicats de 
documentació de subvencions 
de Cooperació municipal-suport 
tècnic/X020304 

1983-2005 72 8,64 

 

Còpies i duplicats de 
documentació de subvencions 
de Cooperació 
municipal-directes /X020302 

2000-2011 8,5 1,02 

 

Còpies i duplicats de 
documentació de subvencions 
de Cooperació municipal-suport 
econòmic/X020201 

2000-2001 3 0,36 

 

Còpies i duplicats de 
documentació de projectes de 
Carreteres i camins i de Xarxa 

viària local / K010400 

1956-2010 216 25,92 

 
Còpies i duplicats de 
documentació d’Expropiacions 
/J010200 

1996-2010 5,5 0,66 

 
Còpies i duplicats de Contractes 
de serveis/D050600 

2011-2013 4 0,48 

 

Còpies i duplicats de 
documentació d’Assistència i 
cooperació (Fulls d’incidències, 
sortides, vacances...)/G03-G04 

1986-1995 4 0,48 

240 
Contractes de 
serveis/D050600 

2001-2011 21 2,52 

236 
Contractes de subministraments 
no inventariables 
(menors)/D050402 

2009-2011 5 0,6 

235 Contractes d’obres/D050300 1989-2005 136 16,32 
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448 

Expedients de convocatòria de 
sessions del Consell 
d’Administració de 
Semega/A010101 

2002-2013 1 0,12 

449 
Expedients de convocatòria de 
sessions de la Junta general de 
Semega/A010201 

2002-2012 1 0,12 

109 

Subsidis i ajuts socials (Ajudes 
per estudis personal laboral, 
funcionari, personal eventual i 
polític)/G080100 

2013-2015 1 0,12 

109 
Subsidis i ajuts socials (Ajudes 
per ulleres)/G080100 

2013-2015 1 0,12 

249 

Nòmines -Indemnitzacions per 
raons del servei 
(Desplaçaments i 
dietes)/G060600 

2015 2 0,24 

18 

Seguretat social i 
mútues-Comunicats de baixa, 
alta i confirmació d’incapacitat 
temporal/G040300 

2011-2015 1 0,12 

TOTAL   

 
 
Atès que la documentació proposada per eliminar des de l'Arxiu General compleix les 
condicions i els terminis establerts en les resolucions de la Comissió Nacional d’Accés, 
Avaluació i Tria de Documentació (CNAATD). 
Per tot el que s’ha exposat el diputat delegat d'Habitatge i Serveis Generals, Joaquim 
Ayats i Bartrina, proposa elevar a la Junta de Govern la següent proposta d’ACORD: 
 
PRIMER.  Aprovar l’eliminació núm. 2022/01 que comprèn: 1) Còpies i duplicats de 
documentació de subvencions de Cooperació municipal-suport tècnic (1983-2005); 2) 
Còpies i duplicats de documentació de subvencions de Cooperació municipal-directes 
(2000-2011); 3) Còpies i duplicats de documentació de subvencions de Cooperació 
municipal-suport econòmic (2000-2001); 4) Còpies i duplicats de documentació de 
projectes de Carreteres i camins i de Xarxa Viària Local (1956-2010); 5) Còpies i 
duplicats de documentació d’Expropiacions (1996-2010); 6) Còpies i duplicats de 
Contractes de serveis (2011-2013); 7) Còpies i duplicats de documentació 
d’Assistència i cooperació (1986-1995); 8) Contractes de serveis (2001-2011); 9) 
Contractes de subministraments no inventariables (menors) (2009-2010); 10) 
Contractes d’obres (1989-2005); 11) Expedients de convocatòria de sessions del 
Consell d’Administració de Semega (2002-2013); 12) Expedients de convocatòria de 
sessions de la Junta general de Semega (2002-2012); 13) Subsidis i ajuts socials 
-Ajudes per estudis personal laboral, funcionari, personal eventual i polític (2013-2015); 
14) Subsidis i ajuts socials-Ajudes per ulleres (2013-2015); 15) Nòmines 
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-Indemnitzacions per raons del servei-Desplaçaments i dietes (2015) i 16) Seguretat 
social i mútues-Comunicats de baixa, alta i confirmació d’incapacitat temporal 
(2011-2015) 
 
SEGON. Comunicar a la Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria Documental 
aquest acord.  
 
TERCER. Procedir a la destrucció dels documents descrits, i fixar la data per fer-ho el 
dia 18 de gener si en el termini de 15 dies la Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i 
Tria Documental no ha emès cap comunicació indicant que s’aturi aquest procés. 
 
QUART. Donar d’alta aquesta eliminació, amb el núm.: 2021/02, en el Registre de 
Destrucció de Documents, d'acord amb la normativa vigent. 
 

 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents. 
 
 
 
20. Aprovar la incorporació dels nous preus públics per a la inscripció al III 
Seminari Internacional dels Arxius Esport a Ordenança reguladora preu públic - 
Servei d'Arxius i Gestió de Documents. 2021/A050200/6984 
 
La Diputació de Girona, té entre les seves competències l’assistència i cooperació 
jurídica, econòmica i tècnica als municipis, especialment als de menor capacitat 
econòmica i de gestió. El Servei d’Arxius i Gestió de Documents de la Diputació de 
Girona te diverses línies d’actuació orientades a garantir aquesta assistència. 
 
L’article 32c de la Llei 10/2001, d’arxius i documents, modificada per la Llei 20/2015, 
d’arxius i gestió de documents, estableix, a més a més, l’obligació, dels arxius, de 
potenciar les activitats de divulgació i foment de la recerca. 
 
En compliment d’ambdues funcions, l’any 2018, el Servei d’Arxius i Documents va 
organitzar el Seminari Internacional dels Arxius de l’Esport, que en el decret 2019/3451 
aprovat el dia 5 de desembre pel President de la Diputació, es diu que aquest Seminari 
Internacional dels Arxius de l’Esport (SIAE) es farà biennalment. La darrera edició es 
va fer a l’octubre de 2021, on line, a causa de la situació provocada per la pandèmia. 
Ara, d’acord amb l’esmentat decret es proposa fer la propera edició al maig de 2022. 
 
El seminari es proposa fer arribar als ajuntaments, arxius municipals i comarcals, 
entitats esportives i centres educatius tant de formació arxivística i documental com de 
formació vinculada al món de l’esport, les experiències i propostes de professionals, 
tècnics i estudiants, experts de reconegut prestigi així com el coneixement 
d’actuacions concretes que s’han dut a terme a altres arreu del país i a l’estranger. 
Col·laboren en l’organització i participen en el Seminari la Secció d’Arxius de l’Esport 
del Consell Internacional d’Arxius (ICA/SPO), l’Ajuntament de Girona, la Generalitat de 
Catalunya (departament de la Presidència i departament de Cultura), l’Associació 
d’Arxivers de Catalunya, el Museu Marítim de Barcelona, al Càtedra de l’Esport de la 
Udg i la Diputació de Girona. 
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D’acord amb l’article 41 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (d’ara en endavant 
TRLRHL), les entitats locals poden establir preus públics per les prestacions de serveis 
o la realització d’activitats de la seva competència. 
 
L’any 2015 la Diputació de Girona va aprovar l’Ordenança reguladora del preu públic 
per a l’assistència de cursos, seminaris o jornades organitzades per la Diputació de 
Girona en l’àmbit de les seves competències. L’article 4 de l’ordenança estableix que 
les tarifes i quantia del preu per assistència a cursos, seminaris o jornades es 
determinaran per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona. 
 
L’article 44 del TRLRHL determina que l’import dels preus públics haurà de cobrir com 
a mínim el cost del servei prestat o de l’activitat realitzada; excepte quan existeixin 
raons socials o benèfiques, culturals o de servei públic que ho aconsellin, cas en el 
qual l’entitat podrà fixar preus públics per sota d’aquest límit. Excepció que s’ajusta a 
aquesta activitat. 
 
Per tal de determinar i aprovar els preus públics per a la inscripció i assistència al III 
Seminari Internacional dels Arxius de l’Esport es va iniciar l’expedient núm. 2021/6984 
que es va resoldre amb l’acord de la Junta de Govern ordinària de la Diputació de 
Girona, del dia 3 d’agost de 2021, d’Aprovació de la incorporació del preu públic per a 
la inscripció al III Seminari Internacional dels Arxius de l’Esport a l’Ordenança 
reguladora del preu públic per a l’assistència a cursos, seminaris o jornades 
organitzats per la Diputació de Girona. 
 
Examinat aquest expedient, amb posterioritat a l’aprovació definitiva, la publicació i la 
notificació de l’acord, s’ha valorat que per motius culturals i de servei públic era 
convenient, en alguns casos, modificar amb bonificacions el preu públic d’inscripció al 
seminari que s’havia determinat a l’esmentat acord -35 €- per impulsar i facilitar 
l’assistència de determinats col·lectius, com estudiants, jubilats o aturats, al seminari.  
 
De manera que s’ha determinat deixar sense efecte l’acord de la Junta de Govern 
ordinària de la Diputació de Girona, del dia 3 d’agost de 2021, que aprovava la 
incorporació del preu públic per a la inscripció al III Seminari Internacional dels 
Arxius de l’Esport a l’Ordenança reguladora; i impulsar un nou procediment, del qual 
aquest informe n’és el primer document, per obtenir un nou acord que inclogui 
aquestes modificacions. En aquest nou acord, l’organització del seminari proposa, les 
bonificacions següents:  

4. Els ponents i els membres del comitè organitzador estaran exempts de 
pagament 

5. El preu per als membres de l’ICA, ICOM, AAC, IFLA, universitats, centres i 
associacions de recerca de l’esport serà de 30 € 

6. El preu per a jubilats, aturats i estudiants serà de15 € 
 
Les modificacions queden reflectides en un nou informe econòmic que detallem a 
continuació:  

DESPESES    

Ponents  AN frança 500 

Desplaçaments  1200 

Hotels  2500 
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Àpats  2.950 

Equips tècnics  1700 

Head phones  900 

pausa-cafè  1.350 

Imatge, web, difusió  1.850 

Traducció simultània  1300 

Organització  1400 

   

  16.000 

 
 

  

INGRESSOS   

ICA/SPO  500 

Diputació de Girona  5000 

Ajuntament de Girona  2000 

Cultura - Generalitat  4000 

Esports - Generalitat  4000 

AAC  500 

   

TOTAL  16000 

 
Ingressos preus cobrint el cost (aforament màxim de 70 assistents) 

Inscripcions  Preu  

70  228.5 €   

TOTAL 16.000 € 

 
Ingressos preus públics (aforament màxim de 70 assistents) 
Inscripcions  Preu   TOTAL  

20 35 € 700 € 

10 30 € 300 € 

30 15 € 450 € 

10 0 € 0 € 

TOTAL  1.450 € 

 
Proposem doncs, l’aprovació d’un preu públic general de 35 € per inscripció; i dos 
preus amb bonificació de 30 i 15 euros. De l’estimació del nombre d’assistents de 
cadascun dels grups en un espai que té un aforament màxim de 70 assistents, en 
resulten uns ingressos de 1.450 €; una quantitat molt inferior al cost del servei prestat, 
però considerem que hi ha raons culturals i de servei i interès públic que, tal i com 
estableix l’article 44 del TRLRHL, aconsellen fixar el preu per sota el límit de cobertura 
del cost de l’activitat realitzada, que seria de 228.5 €. 
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Per tal de gestionar els ingressos i vist que al pressupost de la Diputació de Girona no 
tenia prevista cap aplicació pressupostària per consignar els ingressos derivats de 
l’aplicació de l’ordenança i preus públics proposats, s’ha creat l’aplicació 
pressupostària corresponent en el pressupost d’ingressos de la institució que és la 
següent: 
 
232-34904 Preu públic per a inscripció a cursos i seminaris S. Arxius 

 
Vist l’nforme de la cap del Servei d’Arxius i Gestió de Documents que informa 
favorablement el contingut i la tramitació d’aquest nou procediment per regular els 
nous preus públics per a la inscripció al III Seminari Internacional dels Arxius de 
l’Esport¸ que es farà a Girona al mes de maig de 2022 i deixar sense efecte l’acord de 
la Junta de Govern del dia 3 d’agost de 2021, d’Aprovació de la incorporació del preu 
públic per a la inscripció al III Seminari Internacional dels Arxius de l’Esport a 
l’Ordenança reguladora del preu públic per a l’assistència a cursos, seminaris o 
jornades organitzats per la Diputació de Girona, que determinava una regulació de 
preus diferent. 
 
D’acord amb aquests antecedents el diputat delegat d'Habitatge, assistència als 
municipis i serveis generals, Joaquim Ayats i Bartrina, proposa a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER. Deixar sense efecte l’acord de la Junta de Govern del dia 3 d’agost de 2021, 
d’Aprovació de la incorporació del preu públic per a la inscripció al III Seminari 
Internacional dels Arxius de l’Esport a l’Ordenança reguladora del preu públic per a 
l’assistència a cursos, seminaris o jornades organitzats per la Diputació de Girona. 
 
SEGON. Aprovar, de manera general, el preu públic de 35,00 € per a la inscripció i 
assistència al III Seminari Internacional dels Arxius de l’Esport, organitzat pel Servei 
d’Arxius i Gestió de Documents de la Diputació de Girona en col·laboració amb la 
Secció d’Arxius dels Esports del Consell Internacional d’Arxius (ICA/SPO), 
l’Ajuntament de Girona, la Generalitat de Catalunya, el Museu Marítim de Barcelona i 
l’Associació d’Arxivers de Catalunya. El preu públic és inferior al cost de l’activitat 
perquè hi ha raons culturals i de servei i interès públic que ho aconsellen (art. 44 del 
TRLRHL).  

 
TERCER Establir que els ponents i els membres del comitè organitzador III Seminari 
Internacional dels Arxius de l’Esport estaran exempts del pagament i que hi haurà una 
quota reduïda d’inscripció de 30 € per als membres de l’ICA, ICOM, AAC IFLA, 
universitats, centres i associacions de recerca de l’esport; i una de 15 € per a jubilats, 
aturats i estudiants.” 
 
QUART. Publicar els preus públics al Butlletí Oficial de la Província de Girona, de 
conformitat amb l’Ordenança reguladora del preu públic per a l’assistència a cursos, 
seminaris o jornades organitzats per la Diputació de Girona i també en el Tauler 
d’Anuncis de la Corporació per un termini de 30 dies, en el ben entès que en cas de no 
presentar-se al·legacions durant l’esmentat termini, l’acord quedarà definitivament 
aprovat.  

 
CINQUÈ. Atribuir la gestió d’aquest acord al Servei d’Arxius i Gestió de Documents de 
la Diputació de Girona. 
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SISÈ. Traslladar aquest acord a Intervenció i a Tresoreria per al seu coneixement i 
efectes. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents. 
 
 
 

— Serveis Jurídics 
 
21. Assabentar. Fermesa sentència núm. 204/2021. Recurs abreujat núm. 70/2021. 
Jutjat Contenciós Administratiu (JCA) núm. 2 de Girona - Serveis Jurídics . 
2021/D040100/9042 
 
Proposta del president de la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció 
Econòmica i Cooperació Local. Assabentat de la fermesa de la sentència núm. 
204/2021. Recurs abreujat núm. 70/2021. Jutjat Contenciós Administratiu (JCA) núm. 2 
de Girona (exp. Firmadoc núm. 2021/9042)  
 
Vist l'informe emès per la Sra. Ma Cristina Lloret Gómez, cap del Servei Jurídic 
d'aquesta Diputació, de 26 de novembre de 2021, que diu: 
 
“Que emet la cap del Servei Jurídic d’aquesta Diputació, vers la sentència núm. 
204/2021 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu (JCA) núm. 2 de Girona, 
resolutòria del recurs abreujat núm. 70/2021 
 
En data 11 de novembre de 2021 se'ns ha notificat el decret de 9 de novembre de 
2021, que declara la fermesa de la sentència núm. 204/2021 de 8 d’octubre, que va 
estimar el recurs abreujat núm. 70/2021, interposat per Josep Puig Castelló contra la 
resolució de la Diputació de 2 de febrer de 2021, a l’expedient núm. 2020/5733, que va 
desestimar la seva reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys físics a la seva 
persona i pels danys materials al vehicle 294****, derivats de l’accident de trànsit que 
va tenir a la carretera GIV-6701, al col·lidir contra un arbre caigut a la carretera. 
 
La sentència va condemnar a la Diputació al pagament de 5.562,87 € més interessos 
legals, en concepte d’indemnització pels danys, quantia rectificada a 5.662,87 € més 
interessos legals per interlocutòria de 25 d’octubre de 2021 del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 2 de Girona, d’esmena d’errada material a la sentència. 
 
Faig constància d'aquestes actuacions judicials perquè siguin de coneixement de la 
Junta de Govern d'aquesta Diputació.”. 
 
El president de la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica 
i Cooperació Local proposa a la Junta de Govern que quedi ASSABENTADA de la 
fermesa de la sentència núm. 204/2021. Recurs abreujat núm. 70/2021. Jutjat 
Contenciós Administratiu (JCA) núm. 2 de Girona. 
 
 
La Junta de Govern en queda assabentada. 
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— Medi Ambient 

 
22. Aprovació de la convocatòria anticipada de subvencions per a actuacions, 
per part d'organitzacions no lucratives, de conservació del patrimoni natural i 
per a custòdia del territori - any 2022-2023 - Medi Ambient. 2021/X020100/8885 
 
El Pla estratègic de subvencions 2020-2023 de la Diputació de Girona preveu com l’eix 
estratègic «Conservació del patrimoni natural i la biodiversitat» que té com a objectiu 
aturar la pèrdua de biodiversitat i la degradació dels hàbitats naturals de les 
comarques gironines amb especial atenció als espais de la Xarxa Natura 2000 (ZEC i 
ZEPA) i altres espais de la demarcació inclosos al PEIN. També té com a objectiu 
general donar suport a les ONL en projectes de custòdia del territori amb finalitat de 
conservar el patrimoni natural, naturalitzar l’agricultura i millorar la connectivitat entre 
espais naturals. 
 
La Diputació té com a competència, entre altres, la cooperació en el foment del 
desenvolupament econòmic i social i en la planificació en el territori provincial, d’acord 
amb les competències de les demés Administracions Públiques en aquest àmbit, i 
l’adopció de mesures addicionals a les que prenguin altres administracions per a la 
conservació del patrimoni natural i la biodiversitat. 
 
El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de 19 de d’octubre de 2021, va aprovar 
les bases reguladores de subvencions per a actuacions, per part d’organitzacions no 
lucratives, de conservació del patrimoni natural i per a custòdia del territori. 
 
Tant el contingut com la tramitació de la convocatòria de subvencions per a 
actuacions, per part d’organitzacions no lucratives, de conservació del patrimoni 
natural i per a custòdia del territori s’ajusten als requeriments de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions (LGS), a l’RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de l’LGS, i a l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona. 
 
D’acord amb l’article segon de les bases específiques reguladores de subvencions per 
a actuacions, per part d’organitzacions no lucratives, de conservació del patrimoni 
natural i per a custòdia del territori, l’òrgan competent per aprovar-la és la Junta de 
Govern. 
 
Atès que es tracta d’una convocatòria anticipada, la concessió de les subvencions 
queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el moment en què es 
resolgui la concessió.  
 
Atesos els antecedents exposats, el diputat delegat de Medi Ambient proposa a la 
Junta de Govern que adopti l’acord següent: 
 
Primer. Aprovar la convocatòria anticipada, en règim de concurrència competitiva, per 
a la concessió de subvencions per a actuacions, per part d’organitzacions no 
lucratives, de conservació del patrimoni natural i per a custòdia del territori, el text de la 
qual es transcriu literalment a continuació: 
 
“CONVOCATÒRIA ANTICIPADA DE SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE 
GIRONA PER A ACTUACIONS, PER PART D’ORGANITZACIONS NO 
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LUCRATIVES, DE CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI NATURAL I PER A 
CUSTÒDIA DEL TERRITORI. ANUALITATS 2022-2023 
 
1. Objecte i finalitat 
Subvencions en règim de concurrència competitiva a les organitzacions no lucratives 
(ONL), destinades a executar accions de conservació, millora i restauració del 
patrimoni natural, d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades pel Ple 
de la Diputació en la sessió del dia 19 d’octubre de 2021. 
Conceptes subvencionables: 
– Accions de conservació d’hàbitats, tàxons i el patrimoni geològic. 
– Actuacions per regular l’ús públic preexistent en finques en custòdia. 
– Accions complementàries de formació i/o d’edició de materials interpretatius o de 
sensibilització vinculades a actuacions sobre el territori respecte a qualsevol dels 
conceptes anteriors. 
CRITERIS DE VALORACIÓ 
Els criteris de valoració són definits a l’article 6 de les bases reguladores específiques. 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
L’import estimat destinat a la convocatòria és de 120.000 €. Les aplicacions 
pressupostàries a què s’aplica el crèdit i els imports són els que es detallen a 
continuació:  
 

Aplicació 
pressupostària 

Exercici Nom de l’aplicació 
pressupostària 

Import en 
euros  

500/1700/48101 2022 Ajuts a entitats no 
lucratives conservació 
fauna i flora i custòdia 

60.000 

500/1700/48101 2023 Ajuts a entitats no 
lucratives conservació 
fauna i flora i custòdia 

60.000 

Total   120.000 

 
La concessió de les subvencions queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i 
suficient en el moment de la resolució de l’atorgament. 
La distribució d’aquests imports té caràcter estimatiu, i es podrà redistribuir entre les 
aplicacions pressupostàries anteriors en el mateix acte de concessió de les 
subvencions. 
Amb la finalitat d’atendre un major nombre de sol·licituds de subvenció o d’atorgar un 
major import en les subvencions, aquest crèdit podrà ser ampliat amb una quantitat 
addicional de com a màxim el 50% addicional, derivada de crèdits sobrants d’altres 
convocatòries o modificació de crèdit. L’efectivitat de la quantia addicional estarà 
condicionada a la corresponent declaració de disponibilitat de crèdit prèviament a la 
resolució de les subvencions i l’aprovació de l’augment de la convocatòria. 
3. Termini de presentació de sol·licituds 
El termini de presentació de sol·licituds comença a partir de l’endemà de la publicació 
de la convocatòria al BOPG i finalitza el 21 de febrer de 2022. Les sol·licituds s’han de 
formular mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona 
(www.ddgi.cat/subvencions), acompanyat de la documentació que preveu l’article 7 de 
les bases reguladores. 
La presentació de les sol·licituds, que han d’estar signades electrònicament mitjançant 
un certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d’Administració Oberta de 
Catalunya, s’ha de fer per mitjà de l’EACAT. 
4. Àmbit temporal de les accions subvencionables 
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S’estableix un període d’execució bianual, per als anys 2022 i 2023. 
Es subvencionaran actuacions realitzades a partir de l’1 de gener de 2022 i fins a la 
data de venciment del termini de justificació de les subvencions. 
5. Termini per justificar les subvencions 
Els beneficiaris hauran de presentar una única justificació de les despeses un cop 
finalitzades les actuacions subvencionades. El termini per executar els treballs i 
justificar les despeses que són objecte de subvenció en aquesta convocatòria 
finalitzarà el 15 d’octubre de 2023. 
6. Termini de resolució i notificació 
6.1. Termini de resolució 
El termini màxim per resoldre la convocatòria és el que determinen les bases. Una 
vegada transcorregut el termini sense que hi hagi una resolució, els sol·licitants 
podran entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu. 
6.2. Termini de notificació 
La resolució es notificarà de manera individualitzada a tots els beneficiaris, tal com 
preveu l’article 41.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals 
s’hagi desestimat, en el termini màxim de deu dies hàbils a comptar de la data 
d’adopció de l’acord.  
7. Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta resolució 
es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós 
Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos, a comptar de l’endemà de la 
notificació. Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de 
reposició davant del president de la Diputació de Girona en el termini d’un mes a 
comptar de l’endemà de la notificació. 
8. Pagament 
S’efectuarà un pagament en concepte de bestreta del 50 % de la subvenció, amb 
càrrec a l’exercici del 2022, com a pagament a justificar, una vegada acceptada la 
subvenció; l’acceptació expressa de la subvenció es considerarà com a sol·licitud de 
pagament anticipat i tindrà els mateixos efectes. Es farà un segon pagament de la 
resta de la subvenció, amb càrrec a l’exercici del 2023, un cop presentada la 
documentació justificativa, d’acord amb el que determina l’article 11 de les bases 
específiques reguladores. 
9. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Diputació, al tauler 
electrònic (https://tauler.seu.cat) i al seu lloc web, i l’extracte, d’acord amb el que 
preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà al 
Butlletí Oficial de la Província de Girona. 
 
La convocatòria resta condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra les 
bases específiques, l’estimació de les quals hagi de comportar un canvi en les seves 
determinacions.” 
 
Segon. Autoritzar la despesa de la convocatòria per un import màxim de 120.000,00 €, 
distribuïts amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i anualitats següents: 
 

Aplicació 
pressupostària 

Exercici Nom de l’aplicació pressupostària Import en 
euros  

500/1700/48101 2022 Ajuts a entitats no lucratives 
conservació fauna i flora i custòdia 

60.000 

500/1700/48101 2023 Ajuts a entitats no lucratives 60.000 

https://tauler.seu.cat/
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conservació fauna i flora i custòdia 

Total   120.000 

 
La concessió de les subvencions queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i 
suficient en el moment de la resolució de l’atorgament. 
 
Tercer. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord, 
perquè disposi publicar la convocatòria en el BOPG, perquè resolgui els recursos que 
s’hi puguin interposar i perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es persegueix, 
rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s’hi puguin advertir. 
 
Quart. Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot 
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el president de la 
Diputació de Girona en el termini d’1 mes a comptar de l’endemà de la publicació, o 
directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
de Girona en el termini de 2 mesos. 
 
 

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

23. Concedir una pròrroga per executar i justificar la subvenció per al 
finançament de projectes de noves vies verdes - Medi Ambient. 
2021/X020200/1081 
 
La Junta de Govern va resoldre en data 1 de juny de 2021 la concessió d’una 
subvenció al Consorci de les Vies Verdes de Girona per al finançament de les 
despeses dels projecte de noves vies verdes, fixant el termini per presentar la 
justificació fins el 31 de desembre de 2021. 
 
Vist l'escrit presentat pel Consorci de les Vies Verdes de Girona del passat 8 de 
novembre de 2021 sol·licitant una pròrroga en el termini de justificació a fi de 
possibilitar la correcta execució de l'esmentada actuació. 
 
Vist l’informe del servei de Medi Ambient signat el 19 de novembre de 2021. 
 
Per l’exposat, el diputat delegat proposa a la Junta de Govern que adopti el següent: 
 
ACORD 
 
PRIMER. Concedir al Consorci de les Vies Verdes de Girona, NIF P170047B, exp. 
2021/1081, una pròrroga fins el dia 30 de juny de 2022 per a l’execució i la presentació 
de la corresponent justificació de la subvenció concedida de 801.600,00 euros, per al 
finançament de les despeses dels projecte de noves vies verdes. 
 
SEGON. La concessió d’aquest canvi no modifica cap altra condició de l'ajut esmentat 
i en cas que el beneficiari no la justifiqui dins del nou termini assenyalat, s’iniciarà 
l’expedient d’anul·lació de la subvenció no justificada. 
 
TERCER. Traslladar la present resolució al  Consorci de les Vies Verdes. 
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Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents. 
 
 
 
24. Aprovació convocatòria anticipada subvencions actuacions en matèria 
forestal i de prevenció incendis forestals any 2022 - Medi Ambient. 
2021/X020100/8999 
 
El Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Girona 2020-2023 incorpora la 
línia de subvencions “Subvencions en matèria forestal”, amb l’objectiu de donar 
assistència als municipis en matèria de prevenció d’incendis i per a la gestió forestal 
de finques de titularitat municipal. També es donarà suport al desenvolupament 
econòmic i social local en l’àmbit forestal. 
 
La campanya de subvencions en matèria forestal es concreta amb les línies següents: 
 

Suport als ajuntaments per a la gestió forestal sostenible i per a tractaments 
silvícoles de millora. 
Suport a les agrupacions de defensa forestal (ADF) de les comarques gironines. 
Suport als ajuntaments de menys de 1.000 habitants per a treballs de manteniment 
de franges de protecció perimetrals, zones verdes i parcel·les interiors municipals en 
compliment de la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis 
forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les 
instal·lacions situats en terrenys forestals. 
 Suport a les associacions de propietaris forestals per al foment de la gestió forestal 
conjunta amb objectius de prevenció d’incendis i/o producció de biomassa. 
 Suport a les federacions i associacions d’ADF per a actuacions urgents amb tractor 
en camps agrícoles, demanades pels bombers a les ADF en cas d’incendis de 
terrenys de més de 50 ha.  

 
Aquestes línies es desenvolupen mitjançant convocatòria pública de subvencions en la 
modalitat oberta. 
 
La Diputació de Girona, en exercici de la seva competència d’assistència als 
ajuntaments, dóna suport a la gestió forestal sostenible de les forests comunals i/o 
municipals; per altra banda, en exercici de la seva competència en prevenció 
d’incendis de municipis de menys de 20.000 habitants, dóna suport a les actuacions en 
prevenció d’incendis dels ajuntaments, de les Agrupacions de Defensa Forestal i de 
les associacions de propietaris forestals. 
 
L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen a les bases 
específiques reguladores de subvencions per a actuacions en matèria forestal i de 
prevenció d’incendis forestals, aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 23 de 
novembre de 2021. 
 
La tramitació de la convocatòria que es proposa que s’aprovi s’ajusta al que s’estableix 
a l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la Llei 38/2003, 
general de subvencions, i l’òrgan competent per aprovar-la és la Junta de Govern, 
d’acord amb el que estableixen les bases específiques reguladores. 
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Atesos els antecedents exposats, el diputat delegat de Medi Ambient proposa a la 
Junta de Govern que adopti l’acord següent: 
 
Primer. Aprovar la convocatòria anticipada, en règim de concurrència competitiva, per 
a la concessió de subvencions per a actuacions en matèria forestal i de prevenció 
d’incendis forestals, el text de la qual es transcriu literalment a continuació: 
 
“CONVOCATÒRIA ANTICIPADA DE SUBVENCIONS DEL PROGRAMA DE 
SUPORT A ACTUACIONS EN MATÈRIA FORESTAL I DE PREVENCIÓ 
D’INCENDIS FORESTALS. ANUALITAT 2022 
 
1. Objecte i finalitat 
Subvencions en règim de concurrència competitiva per als ajuntaments, les 
agrupacions de defensa forestal (ADF) i associacions de propietaris forestals de la 
província de Girona dins del programa de suport a actuacions en prevenció d’incendis i 
matèria forestal, d’acord amb les bases específiques reguladores, aprovades pel Ple 
de la Diputació de Girona en la sessió de 23 de novembre de 2021. 
La finalitat de les subvencions és el foment de les línies següents: 
1. Suport als ajuntaments per a la gestió forestal sostenible i per a tractaments 

silvícoles de millora. 
2. Suport a les agrupacions de defensa forestal (ADF) de les comarques gironines. 
3. Suport als ajuntaments de menys de 1.000 habitants per a treballs de manteniment 

de franges de protecció perimetrals, zones verdes i parcel·les interiors municipals 
en compliment de la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels 
incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i 
les instal·lacions situats en terrenys forestals. 

4. Suport a les associacions de propietaris forestals per al foment de la gestió forestal 
conjunta en col·laboració amb les administracions locals amb objectius de 
prevenció d’incendis i/o producció de biomassa. 

5. Suport a les federacions i associacions d’ADF per a actuacions urgents amb tractor 
en camps agrícoles, demanades pels bombers a les ADF en cas d’incendis de 
terrenys de més de 50 ha. 

 
CRITERIS DE VALORACIÓ 
Els criteris de valoració són definits a l’article 6 de les bases reguladores específiques. 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
L’import estimat destinat a la convocatòria és de 410.000,00 €. Les aplicacions 
pressupostàries a què s’aplica el crèdit i els imports són els que es detallen a 
continuació:  
 

Aplicació Pressupostària Exercici Import en euros 

Línia 1: 500/1700/46202 2022 50.000,00 

Línia 1: 500/1700/76203 2022 70.000,00 

Línia 2 (ADFs): 500/1700/48102 2022 151.000,00 

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

2022 32.000,00 
 

Línia 3: 500/1700/46203 2022 85.000,00 

Línia 4: 500/1700/48104 2022 20.000,00 

Línia 5: 500/1700/48102 2022 2.000,00 

Total  410.000,00 
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La concessió de les subvencions queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i 
suficient en el moment de la resolució de l’atorgament. 
La distribució d’aquests imports té caràcter estimatiu, i es podrà redistribuir entre les 
aplicacions pressupostàries anteriors en el mateix acte de concessió de les 
subvencions. 
Amb la finalitat d’atendre un major nombre de sol·licituds de subvenció o d’atorgar un 
major import en les subvencions, aquest crèdit podrà ser ampliat amb una quantitat 
addicional de com a màxim el 50% addicional, derivada de crèdits sobrants d’altres 
convocatòries o modificació de crèdit. L’efectivitat de la quantia addicional estarà 
condicionada a la corresponent declaració de disponibilitat de crèdit prèviament a la 
resolució de les subvencions i l’aprovació de l’augment de la convocatòria. 
 
3. Termini de presentació de sol·licituds 
El termini de presentació de sol·licituds de les línies 1, 2, 3 i 4 comença a partir de 
l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOPG i finalitza el 15 de febrer de 
2022.  
El termini de presentació de sol·licituds de la línia 5 comença a partir de l’endemà de la 
publicació de la convocatòria al BOPG i finalitza el 30 de setembre de 2022. 
Les sol·licituds s’han de formular mitjançant el model normalitzat disponible al web de 
la Diputació de Girona [www.ddgi.cat/subvencions], acompanyat de la documentació 
que preveu l’article 7 de les bases reguladores. 
La presentació de les sol·licituds, que han d’estar signades electrònicament mitjançant 
un certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d’Administració Oberta de 
Catalunya, s’ha de fer per mitjà de l’EACAT. 
 
4. Àmbit temporal de les accions subvencionables 
Es subvencionaran actuacions realitzades a partir de l’1 de gener de 2022 i fins a la 
data de venciment del termini de justificació de les subvencions. 
 
5. Termini per justificar les subvencions 
Els beneficiaris hauran de presentar una única justificació de les despeses un cop 
finalitzades les actuacions subvencionades. El termini per executar els treballs i 
justificar les despeses que són objecte de subvenció en aquesta convocatòria 
finalitzarà el 31 d’octubre de 2022. 
 
6. Termini de resolució i notificació 
6.1. Termini de resolució 
El termini màxim per resoldre la convocatòria és el que determinen les bases. Una 
vegada transcorregut el termini sense que hi hagi una resolució, els sol·licitants 
podran entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu. 
6.2. Termini de notificació 
La resolució es notificarà de manera individualitzada a tots els beneficiaris, tal com 
preveu l’article 41.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals 
s’hagi desestimat, en el termini màxim de deu dies hàbils a comptar de la data 
d’adopció de l’acord.  
 
7. Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta resolució 
es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós 
Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos, a comptar de l’endemà de la 
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notificació. Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de 
reposició davant del president de la Diputació de Girona en el termini d’un mes a 
comptar de l’endemà de la notificació. 
 
8. Pagament 
S’efectuarà el pagament de la subvenció un cop presentada la documentació 
justificativa, i previ informe favorable del centre gestor.  
 
9. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Diputació, al tauler 
electrònic <https://tauler.seu.cat> i al seu lloc web, i l’extracte d’aquesta, d’acord amb 
el que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà 
al Butlletí Oficial de la Província de Girona. 
 
La convocatòria resta condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra les 
bases específiques, l’estimació de les quals hagi de comportar un canvi en les seves 
determinacions.” 
 
Segon. Autoritzar la despesa de la convocatòria per un import màxim de 410.000,00 €, 
distribuïts amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i anualitats següents: 
 

Pressupost  Aplicació 
pressupostària 

Descripció Import (en €) 

Anualitat 2022  
500/1700/46202 

Ajuts a aj. propietaris terrenys forestals per desp. 
corrent 

50.000,00 

Anualitat 2022  
500/1700/76203 

Ajuts a aj. propietaris terrenys forestals per inversió 70.000,00 

Anualitat 2022  
500/1700/48102 

Ajuts a ADF desp. corrent prev. i extinció incendis 
forestals 

151.000,00 

Anualitat 2022  
500/1700/48102 

Ajuts a ADF desp. corrent prev. i extinció incendis 
forestals (Associacions i Federacions ADF) 

32.000,00 

Anualitat 2022  
500/1700/46203 

Ajuts a ajuntaments manten. franges i parcel·les 
interiors 

85.000,00 

Anualitat 2022  
500/1700/48104 

Ajuts assoc. propietaris forest. foment biomassa i prev. 
incen. 

20.000,00 

Anualitat 2022  
500/1700/48102 

Ajuts a ADF desp. corrent prev. i extinció incendis 
forestals (Associacions i Federacions ADF) 

2.000,00 

Total € 410.000,00 

 
La concessió de les subvencions queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i 
suficient en el moment de la resolució de l’atorgament. 
 
Tercer. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord, 
perquè disposi publicar la convocatòria en el BOPG, perquè resolgui els recursos que 
s’hi puguin interposar i perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es persegueix, 
rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s’hi puguin advertir. 
 

https://tauler.seu.cat/


 

 

 

 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat   71 

Quart. Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot 
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el president de la 
Diputació de Girona en el termini d’1 mes a comptar de l’endemà de la publicació, o 
directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
de Girona en el termini de 2 mesos. 
 

 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents. 
 
 
 
25. Aprovació de la Convocatòria anticipada de la Campanya de Patrimoni 
Natural 2022. Ajuntaments - Medi Ambient. 2021/X020100/8911  
 
El Pla estratègic de subvencions 2020-2023 de la Diputació de Girona preveu com uns 
dels eixos estratègics del Servei de Medi Ambient «La Conservació del patrimoni 
natural i la biodiversitat», que té com a objectiu aturar la pèrdua de biodiversitat i la 
degradació dels hàbitats naturals de les comarques gironines amb especial atenció als 
espais de la Xarxa Natura 2000 (ZEC i ZEPA) i altres espais de la demarcació inclosos 
al PEIN. Donar suport als ajuntaments en la restauració, conservació i millora del 
patrimoni natural. 
 
L’eix esmentat es desplega, entre altres, mitjançant el programa de suport a la 
conservació i gestió del patrimoni natural de les comarques gironines, el qual conté la 
línia de suport als consorcis gestors d’espais d’interès natural i ajuntaments. 
 
Aquest eix en concreta, entre altres, amb les línies següents: 
 
Línia de suport als municipis en actuacions de millora del patrimoni natural. 
 
La Diputació de Girona, en exercici de la seva competència d’assistència als 
ajuntaments, dóna suport en actuacions de millora del patrimoni natural en espais 
d’interès natural; per altra banda, dóna suport als Consorcis gestors d’espais d’interès 
natural en actuacions de millora del patrimoni natural. 
 
La tramitació de la convocatòria que es proposa que s’aprovi s’ajusta al que s’estableix 
a l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la Llei 38/2003, 
general de subvencions, i l’òrgan competent per aprovar-la és la Junta de Govern, 
d’acord amb el que estableixen les bases específiques reguladores. 
 
Atesos els antecedents exposats, el diputat delegat de Medi Ambient proposa a la 
Junta de Govern que adopti l’acord següent: 
 
Primer. Aprovar la convocatòria anticipada, en règim de concurrència competitiva, per 
a la concessió de subvencions per al desenvolupament d’actuacions de conservació 
del patrimoni natural en espais d’interès natural, any 2022, el text de la qual es 
transcriu literalment a continuació: 
 

“CONVOCATÒRIA ANTICIPADA DE SUBVENCIONS ALS AJUNTAMENTS PER AL 
DESENVOLUPAMENT D’ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI 
NATURAL EN ESPAIS D’INTERÈS NATURAL. ANY 2022 
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1. Objecte i finalitat 
 
Subvencions en règim de concurrència competitiva als ajuntaments de la província de 
Girona, destinades a executar accions de conservació del patrimoni natural en espais 
d’interès natural, d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades pel Ple 
de la Diputació en la sessió del dia 23 de novembre de 2021. 
 
Línia 2. Suport als ajuntaments de la demarcació de Girona per a l’eliminació i/o gestió 
de flora exòtica invasora en l’àmbit municipal, o bé per a la conservació d’elements 
prioritaris del patrimoni natural municipal o per a la regulació de l’ús públic dins 
d’espais de la Xarxa Natura 2000, del PEIN o bé en altres espais que alberguin 
hàbitats  i/o espècies d’interès comunitari prioritari. 
 
CRITERIS DE VALORACIÓ 
 
Els criteris de valoració són definits a l’article 7 de les bases reguladores específiques. 
 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
 
L’import total destinat a la convocatòria és de 160.000,00 €. Les aplicacions 
pressupostàries a què es carrega el crèdit pressupostari i els imports són els que es 
detallen a continuació.  
 
Aplicació 
pressupostària 

Exercici Nom partida Import 

500/1700/46211 2022 
Ajuts a ajuntaments patrimoni natural i 
biodiversitat 

75.000,00 

500/1700/76201 2022 
Ajuts a ajuntaments per inversió millora 
patrimoni natural 

85.000,00 

Total   160.000,00 

 
La concessió de les subvencions queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i 
suficient en el moment de la resolució de l’atorgament. 
 
La distribució d’aquests imports té caràcter estimatiu, i es podrà redistribuir entre les 
aplicacions pressupostàries anteriors en el mateix acte de concessió de les 
subvencions. 
 
Amb la finalitat d’atendre un major nombre de sol·licituds de subvenció o d’atorgar un 
major import en les subvencions, aquest crèdit podrà ser ampliat amb una quantitat de 
com a màxim el 50% addicional, derivada de crèdits sobrants d’altres convocatòries o 
modificacions de crèdit. L’efectivitat de la quantia addicional estarà condicionada a la 
corresponent declaració de disponibilitat de crèdit prèviament a la resolució de les 
subvencions i l’aprovació de l’augment de la convocatòria. 
 
3. Termini de presentació de sol·licituds 
 
El termini de presentació de sol·licituds comença a partir de l’endemà de la publicació 
de la convocatòria al BOPG i finalitza el 18 de febrer de 2022. Les sol·licituds s’han de 
formular mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona 
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[www.ddgi.cat/subvencions], acompanyat de la documentació que preveu l’article 6 de 
les bases reguladores. 
 
La presentació de les sol·licituds, que han d’estar signades electrònicament mitjançant 
un certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d’Administració Oberta de 
Catalunya, s’ha de fer per mitjà de l’EACAT. 
 
4. Àmbit temporal de les accions subvencionables 
 
Se subvencionaran actuacions, activitats o inversions realitzades a partir de l’1 de 
gener de 2022 i fins al 31 d’octubre de 2022. 
 
5. Termini per justificar les subvencions 
 
Els beneficiaris hauran de presentar una única justificació de les despeses un cop 
finalitzades les actuacions subvencionades. El termini per justificar les despeses que 
són objecte de subvenció en aquesta convocatòria finalitza el 31 d’octubre de 2022. 
 
6. Termini de resolució i notificació  
6.1. Termini de resolució 
El termini per resoldre la convocatòria és el que determinen les bases. Una vegada 
transcorregut el termini sense que s’hagi adoptat una resolució, els sol·licitants 
podran entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu. 
6.2. Termini de notificació 
Es notificarà la resolució a tots els beneficiaris de manera individualitzada, tal com 
preveu l’article 41.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals 
hagi estat desestimada, en el termini màxim de 10 dies hàbils, a comptar de la data en 
què s’adopti l’acord.  
 
7. Règim de recursos 
 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta resolució 
escau interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós 
Administratiu de Girona, en el termini de 2 mesos a comptar del dia següent al de la 
notificació. Alternativament, i de forma potestativa, s’hi pot interposar recurs de 
reposició davant del president de la Diputació de Girona, en el termini d’1 mes a 
comptar del dia següent al de la notificació.  
 
8. Pagament 
 
La subvenció es farà efectiva mitjançant transferència bancària una vegada hagi estat 
justificada correctament la despesa i previ informe favorable del centre gestor. 
 
9. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà a la seu electrònica de la Diputació  
<https://tauler.seu.cat/> i al seu lloc web, i l’extracte d’aquesta, d’acord amb el que 
preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà al 
Butlletí Oficial de la Província de Girona. 
 

https://tauler.seu.cat/
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La convocatòria resta condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra les 
bases específiques, l’estimació de les quals hagi de comportar un canvi en les seves 
determinacions.” 
 
Segon. Autoritzar la despesa de la convocatòria per un import màxim de 160.000,00 €, 
distribuïts amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents: 
 
Aplicació 
pressupostària 

Exercici Nom partida Import 

500/1700/46211 2022 
Ajuts a ajuntaments patrimoni natural i 
biodiversitat 

75.000,00 

500/1700/76201 2022 
Ajuts a ajuntaments per inversió millora 
patrimoni natural 

85.000,00 

Total   160.000,00 

 
La concessió de les subvencions queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i 
suficient en el moment de la resolució de l’atorgament. 
 
Tercer. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord, 
perquè disposi publicar la convocatòria en el BOPG, perquè resolgui els recursos que 
s’hi puguin interposar i perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es persegueix, 
rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s’hi puguin advertir. 
 
Quart. Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot 
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el president de la 
Diputació de Girona en el termini d’1 mes a comptar de l’endemà de la publicació, o 
directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
de Girona en el termini de 2 mesos. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents. 
 
 
 
26. Aprovació de la Convocatòria anticipada de la Campanya de Patrimoni 
Natural 2022-2023. Consorcis - Medi Ambient. 2021/X020100/8912 
 
El Pla estratègic de subvencions 2020-2023 de la Diputació de Girona preveu com uns 
dels eixos estratègics del Servei de Medi Ambient «La Conservació del patrimoni 
natural i la biodiversitat», que té com a objectiu aturar la pèrdua de biodiversitat i la 
degradació dels hàbitats naturals de les comarques gironines amb especial atenció als 
espais de la Xarxa Natura 2000 (ZEC i ZEPA) i altres espais de la demarcació inclosos 
al PEIN. Donar suport als ajuntaments en la restauració, conservació i millora del 
patrimoni natural. 
 
L’eix esmentat es desplega, entre altres, mitjançant el programa de suport a la 
conservació i gestió del patrimoni natural de les comarques gironines, el qual conté la 
línia de suport als consorcis gestors d’espais d’interès natural i ajuntaments. 
 
Aquest eix en concreta, entre altres, amb les línies següents: 
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6. Línia de suport als Consorcis Gestors d’espais d’interès natural. 
 
La Diputació de Girona, en exercici de la seva competència d’assistència als 
ajuntaments, dóna suport en actuacions de millora del patrimoni natural en espais 
d’interès natural; per altra banda, dóna suport als Consorcis gestors d’espais d’interès 
natural en actuacions de millora del patrimoni natural. 
 
La tramitació de la convocatòria que es proposa que s’aprovi s’ajusta al que s’estableix 
a l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la Llei 38/2003, 
general de subvencions, i l’òrgan competent per aprovar-la és la Junta de Govern, 
d’acord amb el que estableixen les bases específiques reguladores. 
 
Atesos els antecedents exposats, el diputat delegat de Medi Ambient proposa a la 
Junta de Govern que adopti l’acord següent: 
 
Primer. Aprovar la convocatòria anticipada, en règim de concurrència competitiva, 
per a la concessió de subvencions per al desenvolupament d’actuacions de 
conservació del patrimoni natural en espais d’interès natural, any 2022-2023, el text de 
la qual es transcriu literalment a continuació: 
 

“CONVOCATÒRIA ANTICIPADA DE SUBVENCIONS ALS CONSORCIS GESTORS 
D’ESPAIS NATURALS PER AL DESENVOLUPAMENT D’ACTUACIONS DE 
CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI NATURAL EN ESPAIS D’INTERÈS NATURAL. 
ANY 2022 
 
1. Objecte i finalitat 
Subvencions en règim de concurrència competitiva als consorcis gestors d’Espais 
d’Interès Natural de la província de Girona, destinades a executar accions de 
conservació del patrimoni natural en espais d’interès natural, d’acord amb les bases 
específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió del dia 23 de 
novembre de 2021. 
Línia 1. Suport als consorcis de conservació d’espais d’interès natural de la 
demarcació de Girona per a la conservació d’hàbitats, tàxons, patrimoni geològic i 
accions per a la gestió de l’ús públic. Poden ser subvencionables exclusivament 
aquelles propostes que tinguin per objecte la conservació i/o millora del patrimoni 
natural (hàbitats, tàxons d’interès de conservació, elements geològics d’interès) i les 
accions de gestió de l’ús públic que tinguin com a finalitat la protecció dels valors 
naturals presents i la compatibilitat d’aquesta protecció amb el gaudi social dels espais 
naturals. Les accions previstes s’han d’ubicar dins els espais de la Xarxa Natura 2000, 
o els espais d’interès natural inclosos al PEIN (Pla d’Espais d’Interès Natural) de la 
província de Girona. Altrament, també es poden ubicar en espais adjacents a aquests, 
sempre que tinguin una afectació positiva directa sobre l’espai natural d’interès de 
protecció. 
 
CRITERIS DE VALORACIÓ 
Els criteris de valoració són definits a l’article 7 de les bases reguladores específiques. 
 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
L’import total destinat a la convocatòria és de 292.000,00 €. Les aplicacions 
pressupostàries a què es carrega el crèdit pressupostari i els imports són els que es 
detallen a continuació.  
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Aplicació pressupostària Exercici Nom partida Import 

500/1700/46767 2022 Ajuts a consorcis patrimoni natural i biodiversitat 100.000,00 

500/1700/76760 2022 Ajuts a consorcis patrimoni natural i biodiversitat 46.000,00 

500/1700/46767 2023 Ajuts a consorcis patrimoni natural i biodiversitat 100.000,00 

500/1700/76760 2023 Ajuts a consorcis per inversió millora patrimoni natural 46.000,00 

Total   292.000,00 

 
La concessió de les subvencions queda condicionada a l’existència de crèdit 
adequat i suficient en el moment de la resolució de l’atorgament. 
 
La distribució d’aquests imports té caràcter estimatiu, i es podrà redistribuir entre les 
aplicacions pressupostàries anteriors en el mateix acte de concessió de les 
subvencions. 
 
Amb la finalitat d’atendre un major nombre de sol·licituds de subvenció o d’atorgar un 
major import en les subvencions, aquest crèdit podrà ser ampliat amb una quantitat de 
com a màxim el 50% addicional, derivada de crèdits sobrants d’altres convocatòries o 
modificacions de crèdit. L’efectivitat de la quantia addicional estarà condicionada a la 
corresponent declaració de disponibilitat de crèdit prèviament a la resolució de les 
subvencions i l’aprovació de l’augment de la convocatòria. 
 
3. Termini de presentació de sol·licituds 
El termini de presentació de sol·licituds comença a partir de l’endemà de la publicació 
de la convocatòria al BOPG i finalitza el 7 de març de 2022. Les sol·licituds s’han de 
formular mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona 
[www.ddgi.cat/subvencions], acompanyat de la documentació que preveu l’article 6 de 
les bases reguladores. 
La presentació de les sol·licituds, que han d’estar signades electrònicament mitjançant 
un certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d’Administració Oberta de 
Catalunya, s’ha de fer per mitjà de l’EACAT. 
 
4. Àmbit temporal de les accions subvencionables 
Se subvencionaran actuacions, activitats o inversions realitzades a partir de l’1 de 
gener de 2022 i fins al 20 d’octubre de 2023. 
 
5. Termini per justificar les subvencions 
Els beneficiaris hauran de presentar una única justificació de les despeses un cop 
finalitzades les actuacions subvencionades. El termini per justificar les despeses que 
són objecte de subvenció en aquesta convocatòria finalitza el 20 d’octubre de 2023. 
 
6. Termini de resolució i notificació  
6.1. Termini de resolució 
El termini per resoldre la convocatòria és el que determinen les bases. Una vegada 
transcorregut el termini sense que s’hagi adoptat una resolució, els sol·licitants podran 
entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu. 
6.2. Termini de notificació 
Es notificarà la resolució a tots els beneficiaris de manera individualitzada, tal com 
preveu l’article 41.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals 
hagi estat desestimada, en el termini màxim de 10 dies hàbils, a comptar de la data en 
què s’adopti l’acord.  
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7. Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta resolució 
escau interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós 
Administratiu de Girona, en el termini de 2 mesos a comptar del dia següent al de la 
notificació. Alternativament, i de forma potestativa, s’hi pot interposar recurs de 
reposició davant del president de la Diputació de Girona, en el termini d’1 mes a 
comptar del dia següent al de la notificació.  
 
8. Pagament 
Es podrà efectuar un pagament en concepte de bestreta del 50% de la subvenció com 
a pagament a justificar, una vegada acceptada la subvenció, prèvia sol·licitud dels 
interessats; el 50% restant es pagarà una vegada hagi estat justificada correctament la 
despesa i previ informe favorable del centre gestor. 
 
9. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà a la seu electrònica de la Diputació  
<https://tauler.seu.cat/> i al seu lloc web, i l’extracte d’aquesta, d’acord amb el que 
preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà al 
Butlletí Oficial de la Província de Girona. 
 
La convocatòria resta condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra les 
bases específiques, l’estimació de les quals hagi de comportar un canvi en les seves 
determinacions.” 
 
Segon. Autoritzar la despesa de la convocatòria per un import màxim de 292.000,00 €, 
distribuïts amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents: 
 

Aplicació 
pressupostària 

Exercici Nom partida Import 

500/1700/46767 2022 Ajuts a consorcis patrimoni natural i biodiversitat 100.000,00 

500/1700/76760 2022 Ajuts a consorcis patrimoni natural i biodiversitat 46.000,00 

500/1700/46767 2023 Ajuts a consorcis patrimoni natural i biodiversitat 100.000,00 

500/1700/76760 2023 Ajuts a consorcis per inversió millora patrimoni natural 46.000,00 

Total   292.000,00 

 
La concessió de les subvencions queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i 
suficient en el moment de la resolució de l’atorgament. 
 
Tercer. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord, 
perquè disposi publicar la convocatòria en el BOPG, perquè resolgui els recursos que 
s’hi puguin interposar i perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es persegueix, 
rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s’hi puguin advertir. 
 
Quart. Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot 
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el president de la 
Diputació de Girona en el termini d’1 mes a comptar de l’endemà de la publicació, o 
directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
de Girona en el termini de 2 mesos. 
 
 

https://tauler.seu.cat/
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Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents. 
 
 
 
27. Aprovació d'un import mínim per grup a les activitats de Can Quintana Museu 
de l Mediterrània dins la campanya Del Mar als Cims - Medi Ambient. 
2021/X020201/5212 
 
La Junta de Govern de 21 de setembre de 2021, va acordar incorporar a les 
campanyes d'educació ambiental, cursos 2021-22 i 2022-23 les activitats presentades 
pel Museu de la Mediterrània. 
 
Per les activitats que realitza l’entitat es va concedir la subvenció següent: 
 
NOM ACTIVITAT DURADA €/ ALUMNE PREU/ALUMNE AMB 

SUBVENCIO 

Els aiguamolls del Baix Ter. La 
diversitat dels ambients costaners 

3 h 6,50 euros 4,00 euros 

Seguim el rastre! Investiguem els 
vertebrats 

2,5 h 6,00 euros 4,50 euros 

El paisatge de l'Empordà 4,5 h 7,00 euros 4,50 euros 

El Ter, un riu mediterrani. El curs 
baix i la Gola 

2-3 h 6,00 euros 4,50 euros 

Embarca't a les Illes Medes 2 h 6,00 euros 4,50 euros 

Les aus nocturnes del parc natural. 
Taller d'egagròpiles 

2,5 h 6,50 euros 5,00 euros 

La vida arran de mar. Qui viu a les 
roques de la platja? 

1,5 h 6,25  euros 4,75 euros 

Visita al Museu de la Mediterrània 1,15h  4,50 euros 3,00 euros 

El cas de la desaparició del turó 3 h 6,50 euros 4,00 euros 

 
En data 1 de setembre de 2021, el Museu de la Mediterrània va enviar un escrit en què 
sol·licitava que hi hagués un import mínim per grup equivalent a 15 alumnes a totes les 
activitats.  
 
Correspon a la Junta de Govern l’aprovaciód’aquest preu mínim per grup.. 
 
Vist que això no afecta a la valoració que es va fer de les activitats. 
 
Vist l’informe favorable de Medi Ambient i d’acord amb els antecedents esmentats, el 
diputat delegat de Medi Ambient proposa a la Junta de Govern que adopti l'acord 
següent: 
 
PRIMER. Acceptar l’aprovació d’un import mínim per grup equivalent a 15 alumnes a 
totes les activitats.  
 
SEGON. Notificar aquest acord a Can Quintana Museu de la Mediterrània. 
 

  
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents. 
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— Servei de Programes Europeus 

 
28. Aprovar addenda al conveni de l'Ajuntament de Sant Joan de les 
Abadesses-Molí Petit - Servei de Programes Europeus. 2018/X020300/5748 
 
Aprovació de l’addenda al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Joan de 
les Abadesses i la Diputació de Girona pel cofinançament, les condicions d’execució 
del projecte de Recuperació del Molí Fariner, el Molí Petit, cofinançat pel fons europeu 
de desenvolupament regional. 
 
Per acord de la sessió de la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en data 18 de 
febrer de 2020, es va aprovar un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant 
Joan de les Abadesses i la Diputació de Girona, per un període que s’inicia amb la 
signatura del conveni i fins el 31 de desembre de 2021. 
 
El pacte Setè. Durada, estableix que el conveni  es podrà prorrogar per un any a partir 
de l’1 de gener de 2022, mitjançant l’acord exprés de les dues parts signants del 
conveni. 
 
Atès que les dues parts signatàries del conveni han manifestat la voluntat de prorrogar 
per un període de 4 anys més, des del dia 1 de gener de 2022 al 31 de desembre de 
2025, el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses i 
la Diputació de Girona.  
 
Per tot l’exposat, la diputada delegada de Programes Europeus proposa a la Junta de 
Govern que adopti l’acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar l’addenda de pròrroga al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament 
de Sant Joan de les Abadesses i la Diputació de Girona pel cofinançament, les 
condicions d’execució del projecte de Recuperació del Molí Fariner, el Molí Petit , el 
contingut de la qual es reprodueix de forma íntegra a continuació: 
 
“ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT 
JOAN DE LES ABADESSES I LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PEL COFINANÇAMENT, 
LES CONDICIONS D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE RECUPERACIÓ DEL  MOLÍ 
FARINER EL ‛MOLÍ PETIT’ PER ACTIVITATS DIVULGATIVES I DOCENTS DE ST. 
JOAN DE LES ABADESSES, COFINANÇAT PEL FONS EUROPEU DE 
DESENVOLUPAMENT REGIONAL 
 
CN/4011   EXP.: 2018/5748  
 
Parts 
 
Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona, per nomenament del Ple 
de la Diputació del dia del dia 4 de juliol de 2019, 4-5, 17004 Girona, amb NIF 
P1700000A, assistit pel secretari d’aquesta corporació, Jordi Batllori i Nouvilas,  i 
facultat per l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona del 
dia.....de......de... 
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El Sr. Ramon Roqué i Riu, alcalde de Sant Joan de les Abadesses, per nomenament 
del Ple de l’Ajuntament del dia 15 de juny de 2019, amb domicili a la plaça Major, 3, 
17860 - Sant Joan de les Abadesses, amb NIF P1717700G. 
Antecedents 
 

1. Vist el conveni de col·laboració que es va signar el 04 de juny de 2020 entre les 
dues entitats a dalt esmentades i tenint en compte que el pacte setè d’aquest 
conveni estableix una durada del conveni per als anys 2020 i 2021. 

2. Vist que en el mateix pacte setè s’estableix que el conveni es podrà prorrogar 
per un any i a partir de l’1 de gener de 2022 per acord exprés de les dues parts.  

3. Tenint en compte que s’ha produït un endarreriment en la realització de 
l’actuació a dalt esmentada, inclosa en l’operació "DifNat". Equipaments per a 
la difusió d'espais naturals protegits de les comarques de Girona 
(PR15-011845), la qual va ser aprovada en la segona convocatòria d’eixos 4 i 6 
del programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020. 

4. Atès que el pacte quart d’aquest conveni estableix que la Diputació de Girona 
serà titular de l’obra i els béns detallats a la clàusula primera durant un termini 
mínim de 5 anys a fi de donar compliment a l’article 71 del Reglament (UE) 
1303/2013. 

 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar 
aquesta addenda al conveni, d’acord amb els següents: 
 
Pactes 
 
Primer.  
Aprovar la modificació del paràgraf segon del pacte setè que queda redactat de la 
manera següent: 
“El conveni es podrà prorrogar, prèvia petició formal, a partir del dia 1 de gener de 
2022 i sempre i quan així s’acordi de manera expressa per totes les parts, pel termini 
de quatre anys.”. 
 
Segon. 
Prorrogar aquest conveni fins al 31 de desembre de 2025. 
 
I, en prova de conformitat, ambdues parts signen la present addenda.  “ 
 
SEGON. Facultar el president de la Diputació per a la signatura d’aquesta addenda i 
per dur a terme, si és necessari, correccions posteriors d’errades materials i 
aritmètiques i modificacions no substancials d’aquesta addenda a efectes de celeritat i 
simplificació del procediment administratiu, i de qualsevol altre document que sigui 
necessari per a l’efectivitat d’aquest acord. 
 
TERCER. Notificar el present acord a l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, pel 
seu coneixement i a tots els efectes. 
 
 

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents. 
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29. Aprovar addenda al conveni amb l'Ajuntament de Celrà-Torre de Celrà - 
Servei de Programes Europeus. 2018/X020300/5785 
 
Aprovació de l’addenda al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà i la 
Diputació de Girona pel cofinançament, les condicions d’execució del projecte del Parc 
de la Torre de Celrà, cofinançat pel fons europeu de desenvolupament regional. 
 
Per acord de la sessió de la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en data 18 de 
febrer de 2020, es va aprovar un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà i 
la Diputació de Girona, per un període que s’inicia amb la signatura del conveni i fins el 
31 de desembre de 2021. 
 
El pacte Setè. Durada, estableix que el conveni  es podrà prorrogar per un any a partir 
de l’1 de gener de 2022, mitjançant l’acord exprés de les dues parts signants del 
conveni. 
 
Atès que les dues parts signatàries del conveni han manifestat la voluntat de prorrogar 
per un període de 4 anys més, des del dia 1 de gener de 2022 al 31 de desembre de 
2025, el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà i la Diputació de Girona.  
 
Per tot l’exposat, la diputada delegada de Programes Europeus proposa a la Junta de 
Govern que adopti l’acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar l’addenda de pròrroga al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament 
de Celrà i la Diputació de Girona pel cofinançament, les condicions d’execució del 
projecte del Parc de la Torre de Celrà, el contingut de la qual es reprodueix de forma 
íntegra a continuació: 
 
“ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CELRÀ 
I LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PEL COFINANÇAMENT, LES CONDICIONS 
D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE DEL PARC DE LA TORRE DE CELRÀ, CENTRE 
D'INTERPRETACIÓ DE L'ENP DE LES GAVARRES, COFINANÇAT PEL FONS 
EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL 
 
CN/4013   EXP.: 2018/5785 
  
Parts 
 
Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona, per nomenament del Ple 
de la Diputació del dia del dia 4 de juliol de 2019, 4-5, 17004 Girona, amb NIF 
P1700000A, assistit pel secretari d’aquesta corporació, Jordi Batllori i Nouvilas,  i 
facultat per l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona del dia.....de......de  
 
David Planas Lladó, alcalde de Celrà, per nomenament del Ple de l’Ajuntament del dia 
29 de març del 2021, amb domicili a la carretera de Juià, 48, 17460 - Celrà, amb NIF 
P1705400H, assistit per la secretària de la Corporació, Meritxell Vargas Sardà, i 
facultat per aquest acte per l'acord del Ple de l'Ajuntament de Celrà del dia .....de......de 
 
Antecedents 
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1. Vist el conveni de col·laboració que es va signar el 12 de març de 2020 entre les 
dues entitats a dalt esmentades i tenint en compte que el pacte setè d’aquest conveni 
estableix una durada del conveni per als anys 2020 i 2021. 
2. Vist que en el mateix pacte setè s’estableix que el conveni es podrà prorrogar per un 
any i a partir de l’1 de gener de 2022 per acord exprés de les dues parts.  
3. Tenint en compte que s’ha produït un endarreriment en la realització de l’actuació a 
dalt esmentada, inclosa en l’operació "DifNat". Equipaments per a la difusió d'espais 
naturals protegits de les comarques de Girona (PR15-011845), la qual va ser aprovada 
en la segona convocatòria d’eixos 4 i 6 del programa operatiu FEDER Catalunya 
2014-2020. 
4. Atès que el pacte quart d’aquest conveni estableix que la Diputació de Girona serà 
titular de l’obra i els béns detallats a la clàusula primera durant un termini mínim de 5 
anys a fi de donar compliment a l’article 71 del Reglament (UE) 1303/2013. 
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar 
aquesta addenda al conveni, d’acord amb els següents: 
 
Pactes 
 
Primer.  
Aprovar la modificació del paràgraf segon del pacte setè que queda redactat de la 
manera següent: 
 
“El conveni es podrà prorrogar, prèvia petició formal, a partir del dia 1 de gener de 
2022 i sempre i quan així s’acordi de manera expressa per totes les parts, pel termini 
de quatre anys.” 
 
Segon. 
Prorrogar aquest conveni fins al 31 de desembre de 2025. 
 
I, en prova de conformitat, ambdues parts signen la present addenda.“ 
 
SEGON. Facultar el president de la Diputació per a la signatura d’aquesta addenda i 
per dur a terme, si és necessari, correccions posteriors d’errades materials i 
aritmètiques i modificacions no substancials d’aquesta addenda a efectes de celeritat i 
simplificació del procediment administratiu, i de qualsevol altre document que sigui 
necessari per a l’efectivitat d’aquest acord. 
 
TERCER. Notificar el present acord a l’Ajuntament de Celrà, pel seu coneixement i a 
tots els efectes. 
 
 

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

— Xarxa Viària 

 
30. Resolució estimant parcialment el recurs de reposició interposat per Marta 
Rosquelles, deixant sense efecte acord de la Junta de Govern del 06/10/2020 - 
Xarxa Viària. 2020/D040600/663 
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Per resolució de la Junta de Govern de 6 d’octubre de 2020, es va resoldre desestimar 
la reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 2020/663, plantejada per la Sra. 
Marta Rosquelles Fernàndez, relativa a danys soferts amb la retirada de tancament 
instal·lat entre els punts kilomètrics 2+720 a 2+750 de la carretera GIP-6531. 
 
Contra aquell acord de la Junta de Govern, en data 1 de desembre de 2020 la Sra. 
Marta Rosquelles Fernandez va interposar recurs de reposició.  
 
En data 1 de juny de 2021 el Cap de Conservació del Servei de Xarxa Viària ha emès 
informe amb el que es constata la retirada del tancament per part de la brigada i 
posterior retorn a la propietat, estimant-se el valor del material retornat en un 40% de 
la factura presentada.  
 
En data 23 de juliol de 2021 la Lletrada del Servei de Xarxa Viària ha emès l’informe 
que seguidament es transcriu:  
 
“La Sra. Marta Rosquelles Fernàndez en data 1/12/20 ha interposat recurs de 
reposició contra la resolució de la Junta  de Govern de la Diputació de Girona 
adoptada en sessió de 6/10/20 amb la qual es desestima la reclamació de 
responsabilitat patrimonial instada per la mateixa relativa a danys soferts amb la 
retirada de tancament instal·lat entre els punts kilomètrics 2+720 a 2+750 de la 
carretera GIP-6531.  
 
Els motius d’impugnació plantejats en el recurs són els següents: 
 

1. Que existeix relació de causalitat entre l’actuació irregular de l’administració, 
que va provocar indefensió, i els danys materials. 

2. Que es va haver de comprar tota la tanca segons factura adjunta. 
 
Respecte el primer motiu, un cop estudiat l’expedient administratiu, es constata que 
d’acord amb la resolució impugnada, el tancament instal·lat per la interessada avui 
recurrent, es va dur a terme sense disposar de la preceptiva autorització del titular de 
la via, i per tant, prèvia tramitació i resolució d’expedient corresponia retirar el 
tancament il·legal. 
 
I també es constata que en l’expedient de restitució tramitat (2020/5331) es va produir 
un error en el moment d’identificar la finca on hi ha havia instal·lat el tancament, que 
va provocar la impossibilitat que cap de les resolucions d’aquell expedient es pogués 
notificar degudament, malgrat es practiqués la notificació per edictes al Butlletí Oficial 
de l’Estat conforme l’art. 44 de la Llei 39/15 de Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques.  
 
Es considera, que malgrat el tancament no tenia autorització, sí que era legalitzable 
col·locant-lo a la distància correcta respecte l’aresta exterior de l’esplanació; i per tant, 
que amb l’actuació irregular de la Diputació es va privar al particular de la possibilitat 
de legalitzar voluntàriament el tancament, i se’l va obligar a refer el tancament al seu 
càrrec.  
 
Quant a l’adquisició d’un nou tancament, la interessada aporta dues factures però no 
el justificant del seu pagament íntegre. Respecte la núm. A000003 de Girotanques, per 
un import de 1.923,90 € (IVA inclòs), veiem com en la descripció s’indica “8/01/20 
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pagado por transf bancaria 961,95 €. Importe pendiente por pagar 961,95€”. I la 
factura nº 23/A 190246 de Pere Giralt Sagrera, SA de 96,80 € (IVA inclòs). 
 
Així mateix, en data 1 de juny de 2021 l’enginyer de Conservació de la Diputació de 
Girona ha emès informe del que resulta que en data 16 d’octubre de 2019 la brigada 
d’obres de Llambilles va retirar el tancament de la recurrent en compliment del decret 
d’execució forçosa de l’expedient de restitució, i que uns dies més tard, la mateixa 
brigada va retornar el tancament retirat a la propietat, essent una part reutilitzable per 
trobar-se en bon estat de conservació, i per tant essent apte per tornar-se a instal·lar.  
 
D’acord amb tot el que s’ha exposat, es considera que la recurrent ha patit un dany 
antijurídic i que existeix relació de causalitat entre l’actuació irregular de l’administració 
i aquell dany, si bé la determinació i valoració econòmica d’aquell dany no es 
correspon amb l’al·legada per la recurrent.  
 
La quantificació d’aquest dany, conforme l’art. 34 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de 
Règim Jurídic del Sector Públic, es considera que s’ha d’efectuar tenint en compte 
l’informe del Cap de Conservació, això és, que una part de la tanca es va poder 
reinstal·lar i per tant únicament caldria comptabilitzar el cost de la part de tanca no 
reutilitzable i el cost de reinstal·lació; i atenent a la manca de justificació de l’efectivitat 
del dany en només acreditar-se el pagament de 961,25 €.  
 
Per aquests motius es considera que la indemnització que correspondria seria el 60% 
de la factura A000003, i la totalitat de la factura 23/A 190246, de 96,80€, sempre que 
se’n justifiqui el seu previ pagament.  
 
Conforme els art. 118 i 119 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre de Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques proposo: 
 
1. Estimar parcialment el recurs de reposició interposat i reconèixer el dret a la Sra. 
Marta Rosquelles Fernàndez a ser indemnitzada en la quantitat de 1.251,14 € per 
responsabilitat patrimonial de l’administració en la tramitació de l’expedient de 
restitució 2018/5331. 
 
2. Atorgar un termini de 10 dies a la recurrent perquè pugui presentar al·legacions i 
presentar els documents i justificants que estimi procedents.”  
 
Concedit tràmit d’audiència a la recurrent, en data 12 d’agost de 2021 la Sra. 
Rosquelles ha presentat escrit d’al·legacions aportant justificant del pagament complet 
del tancament. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 119 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, i de conformitat amb 
el que s’ha exposat, el diputat delegat de Xarxa Viària proposa a la Junta de Govern 
l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer. Estimar parcialment el recurs de reposició interposat, deixant sense efecte 
l’acord de la Junta de Govern de 6/10/2020, i reconèixer el dret a la Sra. Marta 
Rosquelles Fernández a ser indemnitzada en la quantitat de 1.251,14€ per 
responsabilitat patrimonial de l’Administració en la tramitació de l’expedient de 
restitució del medi físic alterat núm. 2018/5331. 
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Segon. Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer la obligació per import de 1.251,14 
euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 510/4530/22699, número d’operació 
920210015161. 
 
Tercer. Notificar aquesta resolució als interessats i als departaments d’Intervenció i 
Tresoreria de la Diputació de Girona. 
 
 

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

31. Resolució expedient de responsabilitat patrimonial instat per Empordà Mar, 
SL - Xarxa Viària. 2021/D040600/5589 
 
Per resolució de Presidència, de 23 de juliol de 2021, es va incoar l’expedient de 
responsabilitat patrimonial núm. 2020/5589, derivat de la reclamació presentada per 
SMG i Empordà Mar, SL, es va designar la instructora i el secretari de l’expedient, i es 
va acordar la tramitació simplificada de l’expedient.  
 
En data 12 de novembre de 2021 s’ha formulat la proposta de resolució que 
seguidament es transcriu: 
 
“Que formula la instructora de l’expedient de responsabilitat patrimonial al marge 
referenciat. 
  
I. ANTECEDENTS 
1. En data 23/07/21 es va admetre a tràmit la reclamació presentada pel senyor SMG, 
es va incoar expedient de responsabilitat patrimonial i es va acordar seguir la 
tramitació simplificada del procediment, arran d’uns danys reclamats respecte els 
vehicles amb matrícula 295**** i 200**** a la carretera GIV-6121, a la Selva de Mar, en 
data 10 de maig de 2021.  
2. En la mateixa resolució de 23/07/21 es va requerir a l’interessat l’acreditació de la 
titularitat dels vehicles la qual cosa s’ha efectuat mitjançant la presentació del 
corresponent permís de circulació dels vehicles en data 29/07/21 i 30/08/21, constant 
ambdós a nom de la mercantil Empordà Mar, SL. 
3. En data 10/08/21 la companyia d’Assegurances de la Diputació de Girona Zurich 
Insurance PLC ha presentat escrit amb el que es mostra favorable a estimar la 
reclamació de responsabilitat patrimonial en la quantia de 267,17€. 
II. FONAMENTS JURÍDICS 
Es reclama una indemnització pels danys soferts, el dia 10 de maig de 2021, pels 
vehicles matrícula 295**** i 200****, a la carretera GIV-6121, a la Selva de Mar, per 
unes esquitxades d’emulsió de quitrà per una actuació de conservació a la carretera. 
La responsabilitat patrimonial de l’Administració es troba recollida a l’article 106.2 de la 
Constitució Espanyola que estableix que “els particulars, en els termes establerts per 
la llei, tindran dret a ser indemnitzats per qualsevol lesió que pateixin en qualsevol dels 
seus béns i drets, llevat dels casos de força major, sempre que la lesió sigui 
conseqüència del funcionament dels serveis públics”; així mateix, la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic estableix en el seu article 32.1 en els 
mateixos termes que “els particulars tenen dret a ser indemnitzats per les 
administracions públiques corresponents de tota lesió que pateixin en qualsevol dels 
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seus béns i drets, sempre que la lesió sigui conseqüència del funcionament normal o 
anormal dels serveis públics, excepte en els casos de força major o de danys que el 
particular tingui el deure jurídic de suportar d’acord amb la Llei.” Així mateix, l’article 34 
del mateix text legal estableix els supòsits indemnitzatoris i el seu càlcul i exclou els 
danys que es derivin de fets o circumstàncies que no s’haguessin pogut preveure o 
evitar segons l’estat dels coneixements de la ciència o de la tècnica existents en el 
moment de la seva producció. 
El procediment a seguir per aquesta reclamació és el previst a la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que 
en el cas present s’ha fet via tramitació simplificada.  
Dels anteriors fonaments legals de la responsabilitat patrimonial de l’administració així 
com de la doctrina i jurisprudència aplicable, per tal que es doni aquesta 
responsabilitat patrimonial de l’administració és requisit necessari que hi concorrin els 
elements següents: a) un fet imputable a l’administració, essent suficient acreditar que 
s’ha produït en el desenvolupament d’una activitat quina titularitat correspon a un ens 
públic; b) un dany antijurídic produït, entès com a detriment patrimonial injustificat i que 
per tant el que el pateix no tingui el deure jurídic de suportar. El perjudici patrimonial ha 
de ser real, avaluable econòmicament, efectiu i individualitzat en relació amb una 
persona o grup de persones; c) relació de causalitat directa i eficaç, entre el fet que 
s’imputa a l’administració i el dany produït; i d) absència de força major, com a causa 
aliena a l’organització i diferent del cas fortuït.  
En el cas present, es considera acreditat el fet imputable a l’administració, el dany 
antijurídic i  la relació de causalitat entre el funcionament del servei públic i els danys 
reclamats, d’acord amb l’informe de la Cap del Servei de Xarxa Viària de data 2 de 
juny de 2021, amb el que es constata que durant l’execució d’uns treballs de 
tractament preventiu del ferm de la ctra. GIV-6021, a la Selva de Mar, el dia 10 de 
maig de 2021 i degut a la intensa pluja que va caure a mig matí es van produir 
adhesions d’esquitxos de l’emulsió bituminosa als vehicles que hi circulaven.  
Respecte la quantificació dels danys, s’acull la prevista en el mateix informe esmentat 
amb un total de 267,17€ per vehicle, que coincideix amb la valoració efectuada per la 
companyia asseguradora.  
III. CONCLUSIÓ 
Per tot això, considero que en aquest supòsit concorren els requisits necessaris 
perquè neixi responsabilitat patrimonial de l'administració i, per tant, es pot establir  
nexe de causalitat entre el dany al·legat i l'actuació de l'administració que gestiona la 
carretera, i en conseqüència procedeix que la Diputació de Girona indemnitzi als 
titulars dels vehicles afectats, la mercantil  Empordà Mar, SL. 
 
D’acord amb els anteriors antecedents i fonaments de dret, proposo que l’òrgan 
competent  dicti resolució estimant  la reclamació presentada.” 
 
D’acord amb el que disposa l’article 91 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, i de conformitat amb 
el que s’ha exposat, el diputat delegat de Xarxa Viària proposa a la Junta de Govern 
l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer. Estimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada (expedient 
2021/5589) relativa als danys soferts pels vehicles amb matrícula 295**** i 200**** a la 
carretera GIV-6121, a la Selva de Mar, en data 10 de maig de 2021, i reconèixer el 
dret a la mercantil Empordà Mar, SL a ser indemnitzada en la quantitat de 534,34 
euros. 
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Segon. Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer la obligació per import de 534,34 
euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 510/4530/22699, número d’operació 
920210013366. 
 
Tercer. Notificar aquesta resolució als interessats. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents. 
 
 
 

— Centre de la Imatge - INSPAI 
 
32. Aprovar el contracte de cessió en règim de comodat i posterior donació del 
fons fotogràfic Manel Lladó Aliu a la Diputació de Girona - Centre de la Imatge - 
INSPAI. 2021/J020300 /6550 
 
El fons personal Manel Lladó Aliu és un fons fotogràfic privat de tipus personal, 
propietat del Sr. Manel Lladó Aliu, propietari i autor de les fotografies que el componen 
(descrit a l’annex I del contracte i de l’informe).  
 
El 28 de juny de 2021 el Sr. Manel Lladó Aliu es va posar en contacte amb la Diputació 
de Girona a partir d'un document de proposta de donació del fons amb número 
d’entrada al Registre General de la Diputació de Girona 20007-6550-J020300., amb la 
voluntat de fer cessió en règim de comodat amb posterior donació del fons, ubicat a 
casa seva, amb la intenció de donar-lo a conèixer i posar-lo a disposició pública amb 
accés lliure a través del centre gestor INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de 
Girona (a partir d'ara INSPAI). 
 
A fi de tenir adequadament regulats els usos de l’esmentat fons fotogràfic, per tal que 
la difusió i el tractament que en pugui fer la Diputació -en definitiva, l’ús dels drets 
d’explotació- i la propietat intel·lectual, quedin amb una suficient cobertura legal. 
 
Per això, resulta necessari regular els usos de l’esmentat conjunt, i es considera adient 
subscriure un acord amb el propietari en el que es detallin i especifiquin 
adequadament aquells usos. 
 
L’ingrés del fons i el tractament previst està basat en els fonaments legals que 
regeixen les lleis relacionades amb el tractament del patrimoni arxivístic, el patrimoni 
cultural i el procediment administratiu. En concret, cal esmentar les següents normes: 
 
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques 
- Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic 
- Codi Civil, articles 1741 i següents 
- Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament del patrimoni dels 

ens locals. 
- Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català.  
- Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents. 
- RDL 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de la propietat 

intel·lectual. 
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- Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil de l'honor, la intimitat i la 
pròpia imatge. 

- Llei 33/2003, de 3 de novembre, reguladora del règim jurídic general del patrimoni 
de les administracions públiques. 

- RD 1373/2009, de 28 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei 
33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques. 

- Reglament del Centre de la Imatge i de gestió dels documents d’imatge de la 
Diputació de Girona, aprovat pel Ple de la corporació en sessió del dia 17 de 
desembre de 2013.  

- L’Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de reproduccions dels 
documents de les col·leccions i dels  fons d’INSPAI, Centre de la Imatge de la 
Diputació de Girona. 
 

Vist l’informe de la cap del centre gestor INSPAI, Centre de la Imatge i la fiscalització 
realitzada es proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent: 
PRIMER. Acceptar la donació del fons fotogràfic Manel Lladó Aliu a la Diputació de 
Girona, datat entre 1984 i 2021 aproximadament, format per entre 150.000 i 200.000 
fotografies aproximadament, amb suport paper, plàstic polièster, plàstic acetat de 
cel·lulosa, imatge digital cd's, imatge digital discs durs, de varis formats, 35 mm, 
diapositives i imatge digital JPEG, i cromia blanc i negre i color. I la tècnica fotogràfica 
gelatina i plata de revelatge químic. 
El valor econòmic del fons fotogràfic es calcula en quatre cents mil euros (400.000 €).  
 
SEGON. Agrair al Sr. Manel Lladó Aliu la cessió en règim de comodat amb posterior 
donació a fi que sigui incorporada a INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de 
Girona, on s’assegurarà la consulta lliure i pública dels documents en les condicions 
que s’estipulen en el contracte. 
 
TERCER. Aprovar el contracte i l’ANNEX I de donació del fons fotogràfic Manel Lladó 
Aliu a la Diputació de Girona, el text que es transcriu a continuació:  
 
“CONTRACTE DE CESSIÓ EN RÈGIM DE COMODAT i POSTERIOR DONACIÓ DEL 
FONS FOTOGRÀFIC MANEL LLADÓ ALIU A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 
INTERVENEN 
D'una banda, l’Il·lustríssim Sr. Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de 
Girona, nomenat en sessió extraordinària del Ple de la Diputació de Girona, de data 4 
de juliol de 2019, assistit pel secretari general de la corporació, en virtut de les 
facultats conferides per acord de la Junta de Govern de data ... de .... de 202....,  
I de l’altra, Manel Lladó Aliu, major d’edat, amb el DNI ***9982** i amb domicili a ****, 
el qual actua en nom i interès propi (a partir d’ara, el cedent) 
 Es reconeixen plena capacitat d’obrar i la legal necessària per a l’atorgament d’aquest 
contracte en base als següents 
ANTECEDENTS 
I. Les parts són conscients de l’interès i del valor informatiu, testimonial, històric i 
cultural del Fons propietat del cedent, format com a resultat de la seva activitat 
professional com a fotògraf i periodista gràfic, entre els anys 1984 al 2021, essent 
l'autor de les imatges i titular exclusiu dels drets de propietat intel·lectual que se'n 
deriven, essent el propietari de les imatges. 
II. Les parts consideren convenient afavorir la difusió i gaudi públic de l’esmentat fons 
fotogràfic mitjançant la seva integració INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de 
Girona (a partir d’ara INSPAI) sobre la base d’un acord de cessió en règim de comodat 
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i posterior donació del Fons i la cessió de drets d’explotació de les imatges a favor de 
la Diputació. 
III. Que, amb aquesta finalitat, la Diputació de Girona va acceptar, per acord de la 
Junta de Govern de data ______________ la proposta formulada al Registre General 
d’entrada de la Diputació de Girona, el dia 28 de juny de 2021 i número 
20007-6550-J020300, pel Sr. Manuel Lladó Aliu de cessió en règim de comodat i 
posterior donació del fons fotogràfic i cessió de drets d’explotació de les imatges que 
l’integren.  
IV.  Que per tal de formalitzar la cessió en règim de comodat amb posterior donació i 
concretar-ne les condicions han convingut signar el present contracte d’acord amb els 
següents 
PACTES 
Primer. El Sr. Manuel Lladó Aliu en qualitat de propietari del fons fotogràfic datat entre 
1984 i 2021 aproximadament, format per entre 150.000 i 200.000 fotografies 
aproximadament, que es descriuen a l’annex I d'aquest contracte, i com a autor i titular 
exclusiu dels drets d’explotació d’aquestes imatges, en fa cessió en règim de comodat 
i posterior donació, a títol gratuït, a la Diputació de Girona. En el mateix acte cedeix 
també drets d’explotació d’aquestes imatges, sense cap contraprestació. 
Segon. Ateses les característiques i volum del fons, les parts convenen que el 
lliurament dels materials s’efectuarà de forma progressiva a partir de la signatura del 
present contracte. Es realitzaran aproximadament tres lliuraments: en el moment de  
la signatura d’aquest document el Sr. Manel Lladó Aliu lliura un conjunt aproximat de 
68.000 fotografies (negatius color, b/n, i diapositives). I en el termini màxim de quatre 
anys lliurarà la resta en dos lliuraments. Amb independència de la data de lliurament 
els termes, condicions, drets i obligacions que figuren en el present document són 
d’aplicació a totes les fotografies objecte d’aquest contracte. La formalització dels 
lliuraments posteriors a la firma del contracte quedaran formalitzats tal i com esmenta 
el pacte tercer. 
Tercer. És voluntat per part del la el Sr. Manel Lladó Aliu cedir i per part de la Diputació 
de Girona rebre, respectivament, tots els materials que el Sr. Lladó vulgui incorporar 
en el futur, incorporació que es duria a terme en els mateixos termes i condicions que 
figuren en aquest contracte. Dels ingressos futurs, se’n deixarà constància en un 
document i un inventari signat pel cedent i per la direcció d’INSPAI, i posteriorment 
s’aprovarà per la Junta de Govern de la Corporació. 
Quart. Amb l’acceptació d’aquest fons en règim de comodat i posterior donació i de 
drets d’explotació de les imatges, la Diputació de Girona assumeix les obligacions 
següents: 
a) Assumir les despeses de conservació i, si escau, de restauració dels documents 
objecte de cessió, així com custodiar-los a les instal·lacions o sistemes d’INSPAI. 
b) Efectuar una descripció que faciliti la identificació i localització dels documents, 
d’acord amb els procediments i la normativa interna d’INSPAI. 
c) Tractar el fons cedit com una unitat i identificar-lo en tot moment amb la 
denominació Fons Manel Lladó Aliu En la comunicació o difusió de les imatges a 
través de la xarxa Internet i mitjançant la premsa (en suport paper i digital) es farà 
constar la provinença de la manera següent: ”Manel Lladó. INSPAI“. En la comunicació 
o difusió de les imatges en qualsevol altre mitjà es deixarà escollir entre aquestes dues 
opcions: ”Manel Lladó. INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona“, o bé 
”Manel Lladó. INSPAI, Diputació de Girona“». 
d) Obrir a la consulta pública el contingut del fons fotogràfic, tot destinant-hi els 
recursos i serveis d’INSPAI. 
e) Facilitar el coneixement del fons mitjançant la seva difusió.  
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Cinquè. El cedent autoritza a la Diputació de Girona a efectuar qualsevol tractament 
tècnic a l’efecte de procurar una adequada conservació, classificació, descripció i 
difusió del fons fotogràfic, d’acord amb la normativa i els procediments interns que 
s’apliquen a la resta de col·leccions i fons fotogràfics d’INSPAI.  
Sisè. Per al compliment de les finalitats del present contracte la Diputació de Girona 
podrà reproduir, divulgar, distribuir, publicar, comunicar i posar a disposició pública els 
continguts del fons fotogràfic, actes que podrà efectuar en qualsevol forma, suport o 
mitjà, ja sigui directament o per mitjà de terceres persones a qui la Diputació 
n’encarregui la realització. Aquesta autorització inclou la reproducció de les imatges, la 
seva digitalització i la realització de les còpies temporals i transitòries que siguin 
precises per a la comunicació i posada a disposició per mitjà de la xarxa Internet. 
També inclou el tractament de les imatges en treballs d’edició i la seva incorporació a 
obres compostes. En el cas que es tracti d’obres fotogràfiques en els termes que s’hi 
refereix el llibre primer del Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, text refós de la 
Llei de Propietat Intel·lectual, la Diputació assumeix l’obligació de respectar i fer 
respectar la integritat de les imatges, obligació que no caldrà respectar quan es tracti 
de meres fotografies en el sentit que s’hi refereix l’art. 128 de l’esmentada norma. 
Setè. Quan els actes enumerats en el pacte cinquè es portin a terme per a usos de la 
Diputació de Girona no obligaran a cap contraprestació econòmica a favor del Cedent. 
La utilització per part de terceres persones podrà quedar subjecta a  l’Ordenança 
fiscal reguladora de la taxa pel servei de reproduccions dels documents de les 
col·leccions i dels  fons fotogràfics d’INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de 
Girona. 
Vuitè. Quan els actes esmentats en el pacte cinquè es realitzin a sol·licitud d’entitats 
públiques o sense ànim de lucre, o bé per a finalitats de recerca i docència o per a ús 
públic no comercial amb finalitat cultural i/o social no lucrativa, la Diputació podrà 
autoritzar l’ús i lliurar còpies de les imatges amb les exempcions i bonificacions 
previstes en l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de reproduccions dels 
documents de les col·leccions i dels fons fotogràfics d’INSPAI, Centre de la Imatge de 
la Diputació de Girona. 
Novè. Quan les reproduccions i lliurament de còpies o autoritzacions d’ús s'efectuïn a 
favor de terceres persones no beneficiàries de les exempcions i bonificacions previstes 
en les esmentades ordenances i amb ànim de lucre, la Diputació podrà aplicar la taxa 
corresponent, i a més es derivaran les peticions al cedent i ell decidirà, amb el 
sol·licitant si cal que percebi alguna quantia en concepte de drets d’autor al seu favor i 
la quantitat, si així ho considera convenient, mentre estigui vigent el termini de la 
cessió en comodat especificat en el pacte dotzè. Finalitzat el termini de comodat, la 
Diputació de Girona esdevindrà propietària dels documents que integren aquest fons i 
serà titular exclusiva dels drets d’explotació fins el seu pas a domini públic i sense límit 
territorial. En el cas de les obres fotogràfiques, enteses en els termes que s’hi refereix 
el llibre primer del Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, text refós de la Llei de 
Propietat Intel·lectual, el donant el fotògraf conservarà els drets morals sobre cada una 
d‘aquestes obres. 
Desè. En el cas que durant la vigència del present contracte, prèviament a la donació i 
cessió de drets a favor de la Diputació, una de les dues parts estigués interessada en 
disposar de les imatges objecte del present contracte per a l’edició d’un llibre, es 
subscriurà un contracte específic que detallarà els drets i deures d’ambdues parts així 
com la participació de terceres persones. En qualsevol cas aquesta edició només es 
podrà efectuar amb l’acord de les dues parts signants d’aquest instrument. 
Onzè. El cedent podrà disposar de reproduccions de les imatges sense cost. Podrà 
sol·licitar-les de forma puntual i tot evitant que la reiteració de peticions o un nombre 
important d’imatges sol·licitades acabin alterant el sentit i la finalitat del present 
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contracte. Les reproduccions seran de 1024x690 píxels. Si el cedent sol·licités còpies 
amb una resolució més alta aquesta demanda no podrà superar el 5 % del total del 
fons. Aquestes reproduccions només es podran utilitzar per a ús propi i no podran ser 
utilitzades per a la seva explotació per part de terceres persones.  
Dotzè. Durant la vigència del comodat, la Diputació de Girona respon de la pèrdua de 
documents del fons dipositat, així com del seu deteriorament, excepte que aquest 
resulti del simple ús o sense culpa seva. En cas de pèrdua o deteriorament les parts 
establirien de comú acord, i si fos necessari amb concurs de pèrits, una indemnització 
a favor del cedent. 
Tretzè. El present contracte tindrà efectes a partir del moment de la seva signatura i es 
mantindrà en vigor durant un període de 4 anys, tal i com s’especifica en el pacte 
segon, el qual es refereix al termini per ingressar els tres lliuraments determinats en el 
mateix pacte. 
Catorzè. En vèncer el termini esmentat en el pacte anterior i quan s’hagin ingressat 
tots els lliuraments d’imatges del fons, el cedent es compromet a fer donació del fons a 
la Diputació de Girona i li cedirà els drets d’explotació que estiguessin vigents de forma 
exclusiva i sense límit territorial ni temporal. La cessió de drets permetrà a la Diputació 
explotar de qualsevol forma o en qualsevol suport o mitjà les imatges cedides, ja sigui 
directament o indirecta, en els termes i amb l’abast indicats en aquest contracte. Els 
sotasignants convenen que aquesta donació i cessió de drets no requerirà cap nou 
contracte i consideren vàlid i suficient, a aquests efectes, el que ara subscriuen. La 
donació és formalitzarà en un document on es farà efectiva i s’aprovarà per part de la 
Junta de Govern de la Diputació de Girona.  
Quinzè. Per a tot allò que no estigui previst en els seus pactes i condicions, el present 
contracte es regirà per les disposicions del Codi Civil de Catalunya i per la normativa 
vigent en matèria de propietat intel·lectual.  
Setzè. Per resoldre les divergències que poguessin sorgir com a conseqüència de la 
interpretació d'aquest contracte, ambdues parts se sotmetran als jutjats i tribunals de 
Girona renunciant al seu propi fur si fos un altre. 
I en prova de conformitat signen el present contracte en dos exemplars, però a un sol 
efecte al lloc i data indicats a l’encapçalament. 
ANNEX I DEL CONTRACTE DE CESSIÓ AMB POSTERIOR DONACIÓ DEL FONS 
FOTOGRÀFIC PERSONAL  MANEL LLADÓ ALIU A  LA  DIPUTACIÓ DE GIRONA 
Propietari 
Nom del cedent: Manel Lladó Aliu  
******* 
******* 
******* 
******* 
Fons o col·lecció 
Fons Manel Lladó Aliu  
Tipologia de fons 
Fons personal 
Autor 
Manel Lladó Aliu 
Biografia de l’autor 

 Manel Lladó Aliu  - 26 de setembre de 1961 
La meva activitat en la fotografia s’inicia com aficionat i de manera autodidacta, 
retratant tot allò relacionat amb el reportatge social i de carrer en el entorn del poble de 
Salt. 
Realitzo diferents cursos i seminaris sobre reportatge social, retrat, estudi, moda i foto- 
periodisme. 
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1984/86. Estudis teòrics i pràctics de fotografia al Institut d’Estudis Fotogràfics de 
Catalunya. On realitzo diferents cursos i seminaris sobre reportatge social, retrat, 
estudi, moda i foto-periodisme. 
Fotògraf col·laborador de la revista del cor “Lecturas“ i de la agencia Cover de Madrid 
per les comarques de Girona; a la vegada que col·laboro amb diferents mitjans 
comarcals i nacionals: Interviu, Panorama, Abc, Diari de Galícia, El 9 Nou entre altres. 
1986/88. Treballs de moda i publicitat i realització de 200 sessions d’ estudi amb 
models per diferents agencies de moda i models. Treballs publicitaris per les firmes 
comercials: Privata, Franc Fills, Ventura Martí, Stylmode, Belcor, Magestic i altres. 
Col·laborador per les comarques de Girona per el diari “La Vanguardia” duran l’ estiu 
del 1988. 
1989/91. Professor de fotografia per les agencies de models “Linium 7“ de Girona i “Tot 
Models“ de Barcelona. 
M’ integro com a redactor gràfic del diari El punt i en el que participo en la realització 
de disset llibres turístics de les Comarques de Girona, Osona i Andorra, amb el 
periodista Pep Collelldemont a la part textual. 
1992/02. Cap de fotografia del diari El Punt. 
1998/07 Col·laborador i director de la revista local “Tirinculis“ del municipi de 
Aiguaviva. També col·laboro amb les revistes; “Llum i Guia de Cassà de la Selva, La 
Farga de Salt, Torrenteres de Maçanet de la Selva, Hora Rosa de Figueres, Forn 
d’Anells de Fornells de la Selva, entre altres. 
2002. Participo com a fotògraf en la realització del llibre “Mil anys de domini Episcopal 
a Bàscara” , juntament amb l’historiador Antoni Egea i Carles Bosch. 
2005/07. Autor i fotògraf i juntament amb el periodista Pep Collelldemont realitzem un 
treball de camp amb la confecció del llibre “Les Masies d’Aiguaviva“, amb un 
recorregut exhaustiu de prop del centenar de masies del municipi d’Aiguaviva. 
2008/17 Degut a la crisis en el sector de la premsa, amb formo com a Quiropràctic 
Fissió Muscular i sense deixar el mon del periodisme  i col·laboro activament en 
associacions Budistes i en l’ acompanyament el dol mitjançant las teràpies naturals per 
malalts terminals de qualsevol malaltia. 
2017/19 Realització del llibre «Espais amb Historia», editat per la Diputació de Girona 
amb col·laboració del historiador Pere Bosch. 
2019/2021 Serie «Una nova mirada de Valentí Fargnoli» per la Revista de Girona on 
es reprodueix cent anys després algunes de las moltes fotografies que Valentí Fargnoli 
va fer de la provincià de Girona acompanyades dels textos de Pere Bosch. 
He realitzat exposicions individuals i col·lectives a diferents bars, cafeteries i galeries 
d’art de Girona, Barcelona i Lleida. Exposicions col·lectives  al Maremàgnum de 
Barcelona, a Olot fotografia, al Casal Català de Madrid, a la població Nord Catalana de 
Albi i al col·legi de periodistes de Catalunya. Creació i participació com a membre del 
col·lectiu fotogràfic “Nou de 9” per la difusió de la fotografia i arts plàstiques. 
He participat en set edicions de la mostra periodística de la Premsa Gràfica de Girona. 
També he participat com a jurat en diferents concursos de fotografia comarcal i 
nacional e impartit classes de fotografia a nivell de aficionat. 
Actualment i apart de la feina per el diari El Punt Avui com a Cap de Fotografia en les 
edicions de Girona i Barcelona, treballo amb varis projectes de retrat i amb la 
recopilació de imatges antigues. 
Descripció del Fons 
El Sr. Lladó ha treballat com a fotoperiodista a diversos mitjans de comunicació, com 
podem veure en l’apartat de la biografia, entre d’altres el diari El Punt, on des de fa 
anys n’és el cap de la secció de fotografia. Però també ha realitzat un altre tipus de 
temàtica fotogràfica com potser la publicitària, la de moda, retrats d’estudi, de 
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casaments, de natura i patrimoni com per exemple les publicacions sobre les masies 
d’Aiguaviva que va realitzar durant el període en el qual hi va residir. 
La cronologia avarca des del 1984 fins l'actualitat. L'any 1984 va començar a treballar 
com a fotoperiodista i el primer reportatge que va realitzar va ser el de la inauguració 
de la plaça Europa de Girona. 
Des de l'any 1998 al 2000 ha anat realitzant una tria o selecció de les millors imatges i 
revelades amb suport paper, que les ha col·locat en àlbums i que no vol donar a 
l’INSPAI per ara, ja que les utilitza per gaudi propi. 
Des de l'any 2000 ja trobem dins el fons imatges digitals. 
Els suports de les imatges són plàstic polièster per als negatius de plàstic i diapositives 
amb emulsió de gelatina i plata i suport paper per a les còpies positives. També 
trobem imatges en suport digital en Cd’s i discs durs. Els formats que composen el 
fons són el format de diapositiva, 35 mm, 10x15 per al paper i JPEG per al suport 
digital. 
La cromia és en blanc/negre i color que conformen cada tipus a parts quasi iguals la 
totalitat del fons.  
Temàtica 
Fotografia de natura 
Fotografia de galeria 
Fotografies aèries  
Fotografia de patrimoni 
Postal comercial  
Fotoperiodisme: 
Vida social i esdeveniments 
Política 
Successos 
Urbanisme 
Retrats i personatges públics 
Fotografia social 
Àmbit geogràfic 
Zona de les comarques gironines, Catalunya, Espanya, Europa 
Cronologia 
1984-2021 aproximadament 
Quantitat 
Entre 150.000 i 200.000 fotografies aproximadament. 
Suport 
Paper 
Plàstic polièster 
Plàstic acetat de cel·lulosa 
Imatge digital cd's 
Imatge digital discs durs 
Format 
Varis formats entre ells: 35 mm, diapositives i imatge digital JPEG 
Cromia 
Blanc i negre i color 
Procediment 
Gelatina i plata de revelatge químic  
Estat  de conservació 
En general és bo, tot i estar conservat en un pis particular, les imatges estan en una 
habitació que sembla tenir unes condicions de temperatura i humitat relativa bastant 
estables, accentuat pel fet que es troba dins d'armaris tancats en el seu pis anterior. 
Actualment resideix en un altre pis, on les conserva en estanteries obertes. 
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El material presenta un estat òptim, estan ubicats en plàstics i sobretot en fundes de 
paper glassine (per als negatius de 35 mm.) i tot que no és el millor material de 
conservació estan en molt bon conservats. 
L'ingrés a una institució pública no suposaria per aquesta un gran esforç econòmic de 
restauració, però si en conservació i neteja, el canvi del conjunt a material de 
conservació adequat per a cada tipologia d’imatge i la neteja en sec per extreure la 
pols. Tot i així caldrà veure-ho en el moment de revisar i treballar sobre el fons, 
després del seu ingrés, serà llavors quan es podrà delimitar millor el cost del seu 
tractament. 
Les fotografies en color, presenten pèrdua de color, tot i que ja es normal en aquest 
tipus de fotografies, per cronologia i materials. 
Estat d’organització 
Per les imatges organitzades dins d'àlbums, les carpetes tenen escrit a fora la 
cronologia i la temàtica que contenen. 
 A dins de cada carpeta, a la primera pàgina, hi trobem un llistat descriptiu amb tot el 
contingut, la cronologia i les pàgines de paper glassine que contenen aquells 
reportatges. 
Cada pàgina té a dalt una petita frase descriptiva de tots els reportatges hi conté i les 
dates. 
Cada reportatge està numerat i es relaciona amb les seves còpies en paper a partir 
d'aquest número i la situació del negatiu per a poder trobar sempre l'original d'aquesta 
còpia. 
Té tot el fons està llistat i relacionat, aquests llistats el Sr. Lladó els entregarà o donarà 
una còpia a INSPAI, perquè els puguem utilitzar per el tractament del fons documental 
i d’organització del fons. 
Les imatges digitals també té llistat tot el que conserva, al diari enviava una tria de 8 o 
9 imatges i ell es quedava la resta del reportatge tot i que sempre en feia una tria de 
les mal enfocades, mal realitzades, etc, les quals ja les eliminava. 
Requeriments de tractament del fons 
Tractament arxivístic (descripció, classificació, codificació, avaluació, tria...). 
Tractament de conservació (neteja, desinfecció, restauració, reubicació en material de 
conservació permanent,  instal·lació als nous dipòsits de conservació). 
Tractament digital (digitalització de còpies màster per a la conservació i còpies per a la 
consulta). 
Accés a la consulta i reproducció 
Amb la incorporació del fons a INSPAI a partir d’una cessió en règim de comodat i 
posterior donació, a títol gratuït, a la Diputació de Girona, en el mateix acte es 
cedeixen també drets d’explotació d’aquestes imatges, sense cap contraprestació. 
Per al compliment de les finalitats del present contracte la Diputació de Girona podrà 
reproduir, divulgar, distribuir, publicar, comunicar i posar a disposició pública els 
continguts del fons fotogràfic, actes que podrà efectuar en qualsevol forma, suport o 
mitjà, ja sigui directament o per mitjà de terceres persones a qui la Diputació 
n’encarregui la realització. Aquesta autorització inclou la reproducció de les imatges, la 
seva digitalització i la realització de les còpies temporals i transitòries que siguin 
precises per a la comunicació i posada a disposició per mitjà de la xarxa Internet. 
També inclou el tractament de les imatges en treballs d’edició i la seva incorporació a 
obres compostes. En el cas que es tracti d’obres fotogràfiques en els termes que s’hi 
refereix el llibre primer del Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, text refós de la 
Llei de Propietat Intel·lectual, la Diputació assumeix l’obligació de respectar i fer 
respectar la integritat de les imatges, obligació que no caldrà respectar quan es tracti 
de meres fotografies en el sentit que s’hi refereix l’art. 128 de l’esmentada norma. 
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D’altra banda la Diputació de Girona, podrà acordar amb els titulars dels drets sobre 
les imatges la reproducció, divulgació, distribució, publicació, comunicació i posada a 
disposició pública dels continguts d’aquestes. 
Amb la incorporació del fons i dels drets que se’n deriven al patrimoni de la Diputació 
la seva explotació per part de terceres persones podrà quedar subjecta a l’Ordenança 
fiscal reguladora de la taxa pel servei de reproduccions dels documents de les 
col·leccions i dels  fons d’INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona. Per 
tant, serà un fons accessible i obert a consulta..” 
 
QUART. Facultar àmpliament el president de la corporació per dur a terme les 
actuacions necessàries per a l’efectivitat de tot el que disposa aquest acord i la 
signatura del contracte de cessió en règim de comodat amb posterior donació del fons 
i la cessió de drets d’explotació, com també per, si cal, d’acord amb la finalitat que es 
persegueix, rectificar els defectes o les omissions que eventualment s’hagin pogut 
advertir. 
 
CINQUÈ. Atribuir al centre gestor INSPAI, Centre de la Imatge la gestió d’aquest 
acord. 
 
SISÈ. Disposar que els béns del fons siguin donats d’alta a l’inventari de béns de la 
Diputació. 
 
SETÈ. Requerir al cedent que lliuri la possessió del fons esmentat a aquesta Diputació 
en el termini de 4 anys aproximadament, i disposar que s’aixequi acta del lliurament 
esmentat. 
 
VUITÈ. Aquest acord produirà efectes l’endemà de ser notificat al cedent, en els 
termes que preveuen els articles 40, 41, 42, 43 i 44 de la llei 39/2015 d’1 d’octubre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

 
NOVÈ. Traslladar aquest acord als Serveis de Patrimoni de la Diputació i a Cooperació 
Cultural per al seu coneixement i efectes. 
 
DESÈ. Notificar el present acord al cedent, al Sr. Manel Lladó Aliu. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents. 
 
 
 

— Comunicació Cultural 
 
33. Aprovar la renúncia de la subvenció concedida a la Fundació Privada Resilis 
per a l'edició de la publicació Històries de vida - Comunicació Cultural. 
2021/X020201/3706 
 
En data 20 de juliol de 2021, la Junta de Govern va concedir una subvenció de 
1.356,25 euros a la Fundació Privada Resilis per a l’edició del llibre “Històries de vida” 
(Expedient 2021/3706) dins la convocatòria de subvencions per al foment de 
produccions editorials, any 2021. 
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La Fundació Privada Resilis, en data 9 de novembre de 2021, ha presentat un escrit 
en què al·lega no poder complir amb els requisits de justificació establerts en la 
resolució i per això presenta la renúncia expressa de la concessió de la subvenció per 
a l’edició d’aquest llibre. 
 
Per això, d’acord amb l’informe de la cap de la Secció d’Administració i Serveis als 
Ajuntaments del servei de biblioteques (instructora del procediment de concessió), el 
president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i 
Educació, proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent: 
 
Primer. Acceptar formalment la renúncia presentada per la Fundació Privada Resilis de 
la subvenció de 1.356,25 euros atorgada per la Junta de Govern de data 20 de juliol de 
2021 per a l’edició de la publicació “Històries de vida” (Expedient 2021/3706). 
 
Segon. Anul·lar la disposició de la despesa de 1.356,25 euros a favor de la Fundació 
Privada Resilis per a l’edició de la publicació “Històries de vida” amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 303/3340/48100. 
Tercer. Notificar aquest acord a la Fundació Privada Resilis 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents. 
 
 
 
34. Aprovar la renúncia de la subvenció concedida per a l'edició de la publicació 
L'home que corre. Recorregut esportiu i humà per la biografia de Manuel 
Fernández Iruela - Comunicació Cultural. 2021/X020201/3509 
 
En data 20 de juliol de 2021, la Junta de Govern va concedir una subvenció de 
1.737,50 euros al Club Atletisme LLoret per a l’edició del llibre “L’home que corre. 
Recorregut esportiu i humà per la biografia de Manuel Fernández Iruela” (Expedient 
2021/3509) dins la convocatòria de subvencions per al foment de produccions 
editorials, any 2021. 
 
El Club Atletisme LLoret, en data 17 de novembre de 2021, ha presentat un escrit en 
què al·lega no poder complir amb els requisits de justificació establerts en la resolució i 
per això presenta la renúncia expressa de la concessió de la subvenció per a l’edició 
d’aquest llibre. 
 
Per això, d’acord amb l’informe de la cap de la Secció d’Administració i Serveis als 
Ajuntaments del servei de biblioteques (instructora del procediment de concessió), el 
president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i 
Educació, proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent: 
 
Primer. Acceptar formalment la renúncia presentada pel Club Atletisme LLoret de la 
subvenció de 1.737,50 euros atorgada per la Junta de Govern de data 20 de juliol de 
2021 per a l’edició de la publicació “L’home que corre. Recorregut esportiu i humà per 
la biografia de Manuel Fernández Iruela” (Expedient 2021/3509). 
 
Segon. Anul·lar la disposició de la despesa de 1.737,50 euros a favor del Club 
Atletisme Lloret per a l’edició de la publicació “L’home que corre. Recorregut esportiu i 
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humà per la biografia de Manuel Fernández Iruela” amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 303/3340/48100. 
 
Tercer. Notificar aquest acord al Club Atletisme Lloret 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents. 
 
 
 
35. Aprovar formalment la renúncia de la subvenció per a l'edició del llibre "Les 
músiques populars de Pardines" - Comunicació Cultura. 2021/X020201/3586 
 
En data 1 de juny de 2021, la Junta de Govern va concedir una subvenció de 3.000,00 
euros a l’Ajuntament de Pardines amb NIF P1713300J, per a la publicació del llibre 
“Les músiques populars de Pardines”. (Exp. 2021/3586), dins la convocatòria de 
subvencions d’interès local editades per ajuntaments, any 2021. 
 
L’Ajuntament de Pardines, en data 12 de novembre de 2021, ha presentat un escrit en 
què al·lega no poder realitzar el projecte per manca de finançament 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 Pardines 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 “Les músiques populars de Pardines” (expedient 
2021/3586). 
 
Segon. Anul·lar la disposició de la despesa de 3.000,00 euros a favor de l’Ajuntament 
de Pardines per a l’edició de la publicació “Les músiques populars de Pardines” 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 Pardines. 
 

 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents. 
 
 
36. Aprovar formalment la renúncia de la subvenció per a l'edició del llibre 
"Recull fotogràfic de la Vall de Ribes desapareguda" - Comunicació Cultura. 
2021/X020201/3715 
 
En data 1 de juny de 2021, la Junta de Govern va concedir una subvenció de 2.766,00 
euros a l’Ajuntament de Ribes de Freser amb NIF P1715400F, per a la publicació del 
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llibre “Recull fotogràfic de la Vall de Ribes desapareguda”. (Exp. 2021/3715), dins la 
convocatòria de subvencions d’interès local editades per ajuntaments, any 2021. 
 
L’Ajuntament de Ribes de Freser, en data 10 de novembre de 2021, ha presentat un 
escrit en què al·lega no poder justificar la subvenció en el termini establert 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 Ribes de 
Freser de la subvenció de 2.766,00 euros atorgada per la Junta de Govern de data 1 
de juny de 2021 per a l’edició del llibre “Recull fotogràfic de la Vall de Ribes 
desapareguda” (expedient 2021/3715). 
 
Segon. Anul·lar la disposició de la despesa de 2.766,00 euros a favor de l’Ajuntament 
de Ribes de Freser per a l’edició de la publicació “Recull fotogràfic de la Vall de Ribes 
desapareguda” 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 Ribes de Freser. 
 

 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents. 
 
 
 
37. Aprovar la renúncia de la subvenció concedida a Joaquim Roqué per a 
l'edició de la publicació La Margarideta. La nena golluda - Comunicació Cultura. 
2021/X020201/3705 
 
En data 20 de juliol de 2021, la Junta de Govern va concedir una subvenció de 
1.356,25 euros al Sr. Joaquim Roqué Paret per a l’edició del llibre “La Margarideta, la 
nena golluda” (Expedient 2021/3705) dins la convocatòria de subvencions per al 
foment de produccions editorials, any 2021. 
 
El Sr. Joaquim Roqué Paret, en data 8 de novembre de 2021, ha presentat un escrit en 
què al·lega no poder complir amb els requisits de justificació establerts en la resolució i 
per això presenta la renúncia expressa de la concessió de la subvenció per a l’edició 
d’aquest llibre. 
 
Per això, d’acord amb l’informe de la cap de la Secció d’Administració i Serveis als 
Ajuntaments del servei de biblioteques (instructora del procediment de concessió), el 
president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i 
Educació, proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent: 
 
Primer. Acceptar formalment la renúncia presentada pel Sr. Joaquim Roqué Paret de la 
subvenció de 1.356,25 euros atorgada per la Junta de Govern de data 20 de juliol de 
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2021 per a l’edició de la publicació “La Margarideta, la nena golluda” (Expedient 
2021/3705). 
 
Segon. Anul·lar la disposició de la despesa de 1.356,25 euros a favor del Sr. Joaquim 
Roqué Paret per a l’edició de la publicació “La Margarideta, la nena golluda” amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 303/3340/47001. 
 
Tercer. Notificar aquest acord al Sr Joaquim Roqué Paret. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents. 
 
 
 
38. Aprovar la renúncia de la subvenció concedida a Omnia Plubischer per a 
l'edició del llibre El nostre primer passeig amb cavalls - Comunicació Cultural. 
2021/X020201/2508 
 
En data 20 de juliol de 2021, la Junta de Govern va concedir una subvenció de 419,73 
euros a l’editorial Omnia Plubischer SL per a l’edició del llibre “El nostre primer passeig 
amb cavalls” (Expedient 2021/2508) dins la convocatòria de subvencions per al foment 
de produccions editorials, any 2021. 
 
L’editorial Omnia Plubischer SL, en data 4 de novembre de 2021, ha presentat un 
escrit en què al·lega no poder complir amb els requisits de justificació establerts en la 
resolució i per això presenta la renúncia expressa de la concessió de la subvenció per 
a l’edició d’aquest llibre. 
 
Per això, d’acord amb l’informe de la cap de la Secció d’Administració i Serveis als 
Ajuntaments del servei de biblioteques (instructora del procediment de concessió), el 
president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i 
Educació, proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent: 
 
Primer. Acceptar formalment la renúncia presentada l’editorial Omnia Plubischer SL de 
la subvenció de 419,73 euros atorgada per la Junta de Govern de data 20 de juliol de 
2021 per a l’edició de la publicació “El nostre primer passeig amb cavalls” (Expedient 
2021/2508). 
 
Segon. Anul·lar la disposició de la despesa de 419,73 euros a favor l’editorial Omnia 
Plubischer SL per a l’edició del llibre “El nostre primer passeig amb cavalls” amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària 303/3340/47001. 
 
Tercer. Notificar aquest acord a l’editorial Omnia Plubischer SL. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents. 
 
 
 

— Cooperació Cultural 



 

 

 

 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat   100 

 
39. Acceptació renúncia subvenció foment programes i projectes educatius, 
2021_Aj Riells i Viabrea - Cooperació Cultural. 2021/X020200/2138 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, amb data 1 de juny de 2021, va aprovar 
la resolució de la convocatòria de subvencions per al foment de programes i projectes 
educatius en l’àmbit de les comarques gironines, anualitat 2021 (2021/341), en la qual, 
entre d’altres, va concedir una subvenció a l’Ajuntament de Riells i Viabrea pel projecte 
“Projecte de reforç escolar socioeducatiu adreçat a joves i infants vulnerables de Riells 
i Viabrea” (exp. 2021/2138). 
 

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

 
PUNTUACI
Ó SUBVENCIÓ FINAL 

2021/2138 
Ajuntament de 
Riells i Viabrea P1715500C 

Projecte de reforç escolar 
socioeducatiu adreçat a 
joves i infants vulnerables 
de Riells i Viabrea 6.100,00€ 6.100,00 € 28 1.349,04 € 

 
 
En data 19 de novembre de 2021, l’Ajuntament de Riells i Viabrea, amb NIF 
P1715500C ha presentat una comunicació expressa de renúncia de la subvenció de 
1.250,00 €  concedida per la Junta de Govern de l’1 de juny de 2021, descrita 
prèviament. 
 
Vist l’informe del centre gestor de Cooperació Cultural, el president de la Comissió 
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, proposa a la Junta de 
Govern l’adopció de l’ACORD següent: 
 
PRIMER. Acceptar formalment la renúncia presentada per l’Ajuntament de Riells i 
Viabrea, amb NIF P1715500C, a la subvenció de 1.349,04 € concedida per la Junta de 
Govern de l’1 de juny de 2021, en l’acord de resolució de la convocatòria de 
subvencions per al foment de programes i projectes educatius en l’àmbit de les 
comarques gironines, anualitat 2021 (2021/341), i procedir a l’arxiu i tancament de 
l’expedient corresponent. 
 
SEGON. Anul·lar la disposició de la despesa de MIL TRES CENTS QUARANTA- NOU 
euros, amb QUATRE cèntims (1.349,04 €), corresponent a la subvenció atorgada a 
l’Ajuntament de Riells i Viabrea, i retornar-la a l’aplicació d’origen 300/3260/46200 del 
pressupost de la Diputació de Girona de 2021. 
 
TERCER. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Riells i Viabrea. 
 
 

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents. 
 
 
 
40. Acceptació renúncia subv. foment programes i projectes educatius, 
2021_Ajuntament Hostalric - Cooperació Cultural. 2021/X020201/2780 
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La Junta de Govern de la Diputació de Girona, amb data 1 de juny de 2021, va aprovar 
la resolució de la convocatòria de subvencions per al foment de programes i projectes 
educatius en l’àmbit de les comarques gironines, anualitat 2021 (2021/341), en la qual, 
entre d’altres, va concedir una subvenció a l’Ajuntament d’Hostalric per al projecte 
“Igualant oportunitats” (exp. 2021/2780). 
 

NÚM. 
EXPED. ENTITATS NIF ACTIVITAT PRESSUPOST SOL·LICITA PUNTU

ACIÓ SUBVENCI
Ó FINAL 

2780 
Ajuntament 
d’Hostalric 

P1708900D 
 

Igualant 
oportunitats 1.486,00 € 1.188,70 € 20 963,60 € 

 
En data 22 d’octubre de 2021, l’Ajuntament d’Hostalric, amb NIF P1708900D, ha 
presentat una comunicació expressa de renúncia de la subvenció de 963,60 € 
concedida per la Junta de Govern de l’1 de juny de 2021, descrita prèviament. 
 
Vist l’informe del centre gestor de Cooperació Cultural, el president de la Comissió 
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, proposa a la Junta de 
Govern l’adopció de l’ACORD següent: 
 
PRIMER. Acceptar formalment la renúncia presentada per l’Ajuntament d’Hostalric, 
amb NIF P1708900D, a la subvenció de 963,60 € concedida per la Junta de Govern de 
l’1 de juny de 2021, en l’acord de resolució de la convocatòria pública de subvencions 
en règim de concurrència competitiva per al foment de programes i projectes educatius 
en l’àmbit de les comarques gironines, anualitat 2021 (exp. 2021/2780), i procedir a 
l’arxiu i tancament de l’expedient corresponent. 
 
SEGON. Anul·lar la disposició de la despesa de NOU CENTS SEIXANTA-TRES euros 
amb SEIXANTA cèntims (963,60 €), corresponent a la subvenció atorgada a 
l’Ajuntament d’Hostalric, i retornar-la a l’aplicació d’origen 300/3260/46200 del 
pressupost de la Diputació de Girona de 2021. 
 
TERCER. Notificar aquest acord a l’Ajuntament d’Hostalric. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents. 
 
 
 
41. Aprovació renúncia subvenció foment programes i projectes educatius, 
anualitat 2021_Aj. La Vall d'en Bas - Cooperació Cultural. 2021/X020201/2845 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, amb data 1 de juny de 2021, va aprovar 
la resolució de la convocatòria de subvencions per al foment de programes i projectes 
educatius en l’àmbit de les comarques gironines, anualitat 2021 (2021/341), en la qual, 
entre d’altres, va concedir una subvenció a l’Ajuntament de La Vall d’en Bas pel 
projecte “Pla Estratègic Educació360” (exp. 2021/2845). 
 



 

 

 

 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat   102 

NÚM. EXPED. ENTITATS NIF ACTIVITAT PRESSUPOST SOL·LICITA 
SUBVENCIÓ FINAL 

2021/2845 

Ajuntament 
de La Vall 
d’en Bas P1701700E 

Projecte Pla 
Estratègic 
Educació360 2.500,00€ 2.500,00 € 1.250,00 € 

 
En data 12 de novembre de 2021, l’Ajuntament de La Vall d’en Bas, amb NIF 
P1701700E ha presentat una comunicació expressa de renúncia de la subvenció de 
1.250,00 €  concedida per la Junta de Govern de l’1 de juny de 2021, descrita 
prèviament. 
 
Vist l’informe del centre gestor de Cooperació Cultural, el president de la Comissió 
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, proposa a la Junta de 
Govern l’adopció de l’ACORD següent: 
 
PRIMER. Acceptar formalment la renúncia presentada per l’Ajuntament de La Vall d’en 
Bas, amb NIF P1701700E, a la subvenció de 1.250,00 € concedida per la Junta de 
Govern de l’1 de juny de 2021, en l’acord de resolució de la convocatòria de 
subvencions per al foment de programes i projectes educatius en l’àmbit de les 
comarques gironines, anualitat 2021 (2021/341), i procedir a l’arxiu i tancament de 
l’expedient corresponent. 
 
SEGON. Anul·lar la disposició de la despesa de MIL DOS CENTS CINQUANTA euros 
(1.250,00 €), corresponent a la subvenció atorgada a l’Ajuntament de La Vall d’en Bas, 
i retornar-la a l’aplicació d’origen 300/3260/46200 del pressupost de la Diputació de 
Girona de 2021.  
 
TERCER. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de La Vall d’en Bas. 
 

 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents. 
 
 
 
42. Acceptar la renúncia de l'Associaciío Artística Arché a la subvenció per a la 
creació de públics per a la cultura 2021 - Cooperació Cultural. 2021/X020201/2377 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, amb data 18 de maig de 2021, va 
aprovar la resolució de la convocatòria de subvencions per a la creació de públics per 
a la cultura, anualitat 2021 (2021/307), en la qual, entre d’altres, va concedir una 
subvenció a l’Associació Artística Arché per a la realització de la producció cultural: 
“L’enigma Garreta” (exp. 2021/2377). 

 

NÚM. EXPED. ENTITATS NIF ACTIVITAT PRESSUPOST SOL·LICITA PUNTUACI
Ó 

SUBVENCIÓ 
FINAL 

2021/2377 

Associació 
Artística 
Arché G55625719 “L’enigma Garreta” 12.063,00 € 7.753,00 € 15 1.557,15 € 

 



 

 

 

 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat   103 

En data 8 de novembre de 2021, l’Associació Artística Arché, amb NIF G55625719, ha 
presentat una comunicació expressa de renúncia de la subvenció de 1.557,15 € 
concedida per la Junta de Govern del 18 de maig de 2021, descrita prèviament. 
 
Vist l’informe del centre gestor de Cooperació Cultural, el president de la Comissió 
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, proposa a la Junta de 
Govern l’adopció de l’ACORD següent: 
 
PRIMER. Acceptar formalment la renúncia presentada per l’Associació Artística Arché, 
amb NIF G55625719, a la subvenció de 1.557,15 € concedida per la Junta de Govern 
del 18 de maig de 2021, en l’acord de resolució de la convocatòria pública de 
subvencions en règim de concurrència competitiva per a la creació de públics per a la 
cultura (exp. 2021/307), i procedir a l’arxiu i tancament de l’expedient corresponent. 
 
SEGON. Anul·lar la disposició de la despesa de MIL CINC-CENTS CINQUANTA-SET 
euros amb QUINZE cèntims (1.557,15 €), corresponent a la subvenció atorgada a 
l’Associació Artística Arché, i retornar-la a l’aplicació d’origen 300/3340/48100 del 
pressupost de la Diputació de Girona de 2021.  
 
TERCER. Notificar aquest acord a l’Associació Artística Arché. 
 
 

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

43. Acceptar la renúncia de l'Ajuntament de Setcases a la subvenció per a la 
creació de públics per a la cultura 2021 - Cooperació Cultural. 2021/X020200/1829 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, amb data 18 de maig de 2021, va 
aprovar la resolució de la convocatòria de subvencions per a la creació de públics per 
a la cultura, anualitat 2021 (2021/307), en la qual, entre d’altres, va concedir una 
subvenció a l’Ajuntament de Setcases per a la realització del festival: Festival 7KPCM: 
“Setcases projecte cinema de muntanya” (exp. 2021/1829). 
 

NÚM. EXPED. ENTITATS NIF ACTIVITAT PRESSUP
OST 

SOL·LICIT
A 

PUNTU
ACIÓ 

SUBVENCI
Ó FINAL 

2021/1829 

Ajuntament 
de 
Setcases P1720400I 

Festival 
7KPCM 
“Setcases 
projecta cinema 
de muntanya” 2.700,00 € 2.430,00 € 20,5 1.071,89 € 

 
En data 29 d’octubre de 2021, l’Ajuntament de Setcases, amb NIF P1720400I, ha 
presentat una comunicació expressa de renúncia de la subvenció de 1.071,89 € 
concedida per la Junta de Govern del 18 de maig de 2021, descrita prèviament. 
 
Vist l’informe del centre gestor de Cooperació Cultural, el president de la Comissió 
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, proposa a la Junta de 
Govern l’adopció de l’ACORD següent: 
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PRIMER. Acceptar formalment la renúncia presentada per l’Ajuntament de Setcases, 
amb NIF P1720400I, a la subvenció de 1.071,89 € concedida per la Junta de Govern 
del 18 de maig de 2021, en l’acord de resolució de la convocatòria pública de 
subvencions en règim de concurrència competitiva per a la creació de públics per a la 
cultura (exp. 2021/307), i procedir a l’arxiu i tancament de l’expedient corresponent. 
 
SEGON. Anul·lar la disposició de la despesa de MIL SETANTA-UN euros amb 
VUITANTA-NOU cèntims (1.071,89 €), corresponent a la subvenció atorgada a 
l’Ajuntament de Setcases, i retornar-la a l’aplicació d’origen 300/3340/46202 del 
pressupost de la Diputació de Girona de 2021.  
 
TERCER. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Setcases. 
 
 

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

44. Acceptar la renúncia de la Coral Capella Santa Mari de Puigcerdà a la 
subvenció per a la creació de públics per a la cultura 2021 - Cooperació Cultural. 
2021/X020200/2119 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, amb data 18 de maig de 2021, va 
aprovar la resolució de la convocatòria de subvencions per a la creació de públics per 
a la cultura, anualitat 2021 (2021/307), en la qual, entre d’altres, va concedir una 
subvenció a la Coral Capella Santa Maria de Puigcerdà pel “Projecte Transfronterer” 
(exp. 2021/2119). 
 

NÚM. EXPED. ENTITATS NIF ACTIVITAT PRESSUPOST SOL·LICITA PUNTUACIÓ SUBVENCIÓ 
FINAL 

2119 

Coral Capella 
Santa Maria de 
Puigcerdà 

G17825
472 

Projecte 
Transfronterer 10.039,00 € 3.500,00 € 16,75 2.318,42 € 

 
En data 17 de novembre de 2021, la Coral Capella Santa Maria de Puigcerdà, amb 
NIF G17825472, ha presentat una comunicació expressa de renúncia de la subvenció 
de 2.318,42 €  concedida per la Junta de Govern del 18 de maig de 2021, descrita 
prèviament. 
 
Vist l’informe del centre gestor de Cooperació Cultural, el president de la Comissió 
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, proposa a la Junta de 
Govern l’adopció de l’ACORD següent: 
 
PRIMER. Acceptar formalment la renúncia presentada per la Coral Capella Santa 
Maria de Puigcerdà, amb NIF G17825472, a la subvenció de 2.318,42 €  concedida 
per la Junta de Govern del 18 de maig de 2021, en l’acord de resolució de la 
convocatòria pública de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la 
creació de públics per a la cultura (exp. 2021/307), i procedir a l’arxiu i tancament de 
l’expedient corresponent. 
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SEGON. Anul·lar la disposició de la despesa de DOS MIL TRES-CENTS DIVUIT euros 
amb QUARANTA-DOS cèntims (2.318,42 €), corresponent a la subvenció atorgada a 
la Coral Capella Santa Maria de Puigcerdà, i retornar-la a l’aplicació d’origen 
300/3340/48100 del pressupost de la Diputació de Girona de 2021.  
 
TERCER. Notificar aquest acord a la Coral Capella Santa Maria de Puigcerdà. 
 
 

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents. 
 
 
 
45. Acceptar la renúncia de Laura Masmiquel a la subvenció per a la creació de 
públics per a la cultura 2021 - Cooperació Cultural. 2021/X020201/2412 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, amb data 18 de maig de 2021, va 
aprovar la resolució de la convocatòria de subvencions per a la creació de públics per 
a la cultura, anualitat 2021 (2021/307), en la qual, entre d’altres, va concedir una 
subvenció a Laura Masmiquel i Martí pel projecte “Inundes tot l’espai” (exp. 
2021/2412). 
 

NÚM. EXPED. ENTITATS NIF ACTIVITAT PRESSUPOST SOL·LICITA PUNTUACIÓ SUBVENCIÓ 
FINAL 

2412 

Laura 
Masmiquel 
Martí ***9159** 

Inundes tot 
l’espai 12.665,00 € 5.000,00 € 10,75 1.115,96 € 

 
En data 11 de novembre de 2021, Laura Masmiquel i Martí, amb NIF 41591593A ha 
presentat una comunicació expressa de renúncia de la subvenció de 1.115,96 €  
concedida per la Junta de Govern del 18 de maig de 2021, descrita prèviament. 
 
Vist l’informe del centre gestor de Cooperació Cultural, el president de la Comissió 
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, proposa a la Junta de 
Govern l’adopció de l’ACORD següent: 
 
PRIMER. Acceptar formalment la renúncia presentada per Laura Masmiquel i Martí, 
amb NIF ***9159**, a la subvenció de 1.115,96 €  concedida per la Junta de Govern 
del 18 de maig de 2021, en l’acord de resolució de la convocatòria pública de 
subvencions en règim de concurrència competitiva per a la creació de públics per a la 
cultura (exp. 2021/307), i procedir a l’arxiu i tancament de l’expedient corresponent. 
 
SEGON. Anul·lar la disposició de la despesa de MIL CENT QUINZE euros amb 
NORANTA-SIS cèntims (1.115,96 €), corresponent a la subvenció atorgada a Laura 
Masmiquel i Casadevall, i retornar-la a l’aplicació d’origen 300/3340/47029 del 
pressupost de la Diputació de Girona de 2021.  
 
TERCER. Notificar aquest acord a Laura Masmiquel i Casadevall. 
 
 

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents. 
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46. Acceptació renúncia subv. programes i projectes educatius_INS Salvador 
Espriu - Cooperació Cultural. 2021/X020201/2572 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, amb data 1 de juny de 2021, va aprovar 
la resolució de la convocatòria de subvencions per al foment de programes i projectes 
educatius en l’àmbit de les comarques gironines, anualitat 2021 (2021/341), en la qual, 
entre d’altres, va concedir una subvenció a l’INS Salvador Espriu pel projecte 
“Experience Art and Culture” (exp. 2021/2572). 
 

NÚM. EXPED. 
ENTITAT
S NIF ACTIVITAT PRESSUPOST SOL·LICITA 

 
PUNTUACIÓ  

SUBVENCIÓ 
FINAL 

2021/2572 

INS 
Salvador 
Espriu Q6755004F 

Experience Art 
and Culture  4.100,00 € 

3.700,00 € 
 22 1.059,96 € 

 
En data 22 de novembre de 2021, l’INS Salvador Espriu, amb NIF Q6755004F ha 
presentat una comunicació expressa de renúncia de la subvenció de 1.059,96 €  
concedida per la Junta de Govern de l’1 de juny de 2021, descrita prèviament. 
 
Vist l’informe del centre gestor de Cooperació Cultural, el president de la Comissió 
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, proposa a la Junta de 
Govern l’adopció de l’ACORD següent: 
 
PRIMER. Acceptar formalment la renúncia presentada per l’INS Salvador Espriu, amb 
NIF Q6755004F, a la subvenció de 1.059,96 € concedida per la Junta de Govern de l’1 
de juny de 2021, en l’acord de resolució de la convocatòria de subvencions per al 
foment de programes i projectes educatius en l’àmbit de les comarques gironines, 
anualitat 2021 (2021/341), i procedir a l’arxiu i tancament de l’expedient corresponent. 
 
SEGON. Anul·lar la disposició de la despesa de MIL CINQUANTA-NOU euros amb 
NOURANTA-SIS cèntims (1.059,96 €), corresponent a la subvenció atorgada a l’INS 
Salvador Espriu, i retornar-la a l’aplicació d’origen 300/3260/45390 del pressupost de 
la Diputació de Girona de 2021.  
 
TERCER. Notificar aquest acord a l’INS Salvador Espriu. 
 
 

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

47. Acceptar la renúncia de Marc Auladell a la subvenció per a la creació de 
públics per a la cultura 2021 - Cooperació Cultural. 2021/X020201/2535 
 
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 
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a la cultura, anualitat 2021 (2021/307), en la qual, entre d’altres, va concedir una 
subvenció a Marc Auladell Casadevall pel projecte “INPUT 2021” (exp. 2021/2535). 
 

NÚM. EXPED. ENTITATS NIF ACTIVITAT PRESSUPOST SOL·LICITA PUNTUACIÓ SUBVENCI
Ó FINAL 

2535 
Marc Auladell 
Casadevall ***7221** INPUT 2021 3.500,00 € 1.500,00 € 19 1.323,45 € 

 
En data 10 de novembre de 2021, Marc Auladell i Casadevall, amb NIF ***7221** ha 
presentat una comunicació expressa de renúncia de la subvenció de 1.323,45 €  
concedida per la Junta de Govern del 18 de maig de 2021, descrita prèviament. 
 
Vist l’informe del centre gestor de Cooperació Cultural, el president de la Comissió 
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, proposa a la Junta de 
Govern l’adopció de l’ACORD següent: 
 
PRIMER. Acceptar formalment la renúncia presentada per Marc Auladell i Casadevall, 
amb NIF ***7221**, a la subvenció de 1.323,45 €  concedida per la Junta de Govern 
del 18 de maig de 2021, en l’acord de resolució de la convocatòria pública de 
subvencions en règim de concurrència competitiva per a la creació de públics per a la 
cultura (exp. 2021/307), i procedir a l’arxiu i tancament de l’expedient corresponent. 
 
SEGON. Anul·lar la disposició de la despesa de MIL TRES-CENTS VINT-I-TRES 
euros amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS (1.323,45 €), corresponent a la subvenció 
atorgada a Marc Auladell i Casadevall, i retornar-la a l’aplicació d’origen 
300/3340/47029 del pressupost de la Diputació de Girona de 2021.  
 
TERCER. Notificar aquest acord a Marc Auladell i Casadevall. 
 
 

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

48. Acceptació renúncia subv. foment programes i projectes educatius, 2021_Aj 
St. Julià de Ramis - Cooperació Cultural. 2021/X020201/2779 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, amb data 1 de juny de 2021, va aprovar 
la resolució de la convocatòria de subvencions per al foment de programes i projectes 
educatius en l’àmbit de les comarques gironines, anualitat 2021 (2021/341), en la qual, 
entre d’altres, va concedir una subvenció a l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis pel 
projecte “Espai obert a Medinyà” (exp. 2021/2779). 
 

NÚM. 
EXPED. ENTITATS NIF ACTIVITAT PRESSUPOST SOL·LICITA 

SUBVENCIÓ FINAL 

2021/2779 

Ajuntament de 
Sant Julià de 
Ramis P1717900C 

Espai obert a 
Medinyà 1.500,00 € 1.200,00 € 750,00 € 

 
En data 22 de novembre de 2021, l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis, amb NIF 
P1717900C ha presentat una comunicació expressa de renúncia de la subvenció de 
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750,00 €  concedida per la Junta de Govern de l’1 de juny de 2021, descrita 
prèviament. 
 
Vist l’informe del centre gestor de Cooperació Cultural, el president de la Comissió 
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, proposa a la Junta de 
Govern l’adopció de l’ACORD següent: 
 
PRIMER. Acceptar formalment la renúncia presentada per l’Ajuntament de Sant Julià 
de Ramis, amb NIF P1717900C, a la subvenció de 750,00 € concedida per la Junta de 
Govern de l’1 de juny de 2021, en l’acord de resolució de la convocatòria de 
subvencions per al foment de programes i projectes educatius en l’àmbit de les 
comarques gironines, anualitat 2021 (2021/341), i procedir a l’arxiu i tancament de 
l’expedient corresponent. 
 
SEGON. Anul·lar la disposició de la despesa de SET CENTS CINQUANTA euros 
(750,00 €), corresponent a la subvenció atorgada a l’Ajuntament de Sant Julià de 
Ramis, i retornar-la a l’aplicació d’origen 300/3260/46200 del pressupost de la 
Diputació de Girona de 2021.  
 
TERCER. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents. 
 
 
 
49. Acceptar la renúncia d'Udol de Llop, SCP, a la subvenció per a la creació de 
públics per a la cultura 2021 - Cooperació Cultural. 2021/X020201/2647 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, amb data 18 de maig de 2021, va 
aprovar la resolució de la convocatòria de subvencions per a la creació de públics per 
a la cultura, anualitat 2021 (2021/307), en la qual, entre d’altres, va concedir una 
subvenció a Udol de Llop, SCP, pel projecte “Fase 2 del documental Terra d’Edom” 
(exp. 2021/2647). 
 

NÚM. EXPED. ENTITATS NIF ACTIVITAT PRESSUPOST SOL·LICITA PUNTUACI
Ó 

SUBVENC
IÓ FINAL 

2647 
Udol de Llop, 
SCP J64914997 

Fase 2 documental 
Terra d’Edom 175.000,00 € 6.000,00 € 17,75 1.842,63 € 

 
En data 2 de desembre de 2021, Udol de Llop, SCP, amb NIF J64914997 ha presentat 
una comunicació expressa de renúncia de la subvenció de 1.842,63 €  concedida per 
la Junta de Govern del 18 de maig de 2021, descrita prèviament. 
 
Vist l’informe del centre gestor de Cooperació Cultural, el president de la Comissió 
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, proposa a la Junta de 
Govern l’adopció de l’ACORD següent: 
 
PRIMER. Acceptar formalment la renúncia presentada per Udol de Llop, SCP, amb NIF 
J64914997, a la subvenció de 1.842,63 €  concedida per la Junta de Govern del 18 de 
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maig de 2021, en l’acord de resolució de la convocatòria pública de subvencions en 
règim de concurrència competitiva per a la creació de públics per a la cultura (exp. 
2021/307), i procedir a l’arxiu i tancament de l’expedient corresponent. 
 
SEGON. Anul·lar la disposició de la despesa de MIL VUIT-CENTS QUARANTA-DOS 
euros amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS (1.842,63 €), corresponent a la subvenció 
atorgada a Udol de Llop, SCP, i retornar-la a l’aplicació d’origen 300/3340/47029 del 
pressupost de la Diputació de Girona de 2021.  
 
TERCER. Notificar aquest acord a Udol de Llop, SCP. 
 
 

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

50. Acceptació renúncia subv. foment programes i projectes educatius, 
2021_Escola L'Esculapi - Cooperació Cultural. 2021/X020200/2315 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, amb data 1 de juny de 2021, va aprovar 
la resolució de la convocatòria de subvencions per al foment de programes i projectes 
educatius en l’àmbit de les comarques gironines, anualitat 2021 (2021/341), en la qual, 
entre d’altres, va concedir una subvenció a l’Escola L’Esculapi pel projecte “Banc 
d’Hores” (exp. 2021/2315). 
 

NÚM. EXPED. ENTITAT
S NIF ACTIVITA

T 
PRESSUPOS
T 

SOL·LICIT
A 

 
PUNTUACI
Ó  

SUBVENCIÓ 
FINAL 

2021/2315 
Escola 
L’Esculapi 

Q1700546
C 

Banc 
d’Hores  5.000,00 € 

 
 
 
 
4.400,00€ 
 

 
 
 
 
20 

684,20 € 
 
En data 23 de novembre de 2021, l’Escola L’Esculapi, amb NIF Q1700546C ha 
presentat una comunicació expressa de renúncia de la subvenció de 684,20 €  
concedida per la Junta de Govern de l’1 de juny de 2021, descrita prèviament. 
 
Vist l’informe del centre gestor de Cooperació Cultural, el president de la Comissió 
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, proposa a la Junta de 
Govern l’adopció de l’ACORD següent: 
 
PRIMER. Acceptar formalment la renúncia presentada per l’Escola L’Esculapi, amb NIF 
Q1700546C, a la subvenció de 684,20 € concedida per la Junta de Govern de l’1 de 
juny de 2021, en l’acord de resolució de la convocatòria de subvencions per al foment 
de programes i projectes educatius en l’àmbit de les comarques gironines, anualitat 
2021 (2021/341), i procedir a l’arxiu i tancament de l’expedient corresponent. 
 
SEGON. Anul·lar la disposició de la despesa de SIS CENTS VUITANTA-QUATRE 
euros amb VINT cèntims (684,20 €), corresponent a la subvenció atorgada a l’Escola 
L’Esculapi, i retornar-la a l’aplicació d’origen 300/3260/45390 del pressupost de la 
Diputació de Girona de 2021.  
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TERCER. Notificar aquest acord a l’Escola L’Esculapi. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents. 
 
 
 
51. Acceptar la renúncia de l'Agrupació d'Esbarts de les comarques gironines a 
la subvenció per a la creació de públics per a la cultura 2021 - Cooperació 
Cultural. 2021/X020201/2514 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, amb data 18 de maig de 2021, va 
aprovar la resolució de la convocatòria de subvencions per a la creació de públics per 
a la cultura, anualitat 2021 (2021/307), en la qual, entre d’altres, va concedir una 
subvenció a l’Agrupació d’Esbarts de les comarques gironines per a la “XXX Trobada 
d’Esbarts de les comarques gironines. Memorial Manuel Cubeles” (exp. 2021/2514). 
 

NÚM. EXPED. ENTITATS NIF ACTIVITAT PRESSUPOST SOL·LICITA PUNTUACIÓ SUBVENCIÓ 
FINAL 

2021/2514 

Agrupació 
d’Esbarts 
comarques 
gironines G17247800 

XXX Trobada 
Esbarts. 
Memorial M. 
Cubeles 27.975,00 € 10.000,00 € 16,5 2.283,82 € 

 
En data 8 de desembre de 2021, l’Agrupació d’Esbarts de les comarques gironines, 
amb NIF G17247800, ha presentat una comunicació expressa de renúncia de la 
subvenció de 2.283,82 € concedida per la Junta de Govern del 18 de maig de 2021, 
descrita prèviament. 
 
Vist l’informe del centre gestor de Cooperació Cultural, el president de la Comissió 
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, proposa a la Junta de 
Govern l’adopció de l’ACORD següent: 
 
PRIMER. Acceptar formalment la renúncia presentada per l’Agrupació d’Esbarts de les 
comarques gironines, amb NIF G17247800, a la subvenció de 2.283,82 € concedida 
per la Junta de Govern del 18 de maig de 2021, en l’acord de resolució de la 
convocatòria pública de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la 
creació de públics per a la cultura (exp. 2021/307), i procedir a l’arxiu i tancament de 
l’expedient corresponent. 
 
SEGON. Anul·lar la disposició de la despesa de DOS MIL DOS-CENTS 
VUITANTA-TRES euros amb VUITANTA-DOS cèntims (2.283,82 €), corresponent a la 
subvenció atorgada a l’Agrupació d’Esbarts de les comarques gironines, i retornar-la a 
l’aplicació d’origen 300/3340/48100 del pressupost de la Diputació de Girona de 2021.
  
TERCER. Notificar aquest acord a l’Agrupació d’Esbarts de les comarques gironines. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents. 
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— Monuments 
 

52. Aprovació convocatòria anticipada subvencions per a la restauració i 
conservació d'immobles de valor patrimonial - Monuments. 2021/X020201/8452 
 
L’objecte d’aquesta convocatòria anticipada són les actuacions que es determinen a 
les bases específiques reguladores de subvencions per a la restauració i conservació 
d’immobles de valor patrimonial, aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 21 
de setembre de 2021, i publicades al BOPG núm. 189, de 30 de setembre de 2021. 
 
La tramitació de la convocatòria que es proposa que s’aprovi s’ajusta al que s’estableix 
a l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la Llei 38/2003, 
general de subvencions, i l’òrgan competent per aprovar-la és la Junta de Govern de la 
Diputació de Girona, d’acord amb el que estableixen les bases específiques 
reguladores. 
 
Atesos els antecedents exposats, el diputat president de la Comissió Informativa de 
Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, proposa a la Junta de 
Govern que adopti l’acord següent: 
 
Primer. Aprovar la convocatòria anticipada per a la presentació de sol·licituds, en règim 
de concurrència competitiva, per a la concessió de subvencions a ajuntaments, entitats 
i particulars de les comarques gironines per a la restauració i conservació d’immobles 
d’interès patrimonial de l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació de la 
Diputació de Girona, per a l’anualitat 2022, el text de la qual es transcriu literalment a 
continuació: 
 
“Convocatòria anticipada de subvencions per a la restauració i conservació d’immobles 
d’interès patrimonial - anualitat 2022 
Objecte i finalitat 
Subvencions en règim de concurrència competitiva per a ens locals, persones 
jurídiques i particulars, dins del programa de subvencions per a la restauració i 
conservació d’immobles d’interès patrimonial, destinades al finançament 
d’intervencions en aquesta mena de béns, d’acord amb les bases específiques 
reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 21 de setembre de 2021 
i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) núm. 189, del 30 de 
setembre de 2021.  
 
Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària. 
L’import estimat destinat a la convocatòria és de 1.375.000 €. Les aplicacions 
pressupostàries a què s’aplica el crèdit, els imports i la distribució d’anualitats són els 
següents: 

Anualitat Aplicació pressupostària Import € 

2022 304/3360/76200 (Pla de Monuments) 1.375.000 € 

 Total 1.375.000 € 

 
També es vinculen a aquesta convocatòria les aplicacions 304/3360/78101, 
304/3360/76760 i 304/3360/76500, amb una estimació de despesa que inicialment és 
zero. Totes aquestes quanties són estimades i podran ser objecte de redistribució 
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abans de resoldre l’atorgament de subvencions, en funció de la personalitat jurídica 
dels beneficiaris.   
 
Amb la finalitat d’atendre un major nombre de sol·licituds de subvenció o d’atorgar un 
major import en les subvencions, aquest crèdit podrà ser ampliat amb una quantitat 
addicional, derivada de: crèdits sobrants d’altres convocatòries, modificacions de 
crèdit, etc. L’efectivitat de la quantia addicional estarà condicionada a la corresponent 
declaració de disponibilitat de crèdit prèviament a la resolució de les subvencions i a 
l’aprovació de l’augment de la convocatòria.  
 
3. Termini de presentació de sol·licituds 
El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils a partir de l’endemà de la 
publicació de la convocatòria al BOPG.  
 
Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat disponible al web de la 
Diputació de Girona 
(http://www.ddgi.cat/web/servei/3433/ajuts-per-a-la-restauracio-i-conservacio-d-immobl
es-de-valor-patrimonial-2022) , acompanyat de la documentació que preveu l’article 7 
de les bases reguladores. Aquestes han d'estar signades per la persona interessada o 
pel representant legal de l’entitat. Es podran utilitzar els sistemes de signatura 
electrònica acceptats per la Diputació de Girona, que s’especifiquen a la seu 
electrònica. S’han de presentar per via telemàtica, a través de la plataforma de 
subvencions disponible al web de la Diputació de Girona. L’esmena de defectes en la 
sol·licitud s’ha de realitzar després del requeriment i amb l’advertència de desistiment, 
en el termini màxim de deu dies des de la notificació. Si transcorregut aquest termini 
no s’ha esmenat cap defecte o s’ha aportat documentació, s’entén que l’interessat ha 
desistit de la seva sol·licitud. Aleshores es dictarà la resolució prèvia, d’acord amb els 
termes previstos a la legislació de procediment administratiu, i s’arxivaran les 
actuacions sense cap tràmit ulterior. 
 
En el cas que els sol·licitants siguin persones físiques, les sol·licituds es podran 
presentar tant pel canal telemàtic com presencialment, al Registre General de la 
Diputació de Girona (pujada de Sant Martí, 4, 17004 Girona), o bé per qualsevol dels 
mitjans que estableix la legislació de procediment administratiu. 
 
Les sol·licituds que no es puguin atendre quedaran en llista d’espera, per si el crèdit 
existent en la convocatòria es pot ampliar amb una quantitat addicional posteriorment 
a l’atorgament de les subvencions. L’ordre de la llista d’espera es determinarà en 
funció de la puntuació total obtinguda i, en cas d’empat, de l’obtinguda en el punt 2 
dels criteris de valoració (segons la importància o l’interès de l’actuació a realitzar a 
l’edifici). Alhora, en cas que es produeixin renúncies entre els beneficiaris, se 
substituiran per les sol·licituds dels peticionaris que hagin quedat en llista d’espera, 
sempre respectant l’ordre descrit anteriorment. En ambdós casos, l’atorgament o la 
substitució es formalitzarà mitjançant una resolució del vicepresident de l’Àrea de 
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació o de la Junta de Govern, segons 
correspongui per la quantia de la subvenció atorgada. 
 
4. Import de les subvencions 
Se subvencionaran les actuacions per ordre de puntuació, amb un màxim de 50.000 € 
per sol·licitud, fins a exhaurir el crèdit destinat a aquesta convocatòria. El percentatge 
mínim a atorgar serà el previst en les bases reguladores, apartat 5. 
 

http://www.ddgi.cat/web/servei/3433/ajuts-per-a-la-restauracio-i-conservacio-d-immobles-de-valor-patrimonial-2022
http://www.ddgi.cat/web/servei/3433/ajuts-per-a-la-restauracio-i-conservacio-d-immobles-de-valor-patrimonial-2022
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5. Àmbit temporal de les accions subvencionables 
Se subvencionaran actuacions, activitats o inversions realitzades entre l’1 de gener de 
2022 i el 30 de novembre del mateix any.  
 
6. Criteris de valoració 
Els criteris que serviran per valorar les sol·licituds presentades es troben detallats en 
l’apartat 6 de les citades bases específiques reguladores de subvencions per a la 
restauració i conservació de béns immobles d’interès patrimonial de les comarques 
gironines.  
 
7. Termini per justificar les subvencions 
El termini de justificació, tal com detallen les bases reguladores en l’apartat 11, és el 
30 de novembre de l’any en curs.  
 
8. Termini de resolució i notificació 

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

8.2. Termini de notificació. La resolució es notificarà de manera individualitzada a 
tots els beneficiaris, tal com preveu l’article 41.1 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals s’hagi desestimat, 
en el termini màxim de deu dies hàbils a comptar de la data d’adopció de 
l’acord.  

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

 
10.  Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler electrònic i al lloc web de la Diputació, i el 
seu extracte, d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de 
subvencions, es publicarà al BOPG”. 
 
Segon. Autoritzar la despesa de la convocatòria de l’exercici 2022, per un import de 
1.375.000,00 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 304/3360/76200 (Pla de 
Monuments), del pressupost de l’exercici 2022.  

Pressup
ost  

Aplicació pressupostària Descripció Import (en €) 

2022 304/3360/76200 Pla de Monuments 1.375.000,00 € 

Total € 1.375.000,00 € 

 
També es vinculen a aquesta convocatòria les aplicacions 304/3360/78101, 
304/3360/76760 i 304/3360/76500, amb una estimació de despesa que inicialment és 
zero. Totes les quanties són estimades i podran ser objecte de redistribució abans de 
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resoldre l’atorgament de subvencions, en funció de la personalitat jurídica dels 
beneficiaris. 
 
La concessió de les subvencions queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i 
suficient en el moment de la resolució de l’atorgament.  
 
Tercer. L’eficàcia d’aquest acord queda subjecte a l’existència de crèdit suficient i 
adequat. 
 
Quart. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord, 
perquè disposi publicar la convocatòria en el BOPG, perquè resolgui els recursos que 
s’hi puguin interposar i perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es persegueix, 
rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s’hi puguin advertir. 
 
Cinquè. Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot 
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el president de la 
Diputació de Girona en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació, o 
directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
de Girona en el termini de dos mesos. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents. 
 
 
 
53. Ratificació aprovació pròrrogues subvencions Pla de Monuments 2021 - 
Monuments. 2021/X020301/8566 
 
Se sotmet a ratificació de la Junta de Govern el decret de Presidència número 
2021/4015, de data 3 de desembre de 2021, el qual es transcriu literalment a 
continuació: 
 
“Vistes les peticions que es diran, de pròrroga del termini d’execució i justificació de les 
subvencions a ajuntaments, entitats i particulars per a la restauració d’immobles de 
valor patrimonial, convocatòria Pla de Monuments 2021; que finalitza el dia 30 de 
novembre de 2021.  

Vist l’informe del cap de Monuments, d'acord amb els antecedents i les bases de la 
convocatòria, i de conformitat amb les atribucions que la vigent legislació de règim 
local atribueix a la Presidència (art. 34 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del 
règim local) 
RESOLC 
PRIMER. Concedir als ajuntaments i entitats que es detallen a continuació una 
pròrroga d’execució i justificació de la subvenció atorgada fins al 7/3/2022 per a la 
justificació de les subvencions que s’indiquen, convocatòria Pla de Monuments 2021. 
Quadre 1: Ajuts a ajuntaments per a inversions en monuments – aplicació 
304/3360/76200. 
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CELRÀ 2
0
2
1
/3

9
7
2

 
Aj. de 
Celrà P

1
7
0
5
4
0
0
H

 
Restauració 
de la torre 
Desvern- 
Fase 2021 

Actuacions a la coberta 
del nucli de 
comunicacions de 
l'edifici (lluminària, 
pintura i estanqueïtat) 28.200,00   64 44.062,50   

JUIÀ 2
0
2
1
/3

7
1
1

 

Aj. de Juià P
1
7
0
9
4
0
0
D

 Restauració 
castell de 
Juià 

Continuació intervenció 
arqueològica i 
consolidació estructura 28.200,00   86 32.790,70   

SARRIÀ DE 
TER 2

0
2
1
/3

5
7
2

 Ajuntamen
t de Sarrià 
de Ter P

1
7
1
9
8
0
0
C

 
Restauració 
vil·la romana 
del Pla de 
l'Horta 

Continuació 
consolidació restes, 
adequació entorn, 
tancament recinte 28.200,00   70 40.285,71   

AGULLANA 2
0
2
1
/4

0
5
6

 
Aj. 
d'Agullana P

1
7
0
0
1
0
0
I

 Arranjament 
coberta de 
l'edifici 

Actuació a la coberta 
nord de la nau central 
de l'Asil Gomís, per 
garantir-ne la 
impermeabilitat i 
aïllament 22.560,00   60 37.600,00   

CADAQUÈS 2
0
2
1
/4

0
2
1

 
Aj. de 
Cadaqués P

1
7
0
3
5
0
0
G

 
Restauració 
Torre de les 
Creus - Fase 
2021 

Intervenció a l'interior 
de l'edifici i bastir-hi 
accessos 28.200,00   80 35.250,00   

CAPMANY 2
0
2
1
/4

0
1
2

 Aj. de 
Campman
y P

1
7
0
4
6
0
0
D

 

Adequació de 
la nau per 
destinar-la a 
centre 
d'exposicions
. Fase 2021 

Tasques diverses 
d'adequació com a sala 
d'exposicions 28.200,00   52 54.230,77   

PEDRET I 
MARZÀ 2

0
2
1
/4

0
1
8

 Aj. de 
Pedret i 
Marzà P

1
7
1
3
7
0
0
A

 Rehabilitació 
muralla 
medieval 

Consolidació 
paraments de la 
muralla medieval 18.290,00   50 36.580,00   
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LA VAJOL 2
0
2
1
/4

0
3
6

 
Aj. de la 
Vajol P

1
7
0
1
5
0
0
I

 

Restauració 
edifici de la 
Mina Canta o 
d'en Negrín 
fase 2021 

Tancaments de fusta i 
vidres, reparació murs, 
i il·luminació 28.200,00   90 31.333,33   

VILAFANT 2
0
2
1
/4

0
2
7

 
Aj de 
Vilafant P

1
7
2
3
5
0
0
C

 

Continuació 
intervenció  
al castell de 
Palol 
Sabaldòria i 
mas annex 

Continuació intervenció 
arqueològica al conjunt. 25.380,00   70 36.257,14   

BISBAL, LA 2
0
2
1
/4

0
6
8

 
Aj. de La 
Bisbal P

1
7
0
2
5
0
0
H

 

Rehabilitació 
coberta i 
façanes 
església de la 
Pietat 

Reforma de la coberta i 
condicionaments 
façanes, elements molt 
afectats per les 
humitats, i restauració 
paraments 14.100,00   60 23.500,00   

FORALLAC 2
0
2
1
/3

7
9
8

 
Aj. de 
Forallac P

1
7
2
5
0
0
0
B

 Restauració 
del Portal de 
la Verge 

Restauració i 
consolidació del conjunt 17.920,00   80 22.400,00   

AMER 2
0
2
1
/4

0
7
6

 

Aj. d'Amer P
1
7
0
0
7
0
0
F

 
Restauració 
de l'església 
de Sant 
Climent 

Reforç fonamentació, 
neteja revestiment 
exterior i estudi pictòric 
sagristia i capelles 
laterals 22.650,00   45 50.333,33   

AMER 2
0
2
1
/4

0
7
8

 

Aj. d'Amer P
1
7
0
0
7
0
0
F

 

Actuacions a 
l'església de 
Sant Agustí 
de Lloret 
Salvatge 
Fase 2021 

Continuació treballs 
arqueològics a l'exterior 
de l'ermita 17.340,00   80 21.675,00   

CALDES DE 
MALAVELLA 2

0
2
1
/4

0
0
9

 Aj. de 
Caldes de 
Malavella P

1
7
0
3
7
0
0
C

 Restauració 
castell de 
Malavella 

Excavació i 
consolidació restes 
castell de Malavella 19.120,00   70 27.314,29   

CALDES DE 
MALAVELLA 2

0
2
1
/4

0
1
7

 Aj. de 
Caldes de 
Malavella P

1
7
0
3
7
0
0
C

 

Consolidació 
restes 
romanes 
carretera 
Llagostera 

Intervenció 
arqueològica de les 
restes i petita 
consolidació 13.500,00   50 27.000,00   

CELLERA DE 
TER 2

0
2
1
/4

0
5
8

 Aj. de la 
Cellera de 
Ter P

1
7
2
0
1
0
0
E

 

Intervenció a 
la cova 
neolítica del 
Pasteral, 
Fase 2021 

Reobertura accés 
original cova neolítica 
del Pasteral 14.330,00   80 17.912,50   

RIELLS 
VIABREA 2

0
2
1
/3

7
8
2

 Aj. de 
Riells i 
Viabrea P

1
7
1
5
5
0
0
C

 
Consolidació 
de la Torre 
d'en  Pega 
fase 5 

Recerca arqueològica i 
consolidació restes 
arquitectòniques 
conservades 28.200,00   80 35.250,00   
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MONTAGUT-O
IX 2

0
2
1
/3

3
9
6

 Aj. de 
Montagut-
Oix P

1
7
1
1
6
0
0
E

 
Consolidació 
torre del Cós 

Consolidació torre i 
muralla adjacent Fase 
III 24.790,00   90 27.544,44   

CAMPDEVÀN
OL 2

0
2
1
/3

9
6
1

 Aj. de 
Campdevà
nol P

1
7
0
4
0
0
0
G

 

Intervenció 
preventiva a 
l'església de 
Sant Cristòfol 
Fase 3 

Extracció runes, 
consolidació i 
adequació del conjunt 28.200,00   45 62.666,67   

RIPOLL 2
0
2
1
/3

9
1
3

 
Ajuntamen
t de Ripoll P

1
7
1
5
6
0
0
A

 Recuperació 
refugi antiaeri 
- segona fase 

Adequació accés, 
excavació, consolidació 
i il·luminació 28.200,00   60 47.000,00   

RIBES DE 
FRESER 2

0
2
1
/4

0
9
0

 Ajuntamen
t de Ribes 
de freser P

1
7
1
5
4
0
0

 Consolidació 
del Pont de la 
Coma 

Reparació urgent del 
pont, l'arc central del 
qual amenaça ruïna 17.500,00   49 35.714,29   

SETCASES 2
0
2
1
/4

0
6
9

 Ajuntamen
t de 
Setcases P

1
7
2
0
4
0
0
I

 

Intervenció a 
l'església de 
Sant Miquel - 
Fase 2021 

Reforma façana i 
actuació a l'estructura 
de fusta del cor 10.890,00   50 21.780,00   

PUIGCERDÀ 2
0
2
1
/3

7
8
5

 Ajuntamen
t de 
Puigcerdà P

1
7
1
5
0
0
0
D

 2a fase túnel 
passeig 10 
d'abril 

Condicionar el túnel per 
fer-lo visitable 10.000,00   70 14.285,71   

        
Quadre 2. Ajuts a ONL's per a inversions en monuments - aplicació 304/3360/78101. 
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SAUS-CAMAL
LERA I 
LLAMPAIES 2

0
2

0
/3

8
6

8

 
Bisbat de 
Girona R

1
7

0
0

0
0

2
G

 

Restauració 
església de 
Sant Martí 
de 
Llampaies 

Rehabilitació 
coberta, tractament 
contra tèrmits, 
col·locació xarxes 
antiaus, museïtzació 
tomba antropomorfa 25.380,00   50 50.760,00   
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CALONGE 2
0

2
1

/4
0

5
5

 
Universitat 
de Girona Q

6
7

5
0

0
0
2

E

 

Consolidaci
ó i 
excavació 
vil·la 
romana del 
collet 

Continuació 
intervenció a la vil·la 
romana Fase 2021 16.800,00   55 30.545,45   

SANT FELIU 
DE 
BUIXALLEU 2

0
2

1
/3

8
9

2

 
Bisbat de 
Girona R

1
7

0
0

0
0

2
G

 

Reparació 
coberta de 
Sant 
Llorenç de 
Gaserans 

Reparació estructura 
coberta de l'edifici 16.920,00   50 33.840,00   

CAMPRODON 2
0

2
1

/4
0

8
4

 

Bisbat de 
Vic / 
Parròquia 
de 
Camprodo
n R

0
8

0
0

0
4

3
B

 
Reforma 
teulada 
església de 
Santa Maria 

Reforma teulada nau 
central 10.000,00   45 22.222,22   

RIPOLL 2
0

2
1

/3
9

5
8

 
Bisbat de 
Vic R

0
8

0
0

0
4

3
B

 
Instal·lació 
sistema 
elèctric 
anticoloms 

Instal·lació d'un 
sistema electrostàtic 
per allunyar els 
ocells dels capitells 
romànics del claustre 10.000,00   35 28.571,43   

SANT JOAN 
DE LES 
ABADESSES 2

0
2

1
/3

9
9

0

 
Bisbat de 
Vic R

0
8

0
0

0
4

3
B

 

Restauració 
i neteja 
paraments 
església del 
Monestir 

Neteja paraments 
interiors zona altar, 
restauració d'una 
columna del claustre 
i restauració de 
bancs i 
confessionaris 14.710,00   45 32.688,89   

 
SEGON. La concessió d’aquests canvis no modifica cap altra condició dels ajuts 
esmentats i en cas que l’Ajuntament o entitat no la justifiqui dins del nou termini 
assenyalat, s’iniciarà l’expedient d’anul·lació de la subvenció no justificada. 
 
TERCER. L'eficàcia d'aquest acord queda subjecte a l'existència de crèdit suficient i 
adequat. 
 
QUART. Sotmetre la present resolució a ratificació de la Junta de Govern. 
 
CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats amb indicació dels recursos 
procedents. 
 
SISÈ. Traslladar aquest decret a la Intervenció de la Diputació de Girona per al seu 
coneixement i efectes”. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per la majoria 
absoluta dels assistents, amb l’abstenció del president.  
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54. Ratificació pròrroga extraordinària conveni per a la restauració vil·la romana 
de Camós - Monuments. 2019/X020300/4222 
 
Se sotmet a ratificació de la Junta de Govern el decret de Presidència número 
2021/4065, de data 30 de novembre de 2021, el qual es transcriu literalment a 
continuació: 

 
“Vista la petició que es dirà, de pròrroga del termini d’execució i justificació de 
l’anualitat de l’any 2021, del conveni econòmic triennal per al finançament de l’actuació 
a la vil·la romana de Vilauba; que finalitza el dia 30 de novembre de 2021.  

Vist l’informe del cap de Monuments, d'acord amb els antecedents i les bases de la 
convocatòria, i de conformitat amb les atribucions que la vigent legislació de règim 
local atribueix a la Presidència (art. 34 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del 
règim local) 
RESOLC 
PRIMER. Concedir a l’entitat que es detalla a continuació una pròrroga, d’execució i 
justificació, fins al 15/12/2021 per a la subvenció que s’indica a continuació, 

SEGON. La concessió d’aquest canvi no modifica cap altra condició de l’ajut esmentat 
i en cas que l’Ajuntament no la justifiqui dins del nou termini assenyalat, s’iniciarà 
l’expedient d’anul·lació de la subvenció no justificada. 
TERCER. L'eficàcia d'aquest acord queda subjecte a l'existència de crèdit suficient i 
adequat. 
QUART. Sotmetre la present resolució a ratificació de la Junta de Govern. 
CINQUÈ. Notificar el present acord a interessat amb indicació dels recursos 
procedents. 
SISÈ. Traslladar aquest decret a la Intervenció de la Diputació de Girona per al seu 
coneixement i efectes”. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per la majoria 
absoluta dels assistents, amb l’abstenció del president.  

 
 
 

— Servei d'Esports 
 
55. Aprovació del procediment de reintegrament parcial de la subvenció 
nominativa a ETG Racing Competition per l'Escola de pilotatge i equip de 
competició - Servei d'Esports. 2019/X020200/1405 

Núm. expedient Nom del beneficiari CIF/NIF 

2019/4222 Ajuntament de Banyoles P1701600G 

Objecte de la subvenció Naturalesa 

Conveni per al finançament del projecte d’actuació a la 
vil·la romana de Vilauba 

Inversió 

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

% de finançament 

38.595,06 € 19.297,53 
€ 

50 % 
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La Junta de Govern acorda rectificar l’error material detectat en la proposta, en el sentit 
que allà on hi diu:  
“Quart. Establir que la Càtedra d’Esports de la UdG ha d’ingressar l’import a 
reintegrar...”, hi ha de dir: 
“Quart. Establir que la l’ETG Racing Competition ha d’ingressar l’import a reintegrar...” 
 
La proposta, modificada, és la següent: 
 
Antecedents 
 
En el pressupost de la Diputació per a l’any 2019 hi figurava una subvenció 
consignada nominativament a favor d’ETG Racing Competition, per l’Escola de 
pilotatge i mecànica de competició. 
 
L’ETG Racing Competition, amb data d'entrada en el Registre General de 11 de febrer 
de 2019, va sol·licitar un ajut per un import de 15.000,00 euros per l’Escola de 
pilotatge i mecànica de competició, amb un pressupost de 95.000,00 euros.  
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió de data 19 de març de 2019, 
va aprovar la concessió d’una subvenció nominativa a favor d’ETG Racing Competition, 
per l’Escola de pilotatge i mecànica de competició. 
 
El punt Sisè de l’acord establia que ETG Racing Competition havia de justificar en el 
termini que finalitzava el 31 d’octubre de 2021, la realització efectiva de l’objecte de la 
subvenció per import de 95.000,00 euros. 
 
En data 24 d’octubre de 2019, va tenir entrada en el Registre General el compte 
justificatiu presentat per ETG Racing Competition en el qual es relacionaven despeses 
per un import total de 96.793,88 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, el beneficiari va incloure 
l’IVA de les factures, quan aquest és susceptible de recuperació i/o compensació per 
part del beneficiari. 
 
L’article 31.8 de la LGS estableix que “Els tributs són despesa subvencionable quan el 
beneficiari de la subvenció els abona de manera efectiva. En cap cas es consideren 
despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguin susceptibles de 
recuperació o compensació ni els impostos personals sobre la renda”. 
 
Durant la realització dels treballs el beneficiari aporta un nou compte justificatiu amb 
una relació de despeses que puja a un import de 96.464,26 € (en el qual hi relacionen 
factures noves, així com les que ja hi havia inicialment però sense l’IVA), quan el cost 
declarat en el compte justificatiu, presentat en el moment de la justificació, era de 
96.793,88 € (factures amb IVA inclòs).  
El compte justificatiu suposa la presentació d’un estat comptable que ha de tenir el seu 
corresponent suport en la comptabilitat financera del beneficiari, i per tant no ha de 
presentar cap dubte sobre la seva consistència, ni és possible, llevat errada material o 
de fet, la seva modificació un cop presentat. Per aquest motiu, les despeses que s’han 
tingut en compte en la realització d’aquests treballs són les declarades en el compte 
justificatiu. 
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D’acord amb la informació proporcionada pel beneficiari, i l’article 31.8 de la LGS, l’IVA 
inclòs a la justificació de la subvenció no es pot tenir en compte perquè es tracta d’un 
impost indirecte que el beneficiari el pot recuperar o compensar. 
 
En aquest sentit, excloent l’IVA inclòs en la justificació, la despesa real incorreguda pel 
beneficiari és 12.688,76 € 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’apartat sisè de l’acord de concessió de la subvenció, aprovada per Junta de Govern 
de 19 de març de 2019, estableix el següent: 
 
“El beneficiari ha de justificar en el termini que finalitza el 31 d’octubre de 2019, la 
realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per import de 95.000,00 euros 
corresponent a l’import de les despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud 
de subvenció, mitjançant la presentació al Registre General de la Diputació de Girona 
del compte justificatiu normalitzat, disponible a l’apartat «Documentació» del web de la 
Diputació de Girona (www.ddgi.cat) [...] 
 
En cas que el cost justificat sigui inferior al 90% de l’import a justificar, la subvenció es 
minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat justificada el percentatge de 
finançament. Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el 
sentit exposat a la base quarta (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos), superin la 
despesa efectiva [...]” 
 
El percentatge de finançament està detallat a l’apartat primer de l’acord de concessió 
de la subvenció, i correspon a un 15,79%: 
 
Pressupost Subvenció 

concedida 
Import a 
justificar 

% de finançament 

95.000,00 15.000,00 95.000,00 15.79 % 

 
D’acord amb la incidència indicada en els paràgrafs anteriors, a continuació 
s’especifica l’import que s’ha d’excloure de la justificació pel motiu indicat i la quantitat 
a reintegrar pel beneficiari: 
 
 Justificació € Pagament € (*)  
Import justificat d’acord compte justificatiu 96.793,88 € 15.000,00 € 
a) Exclusió de l’IVA de les factures -12.688,76 €  

Import total justificat correctament 84.105,12 € 13.280,20 € 
Import a reintegrar  1.719,80 € 

 
(*) L’import correctament justificat és inferior al 90% de l’import a justificar 
(84.105,12/95.000=88,53% ), i per tant d’acord amb el citat apartat sisè de l’acord de 

http://www.ddgi.cat/
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concessió, la subvenció s’ha de minorar proporcionalment, aplicant sobre la quantitat 
correctament justificada el percentatge de finançament (15,79%). 
 
Mitjançant acord de la Junta de Govern de 21 de setembre de 2021, notificat al ETG 
Racing Competition en data 5 d’octubre de 2021, es declara l’obligació de 
reintegrament parcial del Club Bàsquet Quart la quantitat de 1.719,80 €. 
 
En data 5 de novembre de 2021, ETG Racing Competition presenta al Registre de la 
Diputació, de manera extemporània, les al·legacions a l’acord de la Junta de Govern 
de 21 de setembre de 2021. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Primer. ETG Racing Competition manifesta en el seu escrit d’al·legacions que, en 
base a l’article 73.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, s’ha d’admetre la presentació del mateix en 
tant que no s’ha produït la resolució que posa fi al procediment de reintegrament. 
 
L’article 82 de la Llei 39/2015, referent al tràmit d’audiència, en els seus punts 1 i 2 
estableix: 
 
“Article 82. Tràmit d’audiència 
 
8. Instruïts els procediments, i immediatament abans de redactar la proposta de 
resolució, es posarà de manifest als interessats o, en el seu cas, als seus 
representats, pel que es tindran en compta les limitacions previstes en el seu cas a la 
Llei 19/2013 de 9 de desembre. 
 L’audiència als interessats serà anterior a la sol·licitud de l’informe de l’òrgan 
competent per a l’assessorament jurídic o a la sol·licitud del Dictamen del Consell 
d’Estat o òrgan consultiu equivalent de la Comunitat Autònoma, en el cas que aquests 
formessin part del procediment. 
9. Els interessats, en un termini no inferior a deu dies ni superior a quinze, podran 
al·legar i presentar els documents i justificacions que estimin pertinents.” 
 
Com s’ha indicat en els antecedents, en data 5 d’octubre de 2021 es va notificar a 
ETG Racing Competition l’acord de la Junta de Govern de 21 de setembre de 2021 pel 
qual es declarava l’obligació de reintegrament parcial de la quantitat de 1.719,80 euros, 
concedint a l’entitat un tràmit d’audiència pel termini de quinze dies comptats des de la 
data de la notificació de l’acord. 
 
Segon. ETG Racing Competition al·lega en el seu escrit que en data 24 d’octubre de 
2019 va presentar el compte justificatiu corresponent a la subvenció nominativa per a 
l’Escola de pilotatge i mecànica de competició. Així mateix també indica que, arran 
dels treballs de control financer, en data 20 d’abril de 2021 presenta un nou compte 
justificatiu esmenat. 
 
L’Informe definitiu de control financer de subvencions 2021 realitzat per la Intervenció 
General de la Diputació de Girona sobre la subvenció concedida a ETG Racing 
Competition descriu que: 
 
“Durant la realització dels treballs el beneficiari aporta un nou compte justificatiu amb 
una relació de despeses que puja a un import de 96.464,26 € (en el qual hi relacionen 
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factures noves, així com les que ja hi havia inicialment però sense l’IVA), quan el cost 
declarat en el compte justificatiu, presentat en el moment de la justificació, era de 
96.793,88 € (factures amb IVA inclòs).  
El compte justificatiu suposa la presentació d’un estat comptable que ha de tenir el seu 
corresponent suport en la comptabilitat financera del beneficiari, i per tant no ha de 
presentar cap dubte sobre la seva consistència, ni és possible, llevat errada material o 
de fet, la seva modificació un cop presentat. Per aquest motiu, les despeses que s’han 
tingut en compte en la realització d’aquests treballs són les declarades en el compte 
justificatiu. 
 
D’acord amb la informació proporcionada pel beneficiari, i l’article 31.8 de la LGS, l’IVA 
inclòs a la justificació de la subvenció no es pot tenir en compte perquè es tracta d’un 
impost indirecte que el beneficiari el pot recuperar o compensar. 
 
En aquest sentit, excloent l’IVA inclòs en la justificació, la despesa real incorreguda pel 
beneficiari és 12.688,76 € inferior a la que va justificar en el seu moment per poder 
cobrar la subvenció.” 
 
CONCLUSIONS 
 
Vist l’informe desfavorable de la Intervenció General de l’avaluació de les al·legacions 
presentades per ETG Racing Competition. 
 
Vist l’informe desfavorable del cap del Servei d’Esports, el diputat delegat d’Esports 
proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent: 
 
ACORD 
 
Primer. Desestimar les al·legacions presentades per ETG Racing Competition sobre 
l’admissió del compte justificatiu esmenat presentat en data 20 d’abril de 2021. 
 
Segon. Declarar que ETG Racing Competition ha de reintegrar parcialment l’aportació 
pagada per la Diputació de Girona per finançar l’Escola de pilotatge i mecànica de 
competició de l’anualitat 2019, per import de 1.719,80 €, d’acord amb els termes 
següents: 
 

Import a reintegrar 1.719,80 € 

Interessos de 
demora 

131,11 € 

Total a reintegrar 1.850,91 €  

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

1. 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. 

 
2. 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. 
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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. 
 
Quart. Establir que la l’ETG Racing Competition ha d’ingressar l’import a reintegrar que 
consta en el punt Tercer d’aquest acord, en el número de compte ES11 2100 0002 
5602 0166 8489 de Caixabank. 
 
Cinquè. Notificar aquest acord a ETG Racing Competition, 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. 
 
 
 
56. Subvenció nominativa a l'Ajuntament de Puigcerdà pels Campionats de 
Catalunya Universitaris de Puigcerdà - Servei d'Esports. 2021/X020203/9110 
 
L’Ajuntament de Puigcerdà, amb domicili a Puigcerdà, en 29 de novembre de 2021 ha 
sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament dels Campionats de Catalunya 
Universitaris de Puigcerdà i s’ha instruït l'expedient 2021/9110 
 
El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de data 17 de desembre de 2019, va 
aprovar el Pla Estratègic de Subvencions, el qual preveu que el Servei d’Esports 
atorgui subvencions nominatives als clubs esportius de les comarques gironines que 
per les seves característiques, desenvolupin unes importants funcions esportives i 
socials. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2021 hi figura una subvenció consignada 
nominativament a favor de l’Ajuntament de Puigcerdà, 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; i vist 
que la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de conformitat 
amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 
 
Vist l'informe favorable del cap del centre gestor d'Esports, el diputat delegat d'Esports 
proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent:  
 
Primer. Concedir una subvenció d’acord amb les dades següents: 
 

Exp. núm. Nom beneficiari CIF/NIF 

2021/9110 Ajuntament de Puigcerdà P1715000D 

Objecte de la subvenció Naturalesa 

Campionats de Catalunya Universitaris de Puigcerdà Corrent 
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Pressupost de 
l’activitat  € 

Import de la 
subvenció € 

Import a justificar € % de finançament 

33.432,00 25.000,00 33.432,00 74,78 

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 25.000,00 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 320.3410.46210 del pressupost de la Diputació de Girona de 
2021. 
 
Tercer. Despeses subvencionables i període d’execució. La subvenció que es 
concedeix té caràcter singular. Es consideren despeses subvencionables les despeses 
que es detallen en el pressupost de la sol·licitud i que formen part de l’objecte de la 
subvenció; per tant, l’import que s’autoritza no podrà ser utilitzat per sufragar despeses 
d’una altra naturalesa.  
 
Es consideren despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el termini 
d’execució, encara que no hagin estat pagades efectivament abans d'acabar el 
període de la justificació. 
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada comença l’1 de setembre de 2021 i 
finalitza el 30 d’abril de 2022. 
 
Quart. Compatibilitat. La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres 
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de 
qualsevol administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o 
d’organismes internacionals. La suma de les subvencions compatibles amb la de la 
Diputació de Girona en cap cas no pot superar el cost total de l'activitat 
subvencionada. 
 
Cinquè. Acceptació de la subvenció. L’Ajuntament de Puigcerdà disposarà d’un 
termini d’1 mes, a comptar de la notificació d’aquest acord, per acceptar la subvenció, 
així com les condicions generals i específiques fixades per aplicar-la que s’estipulen en 
aquest acord.  
 
Sisè. Termini i règim de justificació. El beneficiari ha de justificar en el termini que 
finalitza el 31 de maig de 2022, l’import de 33.432,00 euros corresponent a l’import 
total de les despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, 
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. 
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) Documentació acreditativa que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb la 
col·laboració de la Diputació de Girona tal i com estableix el punt tercer d’aquest 
acord. 

 



 

 

 

 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat   126 

Si l’import justificat resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la 
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.  
 
En cas que l’import justificat sigui inferior al 90% de l’import a justificar, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat justificada 
el percentatge de finançament. 
 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a 
la base quarta (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos), superin la despesa efectiva. 
 
El centre gestor revisarà la documentació justificativa i, si hi detecta errors o 
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils els 
esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que, 
si no ho fes, es consideraria incomplerta l’obligació de justificació, amb les 
conseqüències que s’estableixen als articles 22 i 33 de l’Ordenança general de 
subvencions. 
 
Setè. Afectació dels béns. 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 cas de béns 
inscriptibles en un registre públic, i mínim de 2 anys per 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 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. 
 
Vuitè. Pagament. El pagament de la subvenció es farà en concepte de bestreta en el 
termini d’1 mes a partir de la notificació d’aquest acord i prèvia acceptació expressa de 
la subvenció. 
 
L’import de la bestreta serà del total de l’import de la subvenció. El pagament es farà 
efectiu dins l’exercici pressupostari de 2021, sense la constitució prèvia d’una fiança o 
garantia. 
 
Quan el beneficiari hagi presentat al Registre General de la Diputació la justificació 
econòmica es farà efectiva la quantitat restant, de conformitat amb el que s’estableix 
en el punt sisè d’aquest acord. 
 
Es tramitarà el pagament de la subvenció o la bestreta previ informe favorable del cap 
del centre gestor, i el pagament es farà efectiu mitjançant transferència bancària. 
 
El beneficiari resta obligat a presentar la justificació econòmica al Registre General de 
la Diputació en el termini atorgat a l’efecte, de conformitat amb el que s’estableix en el 
punt sisè d’aquest acord. 
 
Novè. Obligació de difusió i publicitat. El beneficiari haurà de fer constar expressament 
el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de 
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les actuacions que siguin objecte de subvenció, tot i que l’activitat ja hagi estat 
realitzada.  
 
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: 
 

1. 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. 

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

 
Desè. Altres obligacions del beneficiari. El beneficiari té les obligacions següents: 
 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció. 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i la informació que li sigui requerida 
en relació amb l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable. 
c) Notificar a la Diputació de Girona la informació relativa als ajuts obtinguts o 
demanats a altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o 
internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud. 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control.  
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. 
 
Onzè. Subcontractació. Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les 
actuacions objecte de subvenció però les obligacions econòmiques que se’n derivin 
hauran d’anar a càrrec de l’entitat respectiva. 
 
Dotzè. Modificació de les subvencions. La Junta de Govern de la Diputació de Girona 
té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar l’acord de concessió en 
el cas que s’hagin alterat les condicions que s’han tingut en compte per concedir la 
subvenció.  
 
Una vegada s’hagi aprovat l’acord corresponent, el beneficiari no podrà sol·licitar un 
canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, ni demanar la modificació del 
pressupost o del percentatge de finançament. 
 
Amb vista a la situació d’excepcionalitat provocada pel COVID-19 que pot afectar el 
funcionament, organització i realització de les activitats i projectes objecte d’aquesta 
resolució es preveu que per Decret del president de la Diputació de Girona es puguin 
modificar el percentatge de finançament sobre el pressupost global de l’activitat, els 
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terminis d’execució i justificació, així com acceptar despeses de preparació de 
l’activitat, tot i que finalment no s’hagi pogut dur a terme, sempre i quan estigui 
degudament motivat. 
 
En relació amb la modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que 
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa 
concordant.  
 
Tretzè. Invalidesa, revocació i reintegrament. La Diputació de Girona podrà revocar 
totalment o parcial les subvencions. Si es dona aquest cas, el beneficiari tindrà 
l’obligació de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent en els 
supòsits següents: 
 

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 centre gestor d’Esports tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, revocació i 
reintegrament de les subvencions concedides, i l’òrgan competent per adoptar els 
acords corresponents serà la Junta de Govern de la Diputació. 
 
Catorzè. Verificació i control La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients, l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al títol III de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
El beneficiari i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva 
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi 
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment 
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als efectes 
que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
sens perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre. 
 
Quinzè. Prohibició de contractació amb persones vinculades. El beneficiari no podrà 
concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb persones o 
entitats amb qui estigui vinculat, llevat que la contractació es realitzi amb les 
condicions normals de mercat i hagi obtingut l’autorització de la Diputació de Girona. 
 
Tampoc no podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l’article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
Setzè. Principis ètics i regles de conducta. El beneficiari d’aquesta subvenció està 
obligat a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de conducta establerts 
a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern, com són, entre d’altres, els següents:  
 

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

drets estatutaris.  
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- La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions 
necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes 
d’interessos. 

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

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

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

- La bona fe. 
- 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.  
- Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó 

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

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

 
L’incompliment dels principis i regles anteriors comportarà l’aplicació del règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció del 
caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
Dissetè. Normes supletòries. En tot el que no s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normes que hi siguin aplicables. 
 
Divuitè. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Puigcerdà. 
 

 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per la majoria 
absoluta dels assistents, amb l’abstenció del vicepresident segon, Albert Piñeira i 
Brosel. 
 
 
 
57. Recurs de reposició de la Lucía García Muñoz a la resolució dels premis als 
esportistes individuals - Servei d'Esports. 2021/X020201/5330 
 
La Junta de Govern acorda rectificar l’error material detectat en la proposta, en el sentit 
que allà on hi diu:  
“CONCLUSIONS 

3. Informo desfavorablement DESESTIMAR el següent recurs de reposició.”, hi ha de 

dir: 
“CONCLUSIONS 

4. Informo favorablement DESESTIMAR el següent recurs de reposició: 
” 
 
La proposta, modificada, és la següent: 
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Vistes les bases reguladores dels premis als esportistes individuals o en parella 
gironins que participen en competicions federades, aprovades pel Ple de la Diputació 
de Girona en la sessió de 20 d’abril de 2021, publicades al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona (BOPG) número 82 de 30 d’abril de 2021. 
 
Vista la convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva pels 
premis als esportistes individuals o en parella gironins que participen en competicions 
federades, aprovada per Junta de Govern en la sessió de 1 de juny de 2021, i 
publicada al BOPG número 113 de 10 de juny de 2021. 
 
Vista la resolució de la convocatòria de subvencions pels premis als esportistes 
individuals o en parella gironins que participen en competicions federades, anualitat 
2021 (exp. 2021/5330), aprovada per Junta de Govern en la sessió de 19 d’octubre de 
2021. 
 
Vist l’informe del cap del centre gestor sobre el recurs de reposició de subvencions de 
la Lucía García Muñoz, pels premis als esportistes individuals, és el següent: 
 

Recurs de reposició: 
 
“INFORME DEL CENTRE GESTOR 
Objecte: Recurs de reposició de l’esportista LUCIA GARCÍA MUÑOZ a la resolució de la Junta 
de Govern de 19 d’octubre de 2021 de concessió dels premis als esportistes individuals o en 
parella gironins que participen en competicions federades. 
ANTECEDENTS 
Exp.: 2021/6338 
Sol·licitant: LUCÍA GARCÍA MUÑOZ 
Objecte: Al·legacions a la Resolució de la convocatòria de subvencions per a l’any 

2021, dels premis als esportistes individuals o en parella que participen en 
competicions federades. 

En data 22 de juny de 2021, la Lucía García Muñoz presenta, al registre d’entrada de la 
Diputació de Girona (E-2021/19625), la sol·licitud de subvenció pels premis als esportistes 
individuals. 
En data 19 d’octubre de 2021, la Junta de Govern Local de la Diputació de Girona va resoldre 
la concessió de les subvencions de la convocatòria dels premis als esportistes individuals o en 
parella gironins que participen en competicions federades. En aquesta resolució es va atorgar 
una subvenció a la Lucía García Muñoz de 500,00€, pel campionat d’Espanya tal com es 
relaciona a la sol·licitud. 
En data 26 d’octubre de 2021, la Lucía García Muñoz entra al registre d’entrada de la Diputació 
de Girona (E-2021/31551), recurs de reposició contra la resolució de la Junta de Govern en què 
argumenta la disconformitat amb la resolució. 
Es comprova la documentació presentada i els fets que s’exposen. 
FONAMENTS DE DRET 
D’acord amb l’Article 12 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona 
aprovada pel Ple de la Diputació de Girona en sessió de 21 de gener de 2012, que estableix els 
continguts mínims que han de contenir les bases específiques de la convocatòria, 
concretament el de l’objecte de les subvencions. 
D’acord amb les bases específiques de concessió de subvencions pels premis als esportistes 
individuals o en parella que participen en competicions federades. 
D’acord amb els motius exposats per la Lucía García Muñoz. 
L’òrgan competent per resoldre els recursos de reposició és la Junta de Govern d’acord amb el 
punt número 1 de la convocatòria publicada al BOP número 82 de 30 d’abril de 2021. 
CONSIDERACIONS 
Es comprova la documentació aportada i els fets que s’exposen. 
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CONCLUSIONS 

Informo favorablement DESESTIMAR el següent recurs de reposició: 
 

Expedient Sol·licitant NIF Prog. Activitat Motiu de desestimació 

2021/6338 
Lucía 
García 
Muñóz 

***0245** 
Premis als 
esportistes 
individuals 

Medallista 
campionat 
d’Espanya 

A la sol·licitud de subvenció només es parla de 
medallista de campionat d’Espanya, no es parla en cap 
moment de campionat d’Europa. De totes maneres el 
Campionat d’Europa celebrat el setembre de 2021 
estaria fora de termini. Aquest campionat d’Europa 
entraria per la convocatòria de l’any 2022. 

“ 
D’acord amb els antecedents exposats, el diputat delegat d’Esports proposa a la Junta de 
Govern que adopti l’acord següent: 
 
Primer. Desestimar el següent recurs de reposició: 
 

Expedient Sol·licitant NIF Prog. Activitat Motiu de desestimació 

2021/6338 
Lucía 
García 
Muñóz 

***0245** 
Premis als 
esportistes 
individuals 

Medallista 
campionat 
d’Espanya 

A la sol·licitud de subvenció només es parla de medallista 
de campionat d’Espanya, no es parla en cap moment de 
campionat d’Europa. De totes maneres el Campionat 
d’Europa celebrat el setembre de 2021 estaria fora de 
termini. Aquest campionat d’Europa entraria per la 
convocatòria de l’any 2022. 

 

Segon. Notificar aquest acord a la Lucía García Muñoz. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents. 
 
 
 
58. 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: 
 
 
58.1. Aprovació del canvi de destí de la subvenció concedida a l'Ajuntament de 
Banyoles per l'adquisició d'habitatges 2021 - Habitatge 

 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària de dia 7 de 
setembre de 2021 va resoldre la concessió de subvencions per a l’adquisició 
d’habitatges destinats a polítiques socials per a l’any 2021. A L’Ajuntament de 
Banyoles se li va concedir la subvenció per a l’adquisició d’un habitatge destinats a 
polítiques socials d’acord amb el següent detall: 
 

Expedient 
/2021 

CIF 
Nom del 

beneficiari 
Actuació 

Import a 
justificar 

Import de la 
subvenció 

% de 
finançam

ent 
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4121 P1701600G 
Ajuntament 
de Banyoles 

Adquisició de 
1 habitatge, 

C/ Barcelona, 
74, Esc.H, 3-1 

11.376,06 € 10.238,48 € 90,00 % 

 
Vista la petició de l’Ajuntament de Banyoles de canvi de destí de la subvenció 
concedida per a l’adquisició d’habitatges destinats a polítiques socials, any 2021. 
D’acord amb la documentació presentada i amb les Bases de la convocatòria, el 
Diputat delegat d’Habitatge, assistència als municipis i serveis generals proposa a la 
Junta de Govern que adopti l’acord següent:  
 
PRIMER. Autoritzar a l’Ajuntament de Banyoles el canvi de destí de la subvenció que 
té concedida per l’adquisició d’habitatges destinats a polítiques socials, any 2021, 
expedient 2021/4121, pel concepte i l’import que es detallen. 
 

Concepte 
inicial 

Concepte final Pressupost Subvenció inical € Subvenció final € 

Adquisició de 1 
habitatge, C/ 

Barcelona, 74, 
Esc.H, 3-1 

 11.376,06 € 10.238,48 €  

 

Adquisició de 1 
habitatge, C/ Mare 

de Déu dels 
Àngels, 7 Esc. 1, 

1-1 

19.500,00€  10.238,48 € 

Total   10.238,48 € 10.238,48 € 
 
SEGON. Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Banyoles amb la indicació que 
el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes, està condicionat al 
compliment de les bases reguladores de subvencions als ajuntaments per a 
l’adquisició d’habitatges destinats a polítiques socials, 2021 i a la seva justificació, amb 
la documentació següent: 
 
- El compte justificatiu 
- Escriptura de compravenda 
- Informe pericial 
- Inscripció registral de l’afectació de la subvenció 
- Justificació de la publicitat de la subvenció concedida 
 
Que s’haurà d’aportar dins del termini que finalitza el dia 22 de desembre de 2021 en 
base la sol·licitud de pròrroga de justificació de data 27 d’octubre de 2021. 
  
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per majoria 
absoluta amb el següent resultat: 8 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts per 
Catalunya i Grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, 1 abstenció del Grup Polític 
Grup de Junts per Catalunya. No hi ha vots en contra.  
 
 
 
58.2. Aprovació canvi imputació subvenció Del Mar als Cims linia 2 al Consorci 
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de les Gavarres - Medi Ambient 
 
El Ple de la Diputació de Girona en sessió del dia 22 de gener de 2019, va aprovar les 
bases de la campanya “Del Mar als cims” programa d’educació ambiental dirigit a les 
escoles gironines. 
 
Mitjançant edicte en el Butlletí Oficial de la Província, núm. 60 de data 26 de març de 
2019, es va publicar la convocatòria de les subvencions a les entitats i equipaments 
d’educació ambiental per a la campanya “Del Mar als Cims” per als cursos escolars 
2019-20 i 2020-21. 
 
La Junta de Govern de data 3 de setembre de 2019 va resoldre la campanya, i va 
designar els equipaments que realitzaran les activitats educatives durant els cursos 
2019-20 i 2020-21. 
 
Al Consorci e les Gavarres se’ls va concedir 3.000,00 euros per la línia 2 per a la 
redacció d’una unitat didàctica. Segons les bases per a les despeses de la línia 2, 
corresponents a la redacció de les unitats didàctiques, es farà un primer pagament per 
import del 50 % al final del primer curs escolar, que coincidirà amb la presentació de la 
documentació de la unitat didàctica elaborada i una memòria que reculli el procés de 
redacció i expliqui el grau de participació de mestres de les escoles associades, així 
com la justificació dels costos; i un segon del 50 % al final del segon curs escolar, 
coincidint amb la presentació de la memòria de les activitats realitzades amb les 
escoles. 
 
Vist que els romanents de 2019 no poden ser utilitzats més enllà del 2020. 
 
L'aprovació del canvi d’imputació pressupostària i l’autorització i disposició de 
la despesa correspon a la Junta de Govern de la Diputació de Girona, atès que la 
concessió d’aquesta subvenció la va aprovar la Junta de Govern. 
 
Vist l’informe de Medi Ambient, el diputat delegat de Medi Ambient proposa a la Junta 
de Govern que adopti l'acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar el canvi d’imputació pressupostària de l’import pendent de pagar de 
la subvenció al Consorci de les Gavarres, amb NIF P6700016F, Exp. 2019/4440, per la 
redacció de la unitat didàctica, dins la campanya Del Mar als Cims LINIA 2 2019-2021 
tot autoritzant i disposant la despesa per import total de 1.500,00 euros, amb càrrec el 
pressupost de 2021 a l’aplicació pressupostària 500/1700/46769. 
 
SEGON. Notificar al Consorci de les Gavarres. 
 
 

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
58.3. Aprovació convocatòria campanya Parc Natural del Montseny 2022 - Medi 
Ambient 
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El Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Girona 2020-2023 incorpora la 
línia de suport a projectes en l’àmbit del parc natural del Montseny, la qual preveu la 
convocatòria pública de subvencions. 
 
La Diputació de Girona té la competència de gestionar el Parc del Montseny, 
conjuntament amb la Diputació de Barcelona, segons el que estableix el Pla especial 
del Parc del Montseny. El Pla especial té, entre altres, els següents objectius: 
 
Conservar i millorar la diversitat biològica i els processos ecològics, des de 
l’aproximació de la gestió activa i integral del conjunt dels seus recursos i d’acord amb 
les obligacions que deriven de la inclusió del Parc Natural del Montseny a la Xarxa 
Natura 2000. 
 
Potenciar les activitats econòmiques que contribueixin a impulsar el model territorial 
proposat pel Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del 
Montseny, entenent l’activitat humana com un instrument de protecció activa dels 
valors del Parc del Montseny. 
 
Conservar i divulgar el patrimoni arquitectònic, arqueològic, històric i etnogràfic.  
 
Ordenar l’ús social al Montseny, garantint el seu gaudi per part de la societat i 
fomentant el coneixement i el respecte al medi, amb una atenció preferent a l’educació 
ambiental. 
 
D’altra banda, el Montseny gaudeix del reconeixement de la UNESCO mitjançant la 
figura de Reserva de la Biosfera i des de la Diputació es treballa amb els ajuntaments 
en la planificació i execució de programes de desenvolupament sostenible vinculats a 
aquesta figura. 
 
A més, el Parc del Montseny ha obtingut de la federació Europarc, la Carta europea de 
turisme sostenible (CETS), que li reconeix una forma de treballar consensuada amb 
els agents del territori per tal de disposar d’un model de turisme respectuós i vinculat 
als valors del territori. 
 
El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de 20 d’octubre de 2020, va aprovar les 
bases reguladores de les subvencions de la Diputació de Girona per a la realització de 
projectes dins del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny. 
 
Tant el contingut com la tramitació de la convocatòria anticipada de subvencions 
del programa de suport a la realització de projectes dins del Parc Natural i Reserva de 
la biosfera del Montseny per a l’any 2022 s’ajusten als requeriments de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), a l’RD 887/2006, de 21 de juliol, 
pel qual s’aprova el Reglament de l’LGS, i a l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona. 
 
D’acord amb l’article segon de les bases reguladores de les subvencions de la 
Diputació de Girona per a la realització de projectes dins del Parc Natural i Reserva de 
la Biosfera del Montseny, l’òrgan competent per aprovar-les és la Junta de Govern. 
 
Atès que es tracta d’una convocatòria anticipada, la concessió de les subvencions 
queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el moment en què es 
resolgui la concessió.  
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Atesos els antecedents exposats, el diputat delegat de Medi Ambient proposa a la 
Junta de Govern que adopti l’acord següent: 
 
Primer. Aprovar la convocatòria anticipada, en règim de concurrència competitiva, 
per a la concessió de subvencions del programa de suport a la realització de projectes 
dins del Parc Natural i Reserva de la biosfera del Montseny. Anualitat 2022, el text de 
la qual es transcriu literalment a continuació: 
 
“CONVOCATÒRIA ANTICIPADA DE SUBVENCIONS DEL PROGRAMA DE SUPORT 
A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES DINS DEL PARC NATURAL I RESERVA DE 
LA BIOSFERA DEL MONTSENY. ANUALITAT 2022 
 
1. Objecte i finalitat 
Subvencions en règim de concurrència competitiva dins del programa de suport a la 
realització de projectes dins del Parc Natural i la Reserva de la Biosfera del Montseny, 
d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en 
la sessió de 20 d’octubre de 2020 i publicades al Butlletí Oficial de la Província núm. 
209, de 30 d’octubre de 2020. 
 
La finalitat de les subvencions és el foment de les actuacions que s’adiguin amb els 
objectius dels ajuts en les línies següents: 
 
– Les activitats forestals (AF). 
– Les activitats agrícoles i ramaderes (AAR). 
– Les empreses de serveis (ES). 
– La millora dels habitatges i la restauració del patrimoni arquitectònic (PA). 
– Actuacions de millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat (EES). 
– L’establiment, mitjançant un conveni amb la propietat, de reserves forestals 
destinades a conservar boscos madurs que es deixin a evolució natural (RF). 
– Millora de la xarxa viària d’ús públic del Parc Natural del Montseny (XV). 
– Actuacions de suport a la campanya de prevenció d’incendis forestals (CPIF). 
 
CRITERIS DE VALORACIÓ 
 
Els criteris de valoració són definits a l’article 6 de les bases reguladores específiques. 
 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
 
L’import estimat destinat a la convocatòria és de 165.500,00 euros. Les aplicacions 

pressupostàries a què s’aplica el crèdit i els imports són els següents: 
 

Aplicació Pressupostària Import en euros  
Línia AF. 500/1700/48118 15.500,00 
Línia AF. 500/1700/77000 1.000,00 
Línia AF. 500/1700/78100  12.500,00 
Línia AAR. 500/1700/47000 2.000,00 
Línia AAR. 500/1700/77000 1.000,00 
Línia AAR. 500/1700/48118 7.000,00 
Línia AAR. 500/1700/78100 30.000,00 
Línia ES. 500/1700/47000 3.000,00 
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Línia ES. 500/1700/77000 6.000,00 
Línia PA. 500/1700/76502 4.500,00 
Línia PA. 500/1700/77000 2.000,00 
Línia PA. 500/1700/78100 15.000,00 
Línia RF. 500/1700/48118 8.000,00 
Línia EES. 500/1700/78100 10.000,00 
Línia XV. 500/1700/46208 45.000,00 
Línia CPIF. 500/1700/48134 3.000,00 
Total 165.500,00 

 
La concessió de les subvencions queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i 
suficient en el moment de la resolució de l’atorgament. 
 
La distribució d’aquests imports té caràcter estimatiu, i es podrà redistribuir entre les 
aplicacions pressupostàries anteriors en el mateix acte de concessió de les 
subvencions. 
 
Amb la finalitat d’atendre un major nombre de sol·licituds de subvenció o d’atorgar un 
major import en les subvencions, aquest crèdit podrà ser ampliat amb una quantitat 
addicional de com a màxim el 50% addicional, derivada de crèdits sobrants d’altres 
convocatòries o modificacions de crèdit. L’efectivitat de la quantia addicional estarà 
condicionada a la corresponent declaració de disponibilitat de crèdit prèviament a la 
resolució de les subvencions i l’aprovació de l’augment de la convocatòria. 
 
3. Termini de presentació de sol·licituds 
 
El termini de presentació de sol·licituds comença a partir de l’endemà de la publicació 
de la convocatòria al BOPG i finalitza el 15 de febrer de 2022. Les sol·licituds s’han de 
formular mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona 
www.ddgi.cat/subvencions, acompanyat de la documentació que preveu l’article 7 de 
les bases reguladores. 
 
La presentació de les sol·licituds, que han d’estar signades electrònicament mitjançant 
un certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d’Administració Oberta de 
Catalunya, s’ha de fer per mitjà de l’EACAT. 
 
Les persones físiques poden optar per presentar les sol·licituds en paper, d’acord amb 
la normativa de procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
4. Àmbit temporal de les accions subvencionables 
 
Es subvencionaran actuacions realitzades a partir de l’1 de gener de 2022 i fins a la 
data de venciment del termini de justificació de les subvencions. 
 
5. Termini per justificar les subvencions 
 
Els beneficiaris hauran de presentar una única justificació de les despeses un cop 
finalitzades les actuacions subvencionades. El termini per executar els treballs i 
justificar les despeses que són objecte de subvenció en aquesta convocatòria 
finalitzarà el 31 d’octubre de 2022. 
 

http://www.ddgi.cat/subvencions
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6. Termini de resolució i notificació 
 
6.1. Termini de resolució 
 
El termini màxim per resoldre la convocatòria és el que determinen les bases. Una 
vegada transcorregut el termini sense que hi hagi una resolució, els sol·licitants 
podran entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu. 
 
6.2. Termini de notificació 
 
La resolució es notificarà de manera individualitzada a tots els beneficiaris, tal com 
preveu l’article 41.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals 
s’hagi desestimat, en el termini màxim de deu dies hàbils a comptar de la data 
d’adopció de l’acord.  
 
7. Règim de recursos 
 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta resolució 
es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós 
Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos, a comptar de l’endemà de la 
notificació. Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de 
reposició davant del president de la Diputació de Girona en el termini d’un mes a 
comptar de l’endemà de la notificació. 
 
8. Publicitat 
 
Aquesta convocatòria es publicarà a la seu electrònica de la Diputació 
<https://tauler.seu.cat/> i al seu lloc web, i l’extracte d’aquesta, d’acord amb el que 
preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà al 
Butlletí Oficial de la Província de Girona.  
 
La convocatòria resta condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra les 
bases específiques, l’estimació de les quals hagi de comportar un canvi en les seves 
determinacions.” 
 
Segon. Autoritzar la despesa de la convocatòria per un import màxim de 165.500,00 €, 
distribuïts amb càrrec a les aplicacions pressupostàries de l’exercici 2022 següents: 
 

Aplicació Pressupostària Import en euros  
Línia AF. 500/1700/48118 15.500,00 
Línia AF. 500/1700/77000 1.000,00 
Línia AF. 500/1700/78100  12.500,00 
Línia AAR. 500/1700/47000 2.000,00 
Línia AAR. 500/1700/77000 1.000,00 
Línia AAR. 500/1700/48118 7.000,00 
Línia AAR. 500/1700/78100 30.000,00 
Línia ES. 500/1700/47000 3.000,00 
Línia ES. 500/1700/77000 6.000,00 
Línia PA. 500/1700/76502 4.500,00 
Línia PA. 500/1700/77000 2.000,00 

https://tauler.seu.cat/
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Línia PA. 500/1700/78100 15.000,00 
Línia RF. 500/1700/48118 8.000,00 
Línia EES. 500/1700/78100 10.000,00 
Línia XV. 500/1700/46208 45.000,00 
Línia CPIF. 500/1700/48134 3.000,00 
Total 165.500,00 

 
També es vinculen a aquesta convocatòria les aplicacions 500/1700/47000 i 
500/1700/77000, amb una estimació de despesa que inicialment és zero, per les línies 
d’actuació AF, PA, RF, EES, XV i CPIF. Totes aquestes quanties són estimades i poden 
ser objecte de redistribució abans de resoldre sobre l’atorgament de subvencions, en 
funció de la personalitat jurídica dels beneficiaris i dels imports sol·licitats per a cada 
línia d’actuació. 
 
La concessió de les subvencions queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i 
suficient en el moment de la resolució de l’atorgament. 
 
Tercer. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord, 
perquè disposi publicar la convocatòria en el BOPG, perquè resolgui els recursos que 
s’hi puguin interposar i perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es persegueix, 
rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s’hi puguin advertir. 
 
Quart. Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot 
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el president de la 
Diputació de Girona en el termini d’1 mes a comptar de l’endemà de la publicació, o 
directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
de Girona en el termini de 2 mesos. 
 

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents amb el següent resultat: 9 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts per 
Catalunya y Grup d'Esquerra Republicana de Catalunya. No s'han produït abstencions. 
No hi ha vots en contra.  
 
 
 
58.4. Aprovar la renúncia de la subvenció concedida a l'Associació Ruby Gironí 
per a l'edició de la publicació "50 anys de rugbi a Girona" - Comunicació Cultural 
 
Aprovar la renúncia de la subvenció concedida a l'Associació Ruby Gironí  per a 
l'edició de la publicació "50 anys de rugbi a Girona" - Comunicació Cultural 
 

En data 20 de juliol de 2021, la Junta de Govern va concedir una 
subvenció de 940,73 euros a l’Associació Rugby Gironí per a l’edició del 
llibre “50 anys de rugbi a Girona. ” (Expedient 2021/3710) dins la 
convocatòria de subvencions per al foment de produccions editorials, any 
2021. 
. 
L’Associació Rugby Gironí, en data 25 d’octubre de 2021, ha presentat un 
escrit en què al·lega no poder complir amb els requisits de justificació 
establerts en la resolució i per això presenta la renúncia expressa de la 
concessió de la subvenció per a l’edició d’aquest llibre. 
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. 
Per això, d’acord amb l’informe de la cap de la Secció d’Administració i 
Serveis als Ajuntaments del servei de biblioteques (instructora del 
procediment de concessió), el president de la Comissió Informativa de 
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, proposa a la Junta de 
Govern que adopti l’acord següent: 
 
Primer. Acceptar formalment la renúncia presentada l’Associació Rugby 
Gironí de la subvenció de 940,73 euros atorgada per la Junta de Govern 
de data 20 de juliol de 2021 per a l’edició de la publicació “50 anys de 
rugbi a Girona. ” (Expedient 2021/3710). 
 
Segon. Anul·lar la disposició de la despesa de 940,73 euros a favor 
l’Associació Rugby Gironí per a l’edició de la publicació “50 anys de rugbi 
a Girona.” amb càrrec a l’aplicació pressupostària 303/3340/48100. 
 
Tercer. Notificar aquest acord a l’Associació Rugby Gironí. 

 

  
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
58.5. Aprovació subvenció exclosa de concurrència pública per a lesobres de la 
biblioteca de l'Estartit - Biblioteques 
 
La Llei 4/1993, de 8 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya atribueix als 
municipis un paper principal en la gestió de les biblioteques públiques ja que d’acord 
amb la Llei 8/1987 municipal i de règim local de Catalunya, els ajuntaments han 
d’assumir la infraestructura bibliotecària com una de les seves prioritats. La mateixa 
Llei atribueix al Departament de Cultura la competència de mantenir actualitzat el 
Mapa de lectura pública de Catalunya, en el qual s’han de recollir les necessitats de 
lectura pública i establir el tipus de servei que correspon a cada població. S’hi diu 
també que les inversions que duguin a terme les diferents administracions públiques 
en equipaments bibliotecaris s’han d’ajustar a les previsions i els criteris del Mapa. 
 
La Diputació de Girona ha treballat per a les biblioteques públiques gironines tot 
donant suport als diferents PEB (Pla específic de biblioteques), dins el PUiOSC de la 
Generalitat de Catalunya. Amb l’esforç d’ambdues administracions ha estat possible 
traslladar les velles biblioteques a nous i moderns edificis o crear noves biblioteques 
allà on no n’hi havia. 
 
L’Ajuntament de Torroella de Montgrí en data 16 de setembre del 2021 ha sol·licitat 
una subvenció exclosa de concurrència pública per al finançament de l’execució del 
projecte arquitectònic executiu de la biblioteca de l’Estartit, i s’ha instruït l'expedient 
2021/7746.  
 
Torroella té 11.836 habitants (dades 2020), dels quals més de 3.000 són a l’Estartit, a 6 
quilòmetres de distància.  
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Torroella compta des de 1982 amb una biblioteca. L’Estartit des del 1987, per pal·liar 
precisament la manca de servei de lectura pública en aquest nucli poblacional.  
 
L’any 2007 la biblioteca de Torroella es trasllada a un nou equipament per complir amb 
les exigències del Mapa de lectura pública. Ara, l’Ajuntament de Torroella de Montgrí té 
com a objectiu principal construir una nova biblioteca a l’Estartit també adequada als 
estàndards per a poblacions de 3.000 habitants.  
 
L’àmbit de l’actuació d’aquest projecte, és a la planta primera de l’edifici d’equipaments 
públics situat al carrer Eivissa núm. 30. L’edifici es va construir el 2016 i a la planta 
baixa s’hi va instal·lar la Llar d’Infants. La planta primera, en el seu moment inicial es 
va deixar diàfana amb el sistema estructural vist i els tancaments primaris exteriors 
finalitzats, per poder-la condicionar en el futur com a biblioteca municipal, fet que es 
dona en l’actualitat.  
 
L’actuació té un cost total, segons consta a la sol·licitud presentada per l’Ajuntament, 
de 600.881,43 € i la quantitat sol·licitada a la Diputació de Girona és 100.000,00 €. 
 
Només els municipis recollits al Mapa de lectura pública poden rebre ajudes per a 
equipaments bibliotecaris 
 
Totes les administracions (ajuntaments, Diputació i Generalitat de Catalunya) han 
realitzat un gran esforç, en aquest sentit, aquests darrers anys i són per tant, pocs els 
ajuntaments que necessiten crear, traslladar o renovar les seves biblioteques. En 
conseqüència, no es veu necessària la convocatòria de línies de subvenció amb 
concurrència competitiva de la Diputació si els municipis han passat pel sedàs de la 
concurrència en les convocatòries de projectes i aquests projectes han estat aprovats 
per la Diputació de Girona. 
 
Atès que la competència per a resoldre correspon a la Junta de Govern de la Diputació 
de Girona, vist l’informe de la cap de secció del Servei de Biblioteques, i atesos els 
antecedents esmentats, el president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves 
Tecnologies, Esports i Educació proposa a la Junta de Govern que adopti l'acord 
següent:  
 
Primer. Concedir al beneficiari que s’esmenta a continuació la subvenció i l’import que 
es detalla: 

Expedient Aplicació Ajuntament Operació AD Pressupost 

2021/7746 301/3321/76201 
Ajuntament de 
Torroella de 
Montgrí 

920210015614 100.000,00 €  

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l'import total de 100.000,00 €  pel 2021  
euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 301/3321/76201 del pressupost de 
l'exercici 2021 de la Diputació de Girona 
 
Tercer. Facultar àmpliament el president de la Diputació per a l'execució del present 
acord i la resolució dels compromisos que se'n derivin i perquè, si cal, d'acord amb la 
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finalitat que es persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment 
s'hagin pogut advertir. 
 
Quart.. Notificar aquesta resolució a l’Ajuntament de Torroella de Montgrí. 
 

 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
58.6. Aprovació subvenció exclosa de concurrència pública per a les obres de la 
biblioteca de Puigcerdà - Biblioteques 

 
La Llei 4/1993, de 8 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya atribueix als 
municipis un paper principal en la gestió de les biblioteques públiques ja que d’acord 
amb la Llei 8/1987 municipal i de règim local de Catalunya, els ajuntaments han 
d’assumir la infraestructura bibliotecària com una de les seves prioritats. La mateixa 
Llei atribueix al Departament de Cultura la competència de mantenir actualitzat el 
Mapa de lectura pública de Catalunya, en el qual s’han de recollir les necessitats de 
lectura pública i establir el tipus de servei que correspon a cada població. S’hi diu 
també que les inversions que duguin a terme les diferents administracions públiques 
en equipaments bibliotecaris s’han d’ajustar a les previsions i els criteris del Mapa. 
La Diputació de Girona ha treballat per a les biblioteques públiques gironines tot 
donant suport als diferents PEB (Pla específic de biblioteques), dins el PUiOSC de la 
Generalitat de Catalunya. Amb l’esforç d’ambdues administracions ha estat possible 
traslladar les velles biblioteques a nous i moderns edificis o crear noves biblioteques 
allà on no n’hi havia. 
 
L’Ajuntament de Puigcerdà en data 16 de setembre del 2021 ha sol·licitat una 
subvenció exclosa de concurrència pública per al finançament de les obres d'ampliació 
de la Biblioteca Comtat de Cerdanya (2a fase. 
 
L'Ajuntament de Puigcerdà està portant a terme les obres d'ampliació de la Biblioteca 
Comtat de Cerdanya (2a fase), que és la biblioteca municipal de Puigcerdà i fa també 
les funcions de biblioteca comarcal. Concretament, l'ampliació es porta a terme a la 
planta baixa. En l'espai que s'amplia, s'hi ubicarà la nova biblioteca infantil, una sala 
polivalent per a actes de la biblioteca, presentacions de llibres i actes culturals en 
general, un nou nucli de lavabos i un espai expositiu a la zona porxada que dona al 
passeig 10 d'Abril. També s'ha actuat en un petit espai del vestíbul. D'aquesta manera, 
s'ampliarà el nombre de metres quadrats disponibles per a la biblioteca. Així mateix, 
les obres d'ampliació es complementen amb l'execució del projecte de mobiliari i 
senyalització d'aquest nou espai. Pel que fa a la nova biblioteca infantil, aquesta serà 
ambientada a l'entorn de la llegenda de la Vella de l'Estany de Puigcerdà.  
 
L’actuació té un cost total, segons consta a la sol·licitud presentada per l’Ajuntament, 
de 440.342,21 € € i la quantitat sol·licitada a la Diputació de Girona és 40.342,21 €.  
 
Puigcerdà és l’únic municipi de la comarca que supera els 3.000 habitants. Per tant és 
l’únic municipi de la comarca que pot disposar d’un equipament bibliotecari registrat en 
el sistema de lectura pública.  
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La biblioteca de Puigcerdà consta al Mapa de lectura pública com a Biblioteca Central 
Comarcal. Li atribueix una superfície de 785 m2 però estipula que la seva superfície de 
programa ha de ser de 1.027 m2. 
 
La petició és d’un municipi que disposa d’una biblioteca integrada al Sistema de 
lectura pública no adequada per als serveis que ha d’oferir a la ciutadania. Amb la 
construcció de la nova biblioteca aquests serveis es podran millorar (qualitativament i 
qualitativa) de forma substancial i s’acompliran els requeriments que estableix el Mapa 
de la lectura pública.  
 
Les inversions que duguin a terme les diferents administracions públiques en 
equipaments bibliotecaris s’han d’ajustar a les previsions i els criteris establerts en el 
Mapa de lectura pública.  
 
Totes les administracions (ajuntaments, Diputació i Generalitat de Catalunya) han 
realitzat un gran esforç, en aquest sentit, aquests darrers anys i són per tant, pocs els 
ajuntaments que necessiten crear, traslladar o renovar les seves biblioteques. En 
conseqüència, no es veu necessària la convocatòria de línies de subvenció amb 
concurrència competitiva de la Diputació si els municipis han passat pel sedàs de la 
concurrència en les convocatòries de projectes i aquests projectes han estat aprovats 
per la Diputació de Girona. 
 
Atès que la competència per a resoldre correspon a la Junta de Govern de la Diputació 
de Girona, vist l’informe de la cap de secció del Servei de Biblioteques, i atesos els 
antecedents esmentats, el president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves 
Tecnologies, Esports i Educació proposa a la Junta de Govern que adopti l'acord 
següent:  
 
Primer. Concedir al beneficiari que s’esmenta a continuació la subvenció i l’import que 
es detalla: 

Expedient Aplicació Ajuntament Operació AD Pressupost 

2021/7750 301/3321/76201 
Ajuntament de 
Puigcerdà 

920210016996 40.342,21 €  

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l'import total de 40.342,21 € € pel 2021  
euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 301/3321/76201 del pressupost de 
l'exercici 2021 de la Diputació de Girona 
 
Tercer. Facultar àmpliament el president de la Diputació per a l'execució del present 
acord i la resolució dels compromisos que se'n derivin i perquè, si cal, d'acord amb la 
finalitat que es persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment 
s'hagin pogut advertir. 
 
Quart.. Notificar aquesta resolució a l’Ajuntament de Puigcerdà. 
 

 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per majoria 
absoluta amb el següent resultat: 8 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts per 
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Catalunya i Grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, 1 abstenció del Grup Polític 
Grup de Junts per Catalunya. No hi ha vots en contra.  
 
 
 
58.7. Aprovació subvenció exclosa de concurrència a Sant Joan de les 
Abadesses - Biblioteques 

 
La Llei 4/1993, de 8 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya atribueix als 
municipis un paper principal en la gestió de les biblioteques públiques ja que d’acord 
amb la Llei 8/1987 municipal i de règim local de Catalunya, els ajuntaments han 
d’assumir la infraestructura bibliotecària com una de les seves prioritats. La mateixa 
Llei atribueix al Departament de Cultura la competència de mantenir actualitzat el 
Mapa de lectura pública de Catalunya, en el qual s’han de recollir les necessitats de 
lectura pública i establir el tipus de servei que correspon a cada població. S’hi diu 
també que les inversions que duguin a terme les diferents administracions públiques 
en equipaments bibliotecaris s’han d’ajustar a les previsions i els criteris del Mapa. 
 
La Diputació de Girona ha treballat per a les biblioteques públiques gironines tot 
donant suport als diferents PEB (Pla específic de biblioteques), dins el PUiOSC de la 
Generalitat de Catalunya. Amb l’esforç d’ambdues administracions ha estat possible 
traslladar les velles biblioteques a nous i moderns edificis o crear noves biblioteques 
allà on no n’hi havia. 
 
L’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, en data 7 de gener del 2021, ha 
sol·licitat una subvenció exclosa de concurrència pública per al finançament de la 
rehabilitació de l’Escola Abadessa Emma en biblioteca, i s’ha instruït l'expedient 
2021/8639.  
 
L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses compta amb una biblioteca insuficient 
per al servei que ha de donar i que no compleix amb els requeriments del Mapa de 
Lectura Pública que estableix una superfície de programa de 520 m2. La biblioteca 
actual compta amb 63 m2.  
 
La voluntat de l’Ajuntament és traslladar la biblioteca a l’Institut Escola per complir amb 
tots els paràmetres del mapa de lectura pública. Aquest Institut s'ha de traslladar a un 
nou edifici pendent de construcció (depèn del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat). Cal, per tant, donar una solució a la situació actual de la biblioteca i 
encarar una transitorietat que no es preveu irrellevant. És per aquest motiu que 
l’Ajuntament preveu una ubicació temporal a l’antiga escola Abadessa Emma  
 
L’Ajuntament, doncs, ha previst la restauració de l’edifici ubicat a la Plaça Duran i 
Reynals (antiga Abadessa Emma), edifici protegit com a bé cultural d’interès local 
(BCIL). Les obres consisteixen bàsicament en la rehabilitació de la coberta de l’edifici, 
estintolaments estructurals per a la conversió de les aules en sales diàfanes, la 
rehabilitació de les fusteries exteriors i la restauració del paviment del porxo exterior.  
 
Les obres de restauració tenen un pressupost 200.625,89 € segons consta a la 
sol·licitud presentada per l’Ajuntament i la quantitat sol·licitada a la Diputació de Girona 
és 49.268,00 €. 
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Només els municipis recollits al Mapa de lectura pública poden rebre ajudes per a 
equipaments bibliotecaris 
 
Totes les administracions (ajuntaments, Diputació i Generalitat de Catalunya) han 
realitzat un gran esforç, en aquest sentit, aquests darrers anys i són per tant, pocs els 
ajuntaments que necessiten crear, traslladar o renovar les seves biblioteques. En 
conseqüència, no es veu necessària la convocatòria de línies de subvenció amb 
concurrència competitiva de la Diputació si els municipis han passat pel sedàs de la 
concurrència en les convocatòries de projectes i aquests projectes han estat aprovats 
per la Diputació de Girona. 
 
Atès que la competència per a resoldre correspon a la Junta de Govern de la Diputació 
de Girona, vist l’informe de la cap de secció del Servei de Biblioteques, i atesos els 
antecedents esmentats, el president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves 
Tecnologies, Esports i Educació proposa a la Junta de Govern que adopti l'acord 
següent:  
 
Primer. Concedir al beneficiari que s’esmenta a continuació la subvenció i l’import que 
es detalla: 

Expedient Aplicació Ajuntament Operació AD Pressupost 

2021/8639 301/3321/76201 
Ajuntament de 
Sant Joan de 
les Abadesses 

920210015582 49.268,00 €  

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l'import total de 49.268,00 €  pel 2021  
euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 301/3321/76201 del pressupost de 
l'exercici 2021 de la Diputació de Girona 
 
Tercer. Facultar àmpliament el president de la Diputació per a l'execució del present 
acord i la resolució dels compromisos que se'n derivin i perquè, si cal, d'acord amb la 
finalitat que es persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment 
s'hagin pogut advertir. 
 
Quart.. Notificar aquesta resolució a l’Ajuntament de de Sant Joan de les Abadesses. 
 

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents amb el següent resultat: 9 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts per 
Catalunya y Grup d'Esquerra Republicana de Catalunya. No s'han produït abstencions. 
No hi ha vots en contra.  
 
 
 
58.8. Aprovació subvenció exclosa de concurrència per a les obres de la 
biblioteca de Santa Cristina d'Aro - Biblioteques 
 
La Llei 4/1993, de 8 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya atribueix als 
municipis un paper principal en la gestió de les biblioteques públiques ja que d’acord 
amb la Llei 8/1987 municipal i de règim local de Catalunya, els ajuntaments han 
d’assumir la infraestructura bibliotecària com una de les seves prioritats. La mateixa 
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Llei atribueix al Departament de Cultura la competència de mantenir actualitzat el 
Mapa de lectura pública de Catalunya, en el qual s’han de recollir les necessitats de 
lectura pública i establir el tipus de servei que correspon a cada població. S’hi diu 
també que les inversions que duguin a terme les diferents administracions públiques 
en equipaments bibliotecaris s’han d’ajustar a les previsions i els criteris del Mapa. 
 
La Diputació de Girona ha treballat per a les biblioteques públiques gironines tot 
donant suport als diferents PEB (Pla específic de biblioteques), dins el PUiOSC de la 
Generalitat de Catalunya. Amb l’esforç d’ambdues administracions ha estat possible 
traslladar les velles biblioteques a nous i moderns edificis o crear noves biblioteques 
allà on no n’hi havia. 
 
L’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro en data 19 de novembre del 2021 ha sol·licitat 
una subvenció exclosa de concurrència pública per a la construcció de la nova 
biblioteca, i s’ha instruït l'expedient 2021/8983.  
 
L'Ajuntament de Santa Cristina d’Aro està en la darrera fase de la licitació de les obres 
per a la construcció de la nova biblioteca Baldiri i Reixac.  
 
La biblioteca actual va ser inaugurada l’any 1983 a la primera planta de l’edifici on el 
1857 s’hi va ubicar l’ajuntament. Actualment, la biblioteca ocupa tot l’edifici amb una 
superfície de 110 m2.  
 
El Mapa de Lectura Pública determina que Santa Cristina d’Aro ha de tenir una 
biblioteca amb una superfície de programa de 758 m2. La nova biblioteca es projecta 
en un solar destinat a equipaments comunitaris situat en el sector Teulera, un eixample 
del nucli urbà de recent urbanització, com un emplaçament cèntric i accessible per a la 
majoria de la població.  
 
L’actuació té un cost total, segons consta a la sol·licitud presentada per l’Ajuntament, 
de 1.832.681,75 € i la quantitat sol·licitada a la Diputació de Girona per a l’exercici 
2021 és  de 96.363,29 €. 
 
La petició és d’un municipi que disposa d’una biblioteca integrada al Sistema de 
lectura pública no adequada per als serveis que ha d’oferir a la ciutadania. Amb la 
construcció de la nova biblioteca aquests serveis es podran millorar (qualitativament i 
qualitativa) de forma substancial i s’acompliran els requeriments que estableix el Mapa 
de la lectura pública.  
Les inversions que duguin a terme les diferents administracions públiques en 
equipaments bibliotecaris s’han d’ajustar a les previsions i els criteris establerts en el 
Mapa de lectura pública.  
 
Totes les administracions (ajuntaments, Diputació i Generalitat de Catalunya) han 
realitzat un gran esforç, en aquest sentit, aquests darrers anys i són per tant, pocs els 
ajuntaments que necessiten crear, traslladar o renovar les seves biblioteques. En 
conseqüència, no es veu necessària la convocatòria de línies de subvenció amb 
concurrència competitiva de la Diputació si els municipis han passat pel sedàs de la 
concurrència en les convocatòries de projectes i aquests projectes han estat aprovats 
per la Diputació de Girona. 
 
Atès que la competència per a resoldre correspon a la Junta de Govern de la Diputació 
de Girona, vist l’informe de la cap de secció del Servei de Biblioteques, i atesos els 
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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 al beneficiari que s’esmenta a continuació la subvenció i l’import que 
es detalla: 

Expedient Aplicació Ajuntament Operació AD Pressupost 

2021/8983 301/3321/76201 
Ajuntament de 
Santa Cristina 
D’Aro 

920210015619 96.363,29 €  

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l'import total de 96.363,29 € pel 2021  
euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 301/3321/76201 del pressupost de 
l'exercici 2021 de la Diputació de Girona 
 
Tercer. Facultar àmpliament el president de la Diputació per a l'execució del present 
acord i la resolució dels compromisos que se'n derivin i perquè, si cal, d'acord amb la 
finalitat que es persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment 
s'hagin pogut advertir. 
 
Quart.. Notificar aquesta resolució a l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
58.9. Proposta concessió subvencions pel Pla d'Obres per biblioteques de les 
comarques gironines.- Biblioteques 

 
La Llei 4/1993, de 8 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya atribueix als 
municipis un paper principal en la gestió de les biblioteques públiques ja que d’acord 
amb la Llei 8/1987 municipal i de règim local de Catalunya, els ajuntaments han 
d’assumir la infraestructura bibliotecària com una de les seves prioritats. La mateixa 
Llei atribueix al Departament de Cultura la competència de mantenir actualitzat el 
Mapa de lectura pública de Catalunya, en el qual s’han de recollir les necessitats de 
lectura pública i establir el tipus de servei que correspon a cada població. S’hi diu 
també que les inversions que duguin a terme les diferents administracions públiques 
en equipaments bibliotecaris s’han d’ajustar a les previsions i els criteris del Mapa. 
La Diputació de Girona ha treballat per a les biblioteques públiques gironines tot 
donant suport als diferents PEB (Pla específic de biblioteques), dins el PUiOSC de la 
Generalitat de Catalunya. Amb l’esforç d’ambdues administracions ha estat possible 
traslladar les velles biblioteques a nous i moderns edificis o crear noves biblioteques 
allà on no n’hi havia. 
El BOP del 13 d’octubre del 2020 va publicar les bases específiques reguladores de 
subvencions per a la redacció de plans de ciutat, projectes de mobiliari, senyalització i 
construcció (bàsic i executiu) per a biblioteques del sistema de lectura pública 
(subvenció 2020/2020/B/490618/001),  segons Acord del Ple de la Diputació de 
Girona de 22 de setembre. El 13 de gener del 2021 se’n publicava la convocatòria, 
dotada dels següents crèdits pressupostaris: 
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Aplicació pressupostària Descripció Import 

301/3321/46203 
Plans de ciutat, programes funcionals i altres 
estudis 

12.000,00 € 

301/3321/76201 Pla Biblioteques 750.000,00 € 
IMPORT TOTAL 762.000,00 € 

 
A la convocatòria s’hi ha presentat un total de 7 ajuntaments: Blanes, Garriguella, Salt, 
Torroella de Montgrí – l’Estartit, Tossa de Mar, Vilablareix i Vilobí d’Onyar, per a 
diferents conceptes que es detallen en aquesta proposta. 
Atès que l’ajuntament de Salt va presentar la sol·licitud fora de termini, queda fora de 
la convocatòria. 
Atès que la competència per a resoldre correspon a la Junta de Govern de la Diputació 
de Girona, segons s’estableix a les bases. 
Vista l’acta de la Comissió Avaluadora i l’informe de la cap de secció del Servei de 
Biblioteques, i atesos els antecedents esmentats, el president de la Comissió 
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació proposa a la Junta de 
Govern que adopti l'acord següent:  
Primer. Autoritzar la despesa per import de 4.971€, amb càrrec a l’aplicació 
301/3321/46203, plans de ciutat, programes funcionals i altres estudis, del pressupost 
de l’exercici 2021. 
Segon. Concedir als beneficiaris que s’esmenten a continuació les subvencions i els 
imports que es detallen: 
A.  

301/3321/76201 Pla Biblioteques 750.000,00 € 
 
Distribució: 

Expedients  Aplicació Ajuntament Operació D Pressupost 

2021/1516 301/3321/76201 Garriguella 920210017086 4.500,00 € 

2021/1573 301/3321/76201 
Torroella – 
l’Estartit 

920210017087 18.016,90 € 

2021/1490 301/3321/76201 Tossa de Mar 920210017079 57.153,00 € 

2021/1484 301/3321/76201 Vilablareix 920210017088 29.385,60 € 

2021/1575 301/3321/76201 Vilobí d’Onyar 920210017083 100.000,00 € 

   TOTAL 209.055,50 € 

 
B. 

301/3321/46203 
Plans de ciutat, programes funcionals i 
altres estudis 

12.000,00 € 

 
Distribució: 
Expedients  Aplicació Ajuntament Operació A Pressupost 
2021/1580 301/3321/46203 Blanes 920210017098 4.971,00 € 
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Tercer. Disposar la despesa per l'import total de 209.055,55 euros, amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària 301/3321/76201 del pressupost de l'exercici 2021 de la 
Diputació de Girona i de l’import de 4.971,00 euros, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 301/3321/46203 del pressupost de l’exercici 2021 de la Diputació de 
Girona. 
 
Quart. Determinar que el lliurament de la subvenció resta condicionada al compliment 
de les bases específiques reguladores i de l'Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona i informar els beneficiaris que, una vegada comunicada la 
concessió de la subvenció, si en el termini d’un mes no manifesten el contrari, 
s’entendrà que accepten la subvenció, així com les condicions general i específiques 
fixades que hi siguin d’aplicació. 
 
Cinquè. Facultar àmpliament el president de la Diputació per a l'execució del present 
acord i la resolució dels compromisos que se'n derivin i perquè, si cal, d'acord amb la 
finalitat que es persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment 
s'hagin pogut advertir. 
 
Sisè. Notificar aquesta resolució als beneficiaris de les subvencions detallades en el 
punt segon. 
 
 

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
58.10. Finançament de la plaça de la biblioteca de Puigcerdà transferida per la 
Diputació de Girona - Biblioteques 

 
Exposició de fets: 
 

1. La Diputació de Girona, per tradició històrica, ha donat suport a les 
biblioteques públiques gironines amb personal propi, entre d’altres 
recursos. 

2. El personal de la Diputació, durant el franquisme, a banda de configurar 
els serveis centrals i de suport a les biblioteques públiques, prestava 
serveis a les biblioteques de Palafrugell, Olot, Ripoll, Figueres i Blanes i 
a la biblioteca de l’Estat de Girona. 

3. Recuperades les institucions democràtiques, amb la Llei de biblioteques 
de 1981, intentant entroncar amb la tradició de la Mancomunitat que va 
ser interrompuda per la dictadura, es va intentar bastir una Xarxa de 
biblioteques que, a la demarcació, duia el nom de “Xarxa de biblioteques 
de la Generalitat de Catalunya / Diputació de Girona”. La Diputació de 
Girona, mitjançant convenis amb el govern català i els ajuntaments, 
entomava reformes, rehabilitacions, es feia càrrec del mobiliari o creava 
noves places (com és el cas de la de bibliotecari a la biblioteca de 
Puigcerdà) 

4. L’any 1993 s’aprova la Llei 4/1993 del sistema bibliotecari de Catalunya. 
Aquesta llei -i el Decret 124/1999 que la desplega- concep la lectura 
pública com un sistema amb base al municipi i al principi de 
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subsidiarietat. És per això que es preveu que el personal sigui contractat 
pel titular de l’equipament, per l’ajuntament. D’aquí també la disposició 
addicional primera que diu textualment:  
- 1 Les biblioteques i els serveis bibliotecaris dependents de les diputacions 
provincials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona són transferits a la 
Generalitat o als consells comarcals del territori on tenen la seu. En cas que 
l'abast i les característiques de les biblioteques o els serveis ho justifiquin, la 
Comissió Mixta establerta per l'article 5 de la Llei 5/1987, del 4 d'abril, del règim 
provisional de les competències de les diputacions provincials, pot acordar que 
siguin transferits a un ajuntament. També es pot aplicar, si les característiques 
de les biblioteques o els serveis ho justifiquen, la disposició continguda en 
l'article 8 de la dita Llei 5/1987. 
- 2 Queden exclosos de la transferència a què es refereix l'apartat 1 els serveis 
que integrin el nucli essencial de l'autonomia provincial i els que derivin de les 
competències d'assistència i de cooperació jurídica, econòmica i tècnica que 
corresponen a les diputacions provincials d'acord amb el que estableixen la Llei 
reguladora de les bases del règim local i la legislació de règim local de 
Catalunya. 
- 3 La Comissió Mixta ha de fixar, en el termini d'un any, els mitjans personals i 
materials i els recursos que han d'ésser traspassats com a conseqüència de la 
transferència a què es refereix l'apartat 1; a manca d'acord de la Comissió 
Mixta, s'ha d'aplicar el que disposa l'article 5 de la Llei 5/1987. 
- 4 Per a la determinació de l'Administració destinatària de cada transferència, 
la Comissió Mixta s'ha d'atenir als criteris següents: 
3. L'interès nacional o local de la biblioteca o el servei. 
La racionalitat global de l'organització bibliotecària de Catalunya. 

5. En aquells anys, la Generalitat de Catalunya va realitzar la transferència 
del seu personal als ajuntaments (en tenia almenys a Llagostera, Olot, 
Palamós, Puigcerdà, Ripoll, Roses i Salt) mitjançant convenis amb 
aquests municipis i fent-se càrrec de les despeses de capítol 1 
d’aquestes places durant 10 anys. 

6. Durant aquells anys algunes de les places de la Diputació s’havien 
amortitzat per jubilació (a Figueres, Girona, Palafrugell i Ripoll); dos 
ajuntaments (Blanes i Figueres) havien renunciat al personal de la 
Diputació que encara hi treballava i que va passar als serveis centrals. 
En conseqüència, només a Olot (1 director, 1 bibliotecari i 1 tècnic 
auxiliar de biblioteques), a Palafrugell (la plaça de direcció) i  a 
Puigcerdà (una plaça de bibliotecari) hi havia encara funcionaris de la 
Diputació en actiu quan la Diputació va decidir de municipalitzar els 
recursos humans destinats a les biblioteques públiques. 

7. L’any 2014 la Diputació de Girona va signar amb l’ajuntament de 
Puigcerdà un conveni per a la transferència de la plaça de bibliotecari 
existent. Els acords del conveni suposaven transferències decreixents 
(minoració anual d’un 20%) de la Diputació al l’ajuntament durant 5 anys. 
No va ser objecte de concurrència pública donat que la transferència de 
personal només es va realitzar als ajuntaments, com Puigcerdà, amb 
personal de la Diputació. 

  
1a anualitat 2a anualitat 3a anualitat 4a anualitat 5a anualitat 
 42.780,24€    34.224,19 €   25.668,14 €   17.112,10 €      8.556,05 €  
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8. Amb data 9 de desembre de 2021, l’ajuntament de Puigcerdà ha 
sol·licitat subscriure un nou conveni, amb la mateixa finalitat i les 
mateixes condicions. 

 
Fonaments de dret: 
   

2. La Llei 4/1993, de 8 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya 
3. El Decret 124/1999, de 4 de maig, sobre els serveis i el personal del Sistema de 

Lectura Pública de Catalunya  
4. Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de subvencions, execució 

pressupostària i dret administratiu. 
 
Atès que la competència per a resoldre correspon a la Junta de Govern de la Diputació 
de Girona, vist l’informe favorable de la cap del Servei de Biblioteques, i atesos els 
antecedents esmentats, el president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves 
Tecnologies, esports i Educació proposa a la Junta de Govern que adopti l'acord 
següent: 
 
Primer. Autoritzar, disposar i concedir la subvenció 2021/2021/B/490614/008 per un 
import total de  128.340,72 €, a l’ajuntament de Puigcerdà pel traspàs de personal de 
la biblioteca Comptat de Cerdanya. Per l’exercici 2021 es disposa de l’existència de 
crèdit suficient a la partida 301/3321/46200 per satisfer l‘anualitat 2021. Per la resta 
d’anualitats, la despesa de caràcter plurianual es subordina al crèdit que per cada 
exercici s’autoritzin els respectius pressupostos. 

 
Segon. Es proposa aprovar el conveni regulador següent: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I L’AJUNTAMENT DE 
PUIGCERDÀ SOBRE EL FINANÇAMENT DE LA DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA D’UNA PLAÇA 
TRANSFERIDA PER LA DIPUTACIÓ DE GIRONA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL  
 
I.                  ENTITATS QUE HI INTERVENEN: 
La Diputació de Girona, amb NIF P1700000A, representada en aquest acte pel seu president, Sr. Miquel 
Noguer i Planas, en virtut de les facultats conferides per acord de la Junta de Govern de 21 de desembre 
de 2021, assistit pel secretari general, Sr. Sr. Jordi Batllori i Nouvilas. 
L’Ajuntament de Puigcerdà, amb NIF P1715000D representat en aquest acte pel seu alcalde, Sr. Albert 
Piñeira i Brosel, d’acord amb les atribucions establertes a l’article 21.1b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases del Règim Local, en la seva redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de 
desembre, de mesures per a la modernització del govern local, assistida per la secretària general de la 
corporació,  Sra. Blanca Mestre Boncompte 
II.                ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ: 
1. Els ajuntaments tenen competència per a crear, organitzar i gestionar les biblioteques de titularitat 

municipal, d’acord amb les normes establertes per llei o per reglament i d’acord amb el Mapa de 
Lectura Pública (Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya). 
 

Any Expedient Aplicació 
pressupostària 

Document comptable Import 

2021 2021/9222 301/3321/46200 920210016828 42.780,24 € 
2022   920219001352 34.224,19 € 
2023   920219001353 25.668,14 € 
2024   920219001354 17.112,10 € 
2025   920219001355 8.556,05 € 

   TOTAL 128.340,72 € 
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2. La Diputació de Girona, per tradició i marc competencial, ha prestat i presta suport als ajuntaments en 
lectura pública. Una de les vies ha estat destinar personal propi a les biblioteques.  

 

3. El Ple de la Diputació de 21 d’octubre del 2014 va aprovar els convenis de transferència del personal 
de la Diputació de Girona, adscrits a les biblioteques municipals per coherència amb la Llei 4/1993 del 
sistema bibliotecari de Catalunya. 
 

4. El període establert en el conveni de transferència era de cinc anualitats, entre els anys 2015-2019. 
 

5. Un cop finalitzat aquest període, la Diputació de Girona en l’exercici de les seves competències, 
d’acord amb l’article 91 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
llei municipal i de règim local de Catalunya, i la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local, manifesta la seva voluntat de continuar cooperant al respecte. 
 

6. L’Ajuntament de Puigcerdà ha sol·licitat a la Diputació de Girona la col·laboració interadministrativa 
sobre el finançament de les despeses salarials de la plaça transferida (bibliotecari), de la Biblioteca 
Municipal. 
 

7. L’especificitat de l’objecte i la concurrència de raons d’interès públic justifiquen la concessió directa de 
la subvenció a l’empara de l’article 22.2.c de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, article 7.2.a i 15.c de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 

8. Atenent el procés de concessió de subvenció directa contemplada en l’article 22.2.c) de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, ambdues parts acorden la subscripció 
d’aquest Conveni per a establir les clàusules reguladores de la subvenció i com a forma de resolució 
del procediment. El conveni és una forma de regular la subvenció que concedeix la Diputació de 
Girona de forma directa, de conformitat amb els articles 16 i 17 de l’Ordenança general de 
subvencions. 

 
En virtut de tot això, formalitzen el present conveni amb subjecció a les següents: 
C L À U S U L E S 
PRIMERA: OBJECTE 
L’objecte del present conveni és establir les condicions de l’aportació econòmica de la Diputació de Girona 
a l’Ajuntament de Puigcerdà, per a finançar la plaça de bibliotecari de la Biblioteca municipal Comtat de 
Cerdanya de Puigcerdà que tindrà efectes a partir del moment de la seva signatura i es mantindrà en vigor 
durant un període de quatre anys, així com regular, també, els compromisos que adopten ambdues parts 
als quals hauran d’ajustar la seva relació i el seu comportament. 
La subvenció no és compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa 
finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat, nacionals, de la Unió Europea o 
d’organismes internacionals. El beneficiari no està obligat a aportar recursos propis. 
En qualsevol cas, la Diputació de Girona queda exempta de qualsevol responsabilitat administrativa, civil, 
mercantil, laboral o de qualsevol mena, derivada de les actuacions a les quals quedi obligat el beneficiari 
de la subvenció. 
SEGONA: DESPESES SUBVENCIONABLES 
Es consideren despeses subvencionables exclusivament aquelles que de manera indubtable responguin a 
la naturalesa de l’objecte del conveni: la retribució salarial i la Seguretat Social, de la plaça de bibliotecari 
esmentada de la Biblioteca municipal de Puigcerdà.. 
La subvenció es destinarà, amb caràcter finalista, i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra 
naturalesa. 
TERCERA: ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 
L’Ajuntament de Puigcerdà., mitjançant la signatura d’aquest Conveni, accepta formalment la subvenció 
directa concedida per la Diputació de Girona en compliment d’allò que estableix la legislació sobre 
subvencions en matèria d’acceptació i al compliment de les clàusules pactades en aquest conveni 
regulador per a la seva aplicació. 
L’Ajuntament de Puigcerdà  queda obligat a destinar la subvenció a la finalitat per la qual s’atorga. 
QUARTA: COMPROMISOS DE L’AJUNTAMENT DE PUIGCERDÀ. 
L’Ajuntament de Puigcerdà, a l’empara d’aquest conveni es compromet a: 
1. Mantenir indefinidament la plaça transferida per la Diputació de Girona a  la Biblioteca municipal. 

 

2. Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que li sigui requerida respecte a l’activitat 
per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control de la 
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Diputació de Girona, la Sindicatura de Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa 
aplicable. 
 

3. 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. 
 

4. Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. 
 
CINQUENA: COMPROMISOS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 
La Diputació de Girona transferirà la despesa per les 3 plaça (bibliotecari),  de la Biblioteca Comtat de 
Cerdanya de Puigcerdà. en el període comprès entre 2021 fins al 2025 amb els imports següents: 

 

2021 2022 2023 2024 2025 

     

42.780,24€ 34.224,19€ 25.668,14€ 17.112,10€ 8.556,05€ 

 
La despesa amb càrrec a exercicis futurs quedarà condicionada a l’existència del corresponent crèdit 
suficient i adequat. 
S’haurà de justificar l’import total concedit. Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la 
quantia, i el beneficiari es farà càrrec de la resta. Si el cost en resulta inferior, es pagarà l’import justificat 
(sempre i quan siguin sous, salaris o SS). 
SISENA: PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ 
Quantia, finançament i pagament. Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import esmentat que 
representa un percentatge de finançament del 100 %, quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com 
s’estableix en el punt vuitè d’aquest acord. 
SETENA. RÈGIM DE JUSTIFICACIÓ 
L’Ajuntament de Puigcerdà ha de justificar la subvenció concedida, mitjançant la presentació al Registre 
General de la Diputació d’un compte justificatiu normalitzat que és a l’abast al web de la Diputació de 
Girona (www.ddgi.cat<http://www.ddgi.cat/> a l’apartat de documentació) i a més caldrà adjuntar-hi la 
documentació següent: 
  *   Les nòmines originals i els justificants de la Seguretat Social, o bé les còpies compulsades de la 
plaça de bibliotecari de la Biblioteca Municipal. 
  *   Una certificació del secretari/ària de l’ajuntament, relativa a la despesa executada sobre l’objecte del 
conveni. 
En tots els casos, quan el beneficiari sigui deutor de la Diputació de Girona es pot efectuar la 
compensació del pagament de la subvenció amb els deutes del beneficiari líquids i vençuts. 
VUITENA. TERMINI DE JUSTIFICACIÓ 
El termini de justificació de la subvenció serà de l’1 de gener al 28 de febrer dels anys 2022, 2023, 2024, 
2025 i 2026 per a cadascuna de les anualitats corresponents. 
Un cop l’Ajuntament de Puigcerdà. presenti la documentació justificativa, es procedirà a la revisió 
corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert es podrà requerir que s’esmenin, en el 
termini de 10 dies, els defectes que s’indiquin o bé que es presentin les al·legacions que s’estimin 
oportunes, amb la indicació que, si no es fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, amb 
les conseqüències que es determinen a l’apartat següent. 
Transcorreguts aquests terminis sense que s’hagin presentat els documents justificatius o els requerits en 
el seu cas, es procedirà d’immediat a la cancel·lació de la subvenció de conformitat amb la normativa 
pressupostària vigent. 
NOVENA: REINTEGRAMENT DE LA SUBVENCIÓ 
La Diputació de Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de 
concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la concessió de la 
subvenció. 
Es podrà procedir al reintegrament total o parcial de la subvenció concedida, amb l’obligació de retornar 
els imports rebuts i l’interès de demora corresponent, si s’escau, en els supòsits següents: 
1. Obtenció de la subvenció falsejant les condicions exigides per rebre-la o ocultant aquelles que 

l’haguessin impedit. 
2. Incompliment total o parcial pel beneficiari de l’objecte que fonamenta la concessió. 
3. Incompliment pel beneficiari de l’obligació de justificació o una justificació insuficient. 
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4. Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control esmentades a la 
clàusula quarta, així com l’incompliment del es obligacions comptables, registrals o de conservació de 
documents quan d’aquest fet es derivi la impossibilitat de verificar la utilització de la subvenció rebuda, 
el compliment de l’objectiu, la realitat i la regularitat de l’activitat subvencionada, o la concurrència 
d’ajuts incompatibles. 

5. Incompliment de les restants obligacions previstes en aquest conveni. 
6. Qualsevol altra causa de reintegrament prevista a la normativa aplicable. 
L’extinció anticipada de la subvenció implicarà la cancel·lació del pagament. Si hi hagués culpa per part 
del beneficiari, se li podran exigir les responsabilitats que se’n puguin derivar. En relació amb la possibilitat 
de modificació, revocació, reintegrament o anul·lació de les subvencions s’estarà al que disposa 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa concordant. El procediment 
per exigir el reintegrament serà el previst en el capítol II, del títol II, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 
DESENA: CONTROL FINANCER 
La Intervenció de la Diputació de Girona, a més de l’exercici de la funció interventora que s’ha de formular 
en matèria de subvencions, d’acord amb el que preveu l’art. 213 i següents del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, pot exercir-hi un control financer d’acord amb el que preveu el Títol III 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
Els beneficiaris i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva justificació estan obligats a 
sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, 
d’acord amb el que estableix l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
La negativa al compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als 
efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, sense 
perjudici de les sancions que, si s’escau, hi puguin correspondre. 
ONZENA: INFRACCIONS I SANCIONS ADMINISTRATIVES 
L’incompliment de les obligacions que estableixen aquestes clàusules dona lloc al règim d’infraccions i 
sancions previst a la Llei. 
El règim sancionador aplicable és establert al títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, amb les especificacions oportunes en matèria de règim local d’acord amb el títol XI de la Llei 
reguladora de les bases del règim local. 
DOTZENA: SEGUIMENT I CONTROL 
La Diputació de Girona es reserva el dret d’efectuar el control i el seguiment de les actuacions, objecte de 
la subvenció atorgada, així com la petició de qualsevol document o justificant que consideri necessari. 
TRETZENA: COMISSIÓ DE SEGUIMENT 
a) Es crea la Comissió de Seguiment d’aquest conveni, en el qual s’han d’integrar representants de la 

Diputació de Girona i de l’Ajuntament de Puigcerdà, la missió fonamental de la qual consisteix a 
vetllar pel desplegament i materialització de l’objecte d’aquest conveni. 
 

b) Formen part de la Comissió de Seguiment prevista a l’article anterior les persones següents: 
 

1. Per la Diputació de Girona: el/la diputat/da president/a de l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, 
Esport i Educació, i/o les persones en qui es delegui. 

2. Per l’Ajuntament de Puigcerdà, l’alcalde i/o les persones en qui es delegui. 
 

c) Corresponen a la Comissió de Seguiment les funcions següents: 
 

1. Garantir el desenvolupament adequat del conveni. 
2. Valorar el compliment d’aquest protocol en qualsevol diferència que pugui sortir entre les parts. 
 

d) La comissió de seguiment es reunirà quan així ho sol·liciti una de les parts indicant el motiu de la 
sol·licitud de reunió. Els quòrum de reunió i adopció d’acords seran els d’unanimitat dels seus 
membres. 
A falta de qualsevol regulació, s’aplicarà l’establert per als òrgans col·legiats a la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 

CATORZENA: MODIFICACIÓ I FINALITZACIÓ ANTICIPADA 
L’execució i el desenvolupament d’aquest conveni estarà presidit pels principis de bona fe i de confiança 
recíproca. 
Ambdues parts podran modificar aquest conveni en qualsevol moment per mutu acord. 
Aquest conveni s’extingirà a més de per l’esgotament del període de vigència convingut per les parts a la 
clàusula setzena pels motius següents: 

1. La resolució per mutu acord. 
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2. L’incompliment de les obligacions de qualsevol de les parts amb els efectes previstos en el mateix 
conveni. 

3. Per la producció d’algun dels supòsits de revocació, renúncia o extinció de la subvenció 
4. La resta de causes generals previstes a la normativa. 

 
QUINZENA: DENÚNCIA DEL CONVENI 
L’incompliment de qualsevol de les obligacions i clàusules d’aquest Conveni serà causa suficient per a la 
seva denúncia, per qualsevol de les parts. 
SETZENA: RÈGIM JURÍDIC 
Les relacions entre les parts que subscriuen aquest conveni no suposen cap limitació de la capacitat o de 
les competències respectives, i s’estableix sens perjudici de les relacions jurídiques de qualsevol 
naturalesa, previstes d’acord amb la llei, per les dues parts; i s’hi inclouen altres relacions convencionals, 
si s’escau, al marge d’aquest conveni. 
El marc normatiu pel qual es regeix aquest conveni està constituït per: 

1. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
2. El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 

subvencions. 
3. La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
4. La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
5. El Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora 

de les hisendes locals. 
6. 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 
7. El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny 
8. L’ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
9. Les bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona. 
10. Altres normes del Dret Administratiu aplicable, i en defecte d’aquest, per les normes del Dret Privat. 
11. Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del subjecte. 

 
DISSETENA: PUBLICITAT DEL CONVENI. 
La informació d’aquest conveni, de conformitat amb els articles 8.1.f) i 9.1.i) de la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, es publicarà en el portals de 
transparència de les dues administracions signants. 
DIVUITENA: VIGÈNCIA  
Aquest conveni tindrà efectes a partir del moment de la seva signatura i es mantindrà en vigor durant  un 
període de quatre anys. 
Abans de finalitzar el termini, les parts poden acordar de forma unànime la seva pròrroga per un termini de 
fins a 4 anys addicionals. 
Qualsevol de les parts pot notificar a l’altra el seu propòsit de denunciar el conveni. 
Aquesta notificació es comunicarà per escrit almenys amb tres mesos d’antelació al venciment del termini. 
La rescissió del conveni no obligarà a retirar els números digitalitzats i difosos fins a la data. 
I, en prova de conformitat amb el contingut i efectes d’aquest conveni, ambdues parts el signen a la data 
que consta a les respectives signatures digitals.” 
 
Tercer. Faculta del president de la Diputació de Girona per a la signatura del conveni i 
dels documents necessaris per portar a terme aquest acord. 
 
Quart. Notificar el present conveni a l’ l’ajuntament de Puigcerdà. 
 
 

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per majoria 
absoluta amb el següent resultat: 8 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts per 
Catalunya y Grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, 1 abstenció del Grup Polític 
Grup de Junts per Catalunya. No hi ha vots en contra.  
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58.11. Finançament de la plaça de la biblioteca d'Olot transferida per la Diputació 
de Girona - Olot 

 
Exposició de fets: 
 

1. La Diputació de Girona, per tradició històrica, ha donat suport a les 
biblioteques públiques gironines amb personal propi, entre d’altres 
recursos. 

2. El personal de la Diputació, durant el franquisme, a banda de configurar 
els serveis centrals i de suport a les biblioteques públiques, prestava 
serveis a les biblioteques de Palafrugell, Olot, Ripoll, Figueres i Blanes i 
a la biblioteca de l’Estat de Girona. 

3. Recuperades les institucions democràtiques, amb la Llei de biblioteques 
de 1981, intentant entroncar amb la tradició de la Mancomunitat que va 
ser interrompuda per la dictadura, es va intentar bastir una Xarxa de 
biblioteques que, a la demarcació, duia el nom de “Xarxa de biblioteques 
de la Generalitat de Catalunya / Diputació de Girona”. La Diputació de 
Girona, mitjançant convenis amb el govern català i els ajuntaments, 
entomava reformes, rehabilitacions, es feia càrrec del mobiliari o creava 
noves places (com és el cas de la de bibliotecari a la biblioteca de 
Puigcerdà) 

4. L’any 1993 s’aprova la Llei 4/1993 del sistema bibliotecari de Catalunya. 
Aquesta llei -i el Decret 124/1999 que la desplega- concep la lectura 
pública com un sistema amb base al municipi i al principi de 
subsidiarietat. És per això que es preveu que el personal sigui contractat 
pel titular de l’equipament, per l’ajuntament. D’aquí també la disposició 
addicional primera que diu textualment:  
- 1 Les biblioteques i els serveis bibliotecaris dependents de les diputacions 
provincials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona són transferits a la 
Generalitat o als consells comarcals del territori on tenen la seu. En cas que 
l'abast i les característiques de les biblioteques o els serveis ho justifiquin, la 
Comissió Mixta establerta per l'article 5 de la Llei 5/1987, del 4 d'abril, del règim 
provisional de les competències de les diputacions provincials, pot acordar que 
siguin transferits a un ajuntament. També es pot aplicar, si les característiques 
de les biblioteques o els serveis ho justifiquen, la disposició continguda en 
l'article 8 de la dita Llei 5/1987. 
- 2 Queden exclosos de la transferència a què es refereix l'apartat 1 els serveis 
que integrin el nucli essencial de l'autonomia provincial i els que derivin de les 
competències d'assistència i de cooperació jurídica, econòmica i tècnica que 
corresponen a les diputacions provincials d'acord amb el que estableixen la Llei 
reguladora de les bases del règim local i la legislació de règim local de 
Catalunya. 
- 3 La Comissió Mixta ha de fixar, en el termini d'un any, els mitjans personals i 
materials i els recursos que han d'ésser traspassats com a conseqüència de la 
transferència a què es refereix l'apartat 1; a manca d'acord de la Comissió 
Mixta, s'ha d'aplicar el que disposa l'article 5 de la Llei 5/1987. 
- 4 Per a la determinació de l'Administració destinatària de cada transferència, 
la Comissió Mixta s'ha d'atenir als criteris següents: 
4. L'interès nacional o local de la biblioteca o el servei. 
La racionalitat global de l'organització bibliotecària de Catalunya. 

5. En aquells anys, la Generalitat de Catalunya va realitzar la transferència 
del seu personal als ajuntaments (en tenia almenys a Llagostera, Olot, 
Palamós, Puigcerdà, Ripoll, Roses i Salt) mitjançant convenis amb 
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aquests municipis i fent-se càrrec de les despeses de capítol 1 
d’aquestes places durant 10 anys. 

6. Durant aquells anys algunes de les places de la Diputació s’havien 
amortitzat per jubilació (a Figueres, Girona, Palafrugell i Ripoll); dos 
ajuntaments (Blanes i Figueres) havien renunciat al personal de la 
Diputació que encara hi treballava i que va passar als serveis centrals. 
En conseqüència, només a Olot (1 director, 1 bibliotecari i 1 tècnic 
auxiliar de biblioteques), a Palafrugell (la plaça de direcció) i  a 
Puigcerdà (una plaça de bibliotecari) hi havia encara funcionaris de la 
Diputació en actiu quan la Diputació va decidir de municipalitzar els 
recursos humans destinats a les biblioteques públiques. 

7. L’any 2014 la Diputació de Girona va signar amb l’ajuntament d’Olot 
(també amb els de Palafrugell i Puigcerdà) un conveni per a la 
transferència de les places existents: de direcció, de bibliotecari de 
tècnic auxiliar de biblioteques. Els acords del conveni suposaven 
transferències decreixents (minoració anual d’un 20%) de la Diputació al 
l’ajuntament durant 5 anys. No va ser objecte de concurrència pública 
donat que la transferència de personal només es va realitzar als 
ajuntaments, com Olot, amb personal de la Diputació. 

  
1a anualitat 2a anualitat 3a anualitat 4a anualitat 5a anualitat 
138.316,60€ 110.653,28 €   82.989,96 €   55.326,64 €    27.663,32 €  

 
8. Amb data 9 de desembre de 2021, l’ajuntament d’Olot ha sol·licitat 

subscriure un nou conveni, amb la mateixa finalitat i les mateixes 
condicions. 

 
Fonaments de dret: 
   

1. La Llei 4/1993, de 8 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya 
2. El Decret 124/1999, de 4 de maig, sobre els serveis i el personal del Sistema de 

Lectura Pública de Catalunya  
3. Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de subvencions, execució 

pressupostària i dret administratiu. 
 
Atès que la competència per a resoldre correspon a la Junta de Govern de la Diputació 
de Girona, vist l’informe favorable de la cap del Servei de Biblioteques, i atesos els 
antecedents esmentats, el president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves 
Tecnologies, esports i Educació proposa a la Junta de Govern que adopti l'acord 
següent: 
 
Primer. Autoritzar, disposar i concedir la subvenció 2021/2021/B/490615/006 per un 
import de 414.949,80 € pel traspàs de personal de la biblioteca Marià Vayreda  a 
l’Ajuntament d’Olot. Per l’exercici 2021 es disposa de l’existència de crèdit suficient a 
la partida 301/3321/46200 per satisfer l‘anualitat 2021. Per la resta d’anualitats, la 
despesa de caràcter plurianual es subordina al crèdit que per cada exercici s’autoritzin 
els respectius pressupostos. 
 

Exercici 
 

Expedient Aplicació 
pressupostària 

Document comptable Import 
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2021 2021/9223 301/3321/46200 920210016831 138.316,
60 € 

2022 2021/9223 301/3321/46200 920219001356 110.653,
28 € 

2023 2021/9223 301/3321/46200 920219001357 82.989,9
6 € 

2024 2021/9223 301/3321/46200 920219001358 55.326,6
4 € 

2025 2021/9223 301/3321/46200 920219001359 27.663,3
2 € 

   TOTAL 414.949,
80 € 

 
Segon. Es proposa aprovar el conveni regulador següent: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I L’AJUNTAMENT D’OLOT 
SOBRE EL FINANÇAMENT DE LA DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE LES PLACES DE LA 
BIBLIOTECA MUNICIPAL TRANSFERIDES PER LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 
 
I.                  ENTITATS QUE HI INTERVENEN: 
La Diputació de Girona, amb NIF P1700000A, representada en aquest acte pel seu president, Sr. Miquel 
Noguer i Planas en virtut de les facultats conferides per acord de la Junta de Govern de 21 de desembre 
de 2021, assistit pel secretari general, senyor Jordi Batllori i Nouvilas.  
 
L’Ajuntament d’Olot., amb NIF P1712100E representat en aquest acte pel seu alcalde, Sr. Josep Berga i 
Vayreda, d’acord amb les atribucions establertes a l’article 21.1b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases del Règim Local, en la seva redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de 
desembre, de mesures per a la modernització del govern local, assistida per la secretària general de la 
corporació, Sra. Mª Gloria Gou Clavera 
 
II.                ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ: 
 

1. Els ajuntaments tenen competència per a crear, organitzar i gestionar les biblioteques de titularitat 
municipal, d’acord amb les normes establertes per llei o per reglament i d’acord amb el Mapa de 
Lectura Pública (Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya). 

 

2. La Diputació de Girona, per tradició i marc competencial, ha prestat i presta suport als ajuntaments en 
lectura pública. Una de les vies ha estat destinar personal propi a les biblioteques.  

 

3. El Ple de la Diputació de 21 d’octubre del 2014 va aprovar els convenis de transferència del personal 
de la Diputació de Girona, adscrits a les biblioteques municipals per coherència amb la Llei 4/1993 del 
sistema bibliotecari de Catalunya. 

 

4. El període establert en el conveni de transferència era de cinc anualitats, entre els anys 2015-2019. 
 

5. Un cop finalitzat aquest període, la Diputació de Girona en l’exercici de les seves competències, 
d’acord amb l’article 91 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
llei municipal i de règim local de Catalunya, i la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local, manifesta la seva voluntat de continuar cooperant al respecte. 
 

6. L’Ajuntament d’Olot ha sol·licitat a la Diputació de Girona la col·laboració interadministrativa sobre el 
finançament de les despeses salarials de les places transferides (direcció, bibliotecari i tècnic auxiliar), 
de la Biblioteca Municipal. 
 

7. L’especificitat de l’objecte i la concurrència de raons d’interès públic justifiquen la concessió directa de 
la subvenció a l’empara de l’article 22.2.c de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, article 7.2.a i 15.c de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
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8. Atenent el procés de concessió de subvenció directa contemplada en l’article 22.2.c) de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, ambdues parts acorden la subscripció 
d’aquest Conveni per a establir les clàusules reguladores de la subvenció i com a forma de resolució 
del procediment. El conveni és una forma de regular la subvenció que concedeix la Diputació de 
Girona de forma directa, de conformitat amb els articles 16 i 17 de l’Ordenança general de 
subvencions. 

 
En virtut de tot això, formalitzen el present conveni amb subjecció a les següents: 
 
C L À U S U L E S 
PRIMERA: OBJECTE 
L’objecte del present conveni és establir les condicions de l’aportació econòmica de la Diputació de Girona 
a l’Ajuntament d’Olot., per a finançar tres places (direcció, bibliotecari i tècnic auxiliar) de la Biblioteca 
municipal Marià Vayreda d’Olot, que tindrà efectes a partir del moment de la seva signatura i es mantindrà 
en vigor durant un període de quatre anys, així com regular, també, els compromisos que adopten 
ambdues parts als quals hauran d’ajustar la seva relació i el seu comportament. 
Aquest conveni tindrà efectes a partir del moment de la seva signatura i es mantindrà en vigor durant  un 
període de quatre anys. 
La subvenció no és compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa 
finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat, nacionals, de la Unió Europea o 
d’organismes internacionals. El beneficiari no està obligat a aportar recursos propis. 
En qualsevol cas, la Diputació de Girona queda exempta de qualsevol responsabilitat administrativa, civil, 
mercantil, laboral o de qualsevol mena, derivada de les actuacions a les quals quedi obligat el beneficiari 
de la subvenció. 
 
SEGONA: DESPESES SUBVENCIONABLES 
Es consideren despeses subvencionables exclusivament aquelles que de manera indubtable responguin a 
la naturalesa de l’objecte del conveni: la retribució salarial i la Seguretat Social, de les tres places 
esmentades(direcció, bibliotecari i tècnic auxiliar) de la Biblioteca municipal d’Olot.. 
La subvenció es destinarà, amb caràcter finalista, i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra 
naturalesa. 
 
TERCERA: ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 
L’Ajuntament d’Olot., mitjançant la signatura d’aquest Conveni, accepta formalment la subvenció directa 
concedida per la Diputació de Girona en compliment d’allò que estableix la legislació sobre subvencions 
en matèria d’acceptació i al compliment de les clàusules pactades en aquest conveni regulador per a la 
seva aplicació. 
L’Ajuntament d’Olot  queda obligat a destinar la subvenció a la finalitat per la qual s’atorga. 
 
QUARTA: COMPROMISOS DE L’AJUNTAMENT D’OLOT 
L’Ajuntament d’Olot. a l’empara d’aquest conveni es compromet a: 
1. Mantenir indefinidament les tres places transferides per la Diputació de Girona a  la Biblioteca 

municipal. 
 

2. Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que li sigui requerida respecte a l’activitat 
per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control de la 
Diputació de Girona, la Sindicatura de Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa 
aplicable. 
 

3. 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. 
 

4. Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. 
 
CINQUENA: COMPROMISOS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 
La Diputació de Girona transferirà la despesa per les 3 places (direcció, bibliotecari i tècnic auxiliar),  de 
la Biblioteca Marià Vayreda d’Olot. en el període comprès entre 2021 fins al 2025 amb els imports 
següents: 
 

2021 2022 2023 2024 2025 

138.316,60€ 110.653,28€ 82.989,96€ 55.326,64€ 27.663,32€ 
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La despesa amb càrrec a exercicis futurs quedarà condicionada a l’existència del corresponent crèdit 
suficient i adequat. 
S’haurà de justificar l’import total concedit. Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la 
quantia, i el beneficiari es farà càrrec de la resta. Si el cost en resulta inferior, es pagarà l’import justificat 
(sempre i quan siguin sous, salaris o SS). 
 
SISENA: PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ 
Quantia, finançament i pagament. Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import esmentat que 
representa un percentatge de finançament del 100, quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com 
s’estableix en el punt vuitè d’aquest acord. 
 
SETENA. RÈGIM DE JUSTIFICACIÓ 
L’Ajuntament d’Olot ha de justificar la subvenció concedida, mitjançant la presentació al Registre General 
de la Diputació d’un compte justificatiu normalitzat que és a l’abast al web de la Diputació de Girona 
(www.ddgi.cat<http://www.ddgi.cat/> a l’apartat de documentació) i a més caldrà adjuntar-hi la 
documentació següent: 
 
  *   Les nòmines originals i els justificants de la Seguretat Social, o bé les còpies compulsades de les 
places de direcció, bibliotecari i tècnic auxiliar de la Biblioteca Municipal. 
  *   Una certificació del secretari/ària de l’ajuntament, relativa a la despesa executada sobre l’objecte del 
conveni. 
 
En tots els casos, quan el beneficiari sigui deutor de la Diputació de Girona es pot efectuar la 
compensació del pagament de la subvenció amb els deutes del beneficiari líquids i vençuts. 
 
VUITENA. TERMINI DE JUSTIFICACIÓ 
El termini de justificació de la subvenció serà de l’1 de gener al 28 de febrer dels anys 2022, 2023, 2024, 
2025 i 2026 per a cadascuna de les anualitats corresponents. 
Un cop l’Ajuntament d’Olot. presenti la documentació justificativa, es procedirà a la revisió corresponent. 
En cas de no estar conforme amb allò establert es podrà requerir que s’esmenin, en el termini de 10 dies, 
els defectes que s’indiquin o bé que es presentin les al·legacions que s’estimin oportunes, amb la 
indicació que, si no es fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, amb les conseqüències 
que es determinen a l’apartat següent. 
Transcorreguts aquests terminis sense que s’hagin presentat els documents justificatius o els requerits en 
el seu cas, es procedirà d’immediat a la cancel·lació de la subvenció de conformitat amb la normativa 
pressupostària vigent. 
 
NOVENA: REINTEGRAMENT DE LA SUBVENCIÓ 
La Diputació de Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de 
concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la concessió de la 
subvenció. 
Es podrà procedir al reintegrament total o parcial de la subvenció concedida, amb l’obligació de retornar 
els imports rebuts i l’interès de demora corresponent, si s’escau, en els supòsits següents: 
1. Obtenció de la subvenció falsejant les condicions exigides per rebre-la o ocultant aquelles que 

l’haguessin impedit. 
2. Incompliment total o parcial pel beneficiari de l’objecte que fonamenta la concessió. 
3. Incompliment pel beneficiari de l’obligació de justificació o una justificació insuficient. 
4. Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control esmentades a la 

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

5. Incompliment de les restants obligacions previstes en aquest conveni. 
6. Qualsevol altra causa de reintegrament prevista a la normativa aplicable. 
L’extinció anticipada de la subvenció implicarà la cancel·lació del pagament. Si hi hagués culpa per part 
del beneficiari, se li podran exigir les responsabilitats que se’n puguin derivar. En relació amb la possibilitat 
de modificació, revocació, reintegrament o anul·lació de les subvencions s’estarà al que disposa 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa concordant. El procediment 
per exigir el reintegrament serà el previst en el capítol II, del títol II, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 
 



 

 

 

 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat   160 

DESENA: CONTROL FINANCER 
La Intervenció de la Diputació de Girona, a més de l’exercici de la funció interventora que s’ha de formular 
en matèria de subvencions, d’acord amb el que preveu l’art. 213 i següents del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, pot exercir-hi un control financer d’acord amb el que preveu el Títol III 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
Els beneficiaris i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva justificació estan obligats a 
sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, 
d’acord amb el que estableix l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
La negativa al compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als 
efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, sense 
perjudici de les sancions que, si s’escau, hi puguin correspondre. 
 
ONZENA: INFRACCIONS I SANCIONS ADMINISTRATIVES 
L’incompliment de les obligacions que estableixen aquestes clàusules dona lloc al règim d’infraccions i 
sancions previst a la Llei. 
El règim sancionador aplicable és establert al títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, amb les especificacions oportunes en matèria de règim local d’acord amb el títol XI de la Llei 
reguladora de les bases del règim local. 
 
DOTZENA: SEGUIMENT I CONTROL 
La Diputació de Girona es reserva el dret d’efectuar el control i el seguiment de les actuacions, objecte de 
la subvenció atorgada, així com la petició de qualsevol document o justificant que consideri necessari. 
 
TRETZENA: COMISSIÓ DE SEGUIMENT 
a) Es crea la Comissió de Seguiment d’aquest conveni, en el qual s’han d’integrar representants de la 

Diputació de Girona i de l’Ajuntament d’Olot, la missió fonamental de la qual consisteix a vetllar pel 
desplegament i materialització de l’objecte d’aquest conveni. 
 

b) Formen part de la Comissió de Seguiment prevista a l’article anterior les persones següents: 
 

1. Per la Diputació de Girona: el/la diputat/da president/a de l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, 
Esport i Educació, i/o les persones en qui es delegui. 

2. Per l’Ajuntament d’Olot, l’alcalde i/o les persones en qui es delegui. 
 

c) Corresponen a la Comissió de Seguiment les funcions següents: 
 

1. Garantir el desenvolupament adequat del conveni. 
2. Valorar el compliment d’aquest protocol en qualsevol diferència que pugui sortir entre les parts. 
 

d) La comissió de seguiment es reunirà quan així ho sol·liciti una de les parts indicant el motiu de la 
sol·licitud de reunió. Els quòrum de reunió i adopció d’acords seran els d’unanimitat dels seus 
membres. 
A falta de qualsevol regulació, s’aplicarà l’establert per als òrgans col·legiats a la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 

 
CATORZENA: MODIFICACIÓ I FINALITZACIÓ ANTICIPADA 
L’execució i el desenvolupament d’aquest conveni estarà presidit pels principis de bona fe i de confiança 
recíproca. 
Ambdues parts podran modificar aquest conveni en qualsevol moment per mutu acord. 
Aquest conveni s’extingirà a més de per l’esgotament del període de vigència convingut per les parts a la 
clàusula setzena pels motius següents: 

1. La resolució per mutu acord. 
2. L’incompliment de les obligacions de qualsevol de les parts amb els efectes previstos en el mateix 

conveni. 
3. Per la producció d’algun dels supòsits de revocació, renúncia o extinció de la subvenció 
4. La resta de causes generals previstes a la normativa. 

 
QUINZENA: DENÚNCIA DEL CONVENI 
L’incompliment de qualsevol de les obligacions i clàusules d’aquest Conveni serà causa suficient per a la 
seva denúncia, per qualsevol de les parts. 
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SETZENA: RÈGIM JURÍDIC 
Les relacions entre les parts que subscriuen aquest conveni no suposen cap limitació de la capacitat o de 
les competències respectives, i s’estableix sens perjudici de les relacions jurídiques de qualsevol 
naturalesa, previstes d’acord amb la llei, per les dues parts; i s’hi inclouen altres relacions convencionals, 
si s’escau, al marge d’aquest conveni. 
El marc normatiu pel qual es regeix aquest conveni està constituït per: 

1. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
2. El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 

subvencions. 
3. La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
4. La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
5. El Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora 

de les hisendes locals. 
6. 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 
7. El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny 
8. L’ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
9. Les bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona. 
10. Altres normes del Dret Administratiu aplicable, i en defecte d’aquest, per les normes del Dret Privat. 
11. Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del subjecte. 

 
DISSETENA: PUBLICITAT DEL CONVENI  
La informació d’aquest conveni, de conformitat amb els articles 8.1.f) i 9.1.i) de la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, es publicarà en el portals de 
transparència de les dues administracions signants 
DIVUITENA: VIGÈNCIA 
Aquest conveni tindrà efectes a partir del moment de la seva signatura i es mantindrà en vigor durant  un 
període de quatre anys. 
Abans de finalitzar el termini, les parts poden acordar de forma unànime la seva pròrroga per un termini de 
fins a 4 anys addicionals. 
Qualsevol de les parts pot notificar a l’altra el seu propòsit de denunciar el conveni. 
Aquesta notificació es comunicarà per escrit almenys amb tres mesos d’antelació al venciment del termini. 
La rescissió del conveni no obligarà a retirar els números digitalitzats i difosos fins a la data. 
I, en prova de conformitat amb el contingut i efectes d’aquest conveni, ambdues parts el signen a la data 
que consta a les respectives signatures digitals” 
 
Tercer. Faculta del president de la Diputació de Girona per a la signatura del conveni i 
dels documents necessaris per portar a terme aquest acord. 
 
Quart. Notificar el present conveni a l’Ajuntament d’Olot. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
58.12. Finançament de la plaça de la biblioteca de Palafrugell transferida per la 
Diputació de Girona - Biblioteques 
 
Exposició de fets: 

1. La Diputació de Girona, per tradició històrica, ha donat suport a les 
biblioteques públiques gironines amb personal propi, entre d’altres 
recursos. 

2. El personal de la Diputació, durant el franquisme, a banda de configurar 
els serveis centrals i de suport a les biblioteques públiques, prestava 
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serveis a les biblioteques de Palafrugell, Olot, Ripoll, Figueres i Blanes i 
a la biblioteca de l’Estat de Girona. 

3. Recuperades les institucions democràtiques, amb la Llei de biblioteques 
de 1981, intentant entroncar amb la tradició de la Mancomunitat que va 
ser interrompuda per la dictadura, es va intentar bastir una Xarxa de 
biblioteques que, a la demarcació, duia el nom de “Xarxa de biblioteques 
de la Generalitat de Catalunya / Diputació de Girona”. La Diputació de 
Girona, mitjançant convenis amb el govern català i els ajuntaments, 
entomava reformes, rehabilitacions, es feia càrrec del mobiliari o creava 
noves places (com és el cas de la de bibliotecari a la biblioteca de 
Puigcerdà) 

4. L’any 1993 s’aprova la Llei 4/1993 del sistema bibliotecari de Catalunya. 
Aquesta llei -i el Decret 124/1999 que la desplega- concep la lectura 
pública com un sistema amb base al municipi i al principi de 
subsidiarietat. És per això que es preveu que el personal sigui contractat 
pel titular de l’equipament, per l’ajuntament. D’aquí també la disposició 
addicional primera que diu textualment:  
- 1 Les biblioteques i els serveis bibliotecaris dependents de les diputacions 
provincials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona són transferits a la 
Generalitat o als consells comarcals del territori on tenen la seu. En cas que 
l'abast i les característiques de les biblioteques o els serveis ho justifiquin, la 
Comissió Mixta establerta per l'article 5 de la Llei 5/1987, del 4 d'abril, del règim 
provisional de les competències de les diputacions provincials, pot acordar que 
siguin transferits a un ajuntament. També es pot aplicar, si les característiques 
de les biblioteques o els serveis ho justifiquen, la disposició continguda en 
l'article 8 de la dita Llei 5/1987. 
- 2 Queden exclosos de la transferència a què es refereix l'apartat 1 els serveis 
que integrin el nucli essencial de l'autonomia provincial i els que derivin de les 
competències d'assistència i de cooperació jurídica, econòmica i tècnica que 
corresponen a les diputacions provincials d'acord amb el que estableixen la Llei 
reguladora de les bases del règim local i la legislació de règim local de 
Catalunya. 
- 3 La Comissió Mixta ha de fixar, en el termini d'un any, els mitjans personals i 
materials i els recursos que han d'ésser traspassats com a conseqüència de la 
transferència a què es refereix l'apartat 1; a manca d'acord de la Comissió 
Mixta, s'ha d'aplicar el que disposa l'article 5 de la Llei 5/1987. 
- 4 Per a la determinació de l'Administració destinatària de cada transferència, 
la Comissió Mixta s'ha d'atenir als criteris següents: 
5. L'interès nacional o local de la biblioteca o el servei. 
La racionalitat global de l'organització bibliotecària de Catalunya. 

5. En aquells anys, la Generalitat de Catalunya va realitzar la transferència 
del seu personal als ajuntaments (en tenia almenys a Llagostera, Olot, 
Palamós, Puigcerdà, Ripoll, Roses i Salt) mitjançant convenis amb 
aquests municipis i fent-se càrrec de les despeses de capítol 1 
d’aquestes places durant 10 anys. 

6. Durant aquells anys algunes de les places de la Diputació s’havien 
amortitzat per jubilació (a Figueres, Girona, Palafrugell i Ripoll); dos 
ajuntaments (Blanes i Figueres) havien renunciat al personal de la 
Diputació que encara hi treballava i que va passar als serveis centrals. 
En conseqüència, només a Olot (1 director, 1 bibliotecari i 1 tècnic 
auxiliar de biblioteques), a Palafrugell (la plaça de direcció) i  a 
Puigcerdà (una plaça de bibliotecari) hi havia encara funcionaris de la 
Diputació en actiu quan la Diputació va decidir de municipalitzar els 
recursos humans destinats a les biblioteques públiques. 
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7. L’any 2014 la Diputació de Girona va signar amb l’ajuntament de 
Palafrugell (també amb el d’Olot i el de Puigcerdà) un conveni per a la 
transferència de la plaça de direcció de la biblioteca. Els acords del 
conveni suposaven transferències decreixents (minoració anual d’un 
20%) de la Diputació a l’ajuntament durant 5 anys. No va ser objecte de 
concurrència pública donat que la transferència de personal només es 
va realitzar als ajuntaments, com Palafrugell, amb personal de la 
Diputació. 

  
1a anualitat 2a anualitat 3a anualitat 4a anualitat 5a anualitat  

 43.718,16€    34.974,53 €   26.230,90 €   17.487,26 €      8.743,63 €   

 
8. Amb data 9 de desembre de 2021 l’ajuntament de Palafrugell ha 

sol·licitat subscriure un nou conveni, amb la mateixa finalitat i les 
mateixes condicions. 

 
Fonaments de dret: 
   

1. La Llei 4/1993, de 8 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya 
2. El Decret 124/1999, de 4 de maig, sobre els serveis i el personal del Sistema de 

Lectura Pública de Catalunya  
3. Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de subvencions, execució 

pressupostària i dret administratiu. 
 
Atès que la competència per a resoldre correspon a la Junta de Govern de la Diputació 
de Girona, vist l’informe favorable de la cap del Servei de Biblioteques, i atesos els 
antecedents esmentats, el president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves 
Tecnologies, esports i Educació proposa a la Junta de Govern que adopti l'acord 
següent: 
 
Primer. Autoritzar, disposar i concedir la subvenció 2021/2021/B/490616/005 per un 
import total de 131.154,48 €. Per l’exercici 2021 es disposa de l’existència de crèdit 
suficient a la partida 301/3321/46200 per satisfer l‘anualitat 2021. Per la resta 
d’anualitats, la despesa de caràcter plurianual es subordina al crèdit que per cada 
exercici s’autoritzin els respectius pressupostos. 

 
Segon. Es proposa aprovar el conveni regulador següent: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I L’AJUNTAMENT DE 
PALAFRUGELL SOBRE EL FINANÇAMENT DE LA DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA D’UNA PLAÇA 
TRANSFERIDA PER LA DIPUTACIÓ DE GIRONA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL  
 
I.                  ENTITATS QUE HI INTERVENEN: 

Any Expedient Aplicació 
pressupostària 

Document comptable Import 

2021 2021/9224 301/3321/46200 920210016834 43.718,16€ 
2022 2021/9224 301/3321/46200 920219001360 34.974,53 € 
2023 2021/9224 301/3321/46200 920219001361 26.230,90 € 
2024 2021/9224 301/3321/46200 920219001362 17.487,26 € 
2025 2021/9224 301/3321/46200 920219001363 8.743,63 € 

   TOTAL 131.154,48 € 
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La Diputació de Girona, amb NIF P1700000A, representada en aquest acte pel seu president, Sr. Miquel 
Noguer i Planas, en virtut de les facultats conferides per acord de la Junta de Govern de 21 de desembre 
de 2021, assistit pel secretari general, Sr. Jordi Batllori i Nouvilas 
L’Ajuntament de Palafrugell, amb NIF P1712400I representat en aquest acte pel seu alcalde, Sr. Josep 
Piferrer i Puig, d’acord amb les atribucions establertes a l’article 21.1b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases del Règim Local, en la seva redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de 
desembre, de mesures per a la modernització del govern local, assistida per la secretària general de la 
corporació, Sr. Josep Rovira i Jofre. 
 
II.                ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ: 
 

1. Els ajuntaments tenen competència per a crear, organitzar i gestionar les biblioteques de titularitat 
municipal, d’acord amb les normes establertes per llei o per reglament i d’acord amb el Mapa de 
Lectura Pública (Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema direcció de Catalunya). 

2. La Diputació de Girona, per tradició i marc competencial, ha prestat i presta suport als ajuntaments en 
lectura pública. Una de les vies ha estat destinar personal propi a les biblioteques.  

3. El Ple de la Diputació de 21 d’octubre del 2014 va aprovar els convenis de transferència del personal 
de la Diputació de Girona, adscrits a les biblioteques municipals per coherència amb la Llei 4/1993 del 
sistema bibliotecari de Catalunya. 

4. El període establert en el conveni de transferència era de cinc anualitats, entre els anys 2015-2019. 
5. Un cop finalitzat aquest període, la Diputació de Girona en l’exercici de les seves competències, 

d’acord amb l’article 91 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
llei municipal i de règim local de Catalunya, i la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local, manifesta la seva voluntat de continuar cooperant al respecte. 

6. L’Ajuntament de Palafrugell ha sol·licitat a la Diputació de Girona la col·laboració interadministrativa 
sobre el finançament de les despeses salarials de la plaça de direcció transferida de la Biblioteca 
Municipal. 

7. L’especificitat de l’objecte i la concurrència de raons d’interès públic justifiquen la concessió directa de 
la subvenció a l’empara de l’article 22.2.c de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, article 7.2.a i 15.c de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 

8. Atenent el procés de concessió de subvenció directa contemplada en l’article 22.2.c) de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, ambdues parts acorden la subscripció 
d’aquest Conveni per a establir les clàusules reguladores de la subvenció i com a forma de resolució 
del procediment. El conveni és una forma de regular la subvenció que concedeix la Diputació de 
Girona de forma directa, de conformitat amb els articles 16 i 17 de l’Ordenança general de 
subvencions. 

 
En virtut de tot això, formalitzen el present conveni amb subjecció a les següents: 
 
C L À U S U L E S 
PRIMERA: OBJECTE 
L’objecte del present conveni és establir les condicions de l’aportació econòmica de la Diputació de Girona 
a l’Ajuntament de Palafrugell, per a finançar la plaça de direcció de la Biblioteca municipal  de Palafrugell, 
que tindrà efectes a partir del moment de la seva signatura i es mantindrà en vigor durant un període de 
quatre anys, així com regular, també, els compromisos que adopten ambdues parts als quals hauran 
d’ajustar la seva relació i el seu comportament. 
La subvenció no és compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa 
finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat, nacionals, de la Unió Europea o 
d’organismes internacionals. El beneficiari no està obligat a aportar recursos propis. 
En qualsevol cas, la Diputació de Girona queda exempta de qualsevol responsabilitat administrativa, civil, 
mercantil, laboral o de qualsevol mena, derivada de les actuacions a les quals quedi obligat el beneficiari 
de la subvenció. 
 
SEGONA: DESPESES SUBVENCIONABLES 
Es consideren despeses subvencionables exclusivament aquelles que de manera indubtable responguin a 
la naturalesa de l’objecte del conveni: la retribució salarial i la Seguretat Social, de la plaça de direcció 
esmentada de la Biblioteca municipal de Palafrugell. 
La subvenció es destinarà, amb caràcter finalista, i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra 
naturalesa. 
 
TERCERA: ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 
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L’Ajuntament de Palafrugell., mitjançant la signatura d’aquest Conveni, accepta formalment la subvenció 
directa concedida per la Diputació de Girona en compliment d’allò que estableix la legislació sobre 
subvencions en matèria d’acceptació i al compliment de les clàusules pactades en aquest conveni 
regulador per a la seva aplicació. 
L’Ajuntament de Palafrugell  queda obligat a destinar la subvenció a la finalitat per la qual s’atorga. 
 
QUARTA: COMPROMISOS DE L’AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL. 
L’Ajuntament de Palafrugell, a l’empara d’aquest conveni es compromet a: 
1. Mantenir indefinidament la plaça transferida per la Diputació de Girona a  la Biblioteca municipal. 

 

2. Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que li sigui requerida respecte a l’activitat 
per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control de la 
Diputació de Girona, la Sindicatura de Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa 
aplicable. 
 

3. 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. 
 

4. Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. 
 
CINQUENA: COMPROMISOS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 
La Diputació de Girona transferirà la despesa per les 3 plaça (direcció),  de la Biblioteca  de Palafrugell. 
en el període comprès entre 2021 fins al 2025 amb els imports següents: 

 
La despesa amb càrrec a exercicis futurs quedarà condicionada a l’existència del corresponent crèdit 
suficient i adequat. 
S’haurà de justificar l’import total concedit. Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la 
quantia, i el beneficiari es farà càrrec de la resta. Si el cost en resulta inferior, es pagarà l’import justificat 
(sempre i quan siguin sous, salaris o SS). 
 
SISENA: PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ 
Quantia, finançament i pagament. Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import esmentat que 
representa un percentatge de finançament del 100, quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com 
s’estableix en el punt vuitè d’aquest acord. 
 
SETENA. RÈGIM DE JUSTIFICACIÓ 
L’Ajuntament de Palafrugell ha de justificar la subvenció concedida, mitjançant la presentació al Registre 
General de la Diputació d’un compte justificatiu normalitzat que és a l’abast al web de la Diputació de 
Girona (www.ddgi.cat<http://www.ddgi.cat/> a l’apartat de documentació) i a més caldrà adjuntar-hi la 
documentació següent: 
 
  *   Les nòmines originals i els justificants de la Seguretat Social, o bé les còpies compulsades de la 
plaça de direcció de la Biblioteca Municipal. 
  *   Una certificació del secretari/ària de l’ajuntament, relativa a la despesa executada sobre l’objecte del 
conveni. 
 
En tots els casos, quan el beneficiari sigui deutor de la Diputació de Girona es pot efectuar la 
compensació del pagament de la subvenció amb els deutes del beneficiari líquids i vençuts. 
 
VUITENA. TERMINI DE JUSTIFICACIÓ 
El termini de justificació de la subvenció serà de l’1 de gener al 28 de febrer dels anys 2022, 2023, 2024, 
2025 i 2026 per a cadascuna de les anualitats corresponents. 
Un cop l’Ajuntament de Palafrugell presenti la documentació justificativa, es procedirà a la revisió 
corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert es podrà requerir que s’esmenin, en el 
termini de 10 dies, els defectes que s’indiquin o bé que es presentin les al·legacions que s’estimin 
oportunes, amb la indicació que, si no es fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, amb 
les conseqüències que es determinen a l’apartat següent. 

2021 2022 2023 2024 2025 

43.718,16€ 34.974,53€ 26.230,90€ 17.487,26€ 8.743,63€ 
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Transcorreguts aquests terminis sense que s’hagin presentat els documents justificatius o els requerits en 
el seu cas, es procedirà d’immediat a la cancel·lació de la subvenció de conformitat amb la normativa 
pressupostària vigent. 
 
NOVENA: REINTEGRAMENT DE LA SUBVENCIÓ 
La Diputació de Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de 
concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la concessió de la 
subvenció. 
Es podrà procedir al reintegrament total o parcial de la subvenció concedida, amb l’obligació de retornar 
els imports rebuts i l’interès de demora corresponent, si s’escau, en els supòsits següents: 
1. Obtenció de la subvenció falsejant les condicions exigides per rebre-la o ocultant aquelles que 

l’haguessin impedit. 
2. Incompliment total o parcial pel beneficiari de l’objecte que fonamenta la concessió. 
3. Incompliment pel beneficiari de l’obligació de justificació o una justificació insuficient. 
4. Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control esmentades a la 

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

5. Incompliment de les restants obligacions previstes en aquest conveni. 
6. Qualsevol altra causa de reintegrament prevista a la normativa aplicable. 
L’extinció anticipada de la subvenció implicarà la cancel·lació del pagament. Si hi hagués culpa per part 
del beneficiari, se li podran exigir les responsabilitats que se’n puguin derivar. En relació amb la possibilitat 
de modificació, revocació, reintegrament o anul·lació de les subvencions s’estarà al que disposa 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa concordant. El procediment 
per exigir el reintegrament serà el previst en el capítol II, del títol II, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 
 
DESENA: CONTROL FINANCER 
La Intervenció de la Diputació de Girona, a més de l’exercici de la funció interventora que s’ha de formular 
en matèria de subvencions, d’acord amb el que preveu l’art. 213 i següents del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, pot exercir-hi un control financer d’acord amb el que preveu el Títol III 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
Els beneficiaris i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva justificació estan obligats a 
sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, 
d’acord amb el que estableix l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
La negativa al compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als 
efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, sense 
perjudici de les sancions que, si s’escau, hi puguin correspondre. 
 
ONZENA: INFRACCIONS I SANCIONS ADMINISTRATIVES 
L’incompliment de les obligacions que estableixen aquestes clàusules dona lloc al règim d’infraccions i 
sancions previst a la Llei. 
El règim sancionador aplicable és establert al títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, amb les especificacions oportunes en matèria de règim local d’acord amb el títol XI de la Llei 
reguladora de les bases del règim local. 
 
DOTZENA: SEGUIMENT I CONTROL 
La Diputació de Girona es reserva el dret d’efectuar el control i el seguiment de les actuacions, objecte de 
la subvenció atorgada, així com la petició de qualsevol document o justificant que consideri necessari. 
 
TRETZENA: COMISSIÓ DE SEGUIMENT 
a) Es crea la Comissió de Seguiment d’aquest conveni, en el qual s’han d’integrar representants de la 

Diputació de Girona i de l’Ajuntament de Palafrugell, la missió fonamental de la qual consisteix a 
vetllar pel desplegament i materialització de l’objecte d’aquest conveni. 
 

b) Formen part de la Comissió de Seguiment prevista a l’article anterior les persones següents: 
 

1. Per la Diputació de Girona: el/la diputat/da president/a de l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, 
Esport i Educació, i/o les persones en qui es delegui. 

2. Per l’Ajuntament de Palafrugell, l’alcalde/alcaldessa i/o les persones en qui es delegui. 
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c) Corresponen a la Comissió de Seguiment les funcions següents: 
 

1. Garantir el desenvolupament adequat del conveni. 
2. Valorar el compliment d’aquest protocol en qualsevol diferència que pugui sortir entre les parts. 
 

d) La comissió de seguiment es reunirà quan així ho sol·liciti una de les parts indicant el motiu de la 
sol·licitud de reunió. Els quòrum de reunió i adopció d’acords seran els d’unanimitat dels seus 
membres. 
A falta de qualsevol regulació, s’aplicarà l’establert per als òrgans col·legiats a la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 

 
CATORZENA: MODIFICACIÓ I FINALITZACIÓ ANTICIPADA 
L’execució i el desenvolupament d’aquest conveni estarà presidit pels principis de bona fe i de confiança 
recíproca. 
Ambdues parts podran modificar aquest conveni en qualsevol moment per mutu acord. 
Aquest conveni s’extingirà a més de per l’esgotament del període de vigència convingut per les parts a la 
clàusula setzena pels motius següents: 

1. La resolució per mutu acord. 
2. L’incompliment de les obligacions de qualsevol de les parts amb els efectes previstos en el mateix 

conveni. 
3. Per la producció d’algun dels supòsits de revocació, renúncia o extinció de la subvenció 
4. La resta de causes generals previstes a la normativa. 

 
QUINZENA: DENÚNCIA DEL CONVENI 
L’incompliment de qualsevol de les obligacions i clàusules d’aquest Conveni serà causa suficient per a la 
seva denúncia, per qualsevol de les parts. 
 
SETZENA: RÈGIM JURÍDIC 
Les relacions entre les parts que subscriuen aquest conveni no suposen cap limitació de la capacitat o de 
les competències respectives, i s’estableix sens perjudici de les relacions jurídiques de qualsevol 
naturalesa, previstes d’acord amb la llei, per les dues parts; i s’hi inclouen altres relacions convencionals, 
si s’escau, al marge d’aquest conveni. 
El marc normatiu pel qual es regeix aquest conveni està constituït per: 

1. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
2. El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 

subvencions. 
3. La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
4. La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
5. El Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora 

de les hisendes locals. 
6. 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 
7. El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny 
8. L’ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
9. Les bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona. 
10. Altres normes del Dret Administratiu aplicable, i en defecte d’aquest, per les normes del Dret Privat. 
11. Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del subjecte. 

 
DISSETENA: PUBLICITAT DEL CONVENI. 
La informació d’aquest conveni, de conformitat amb els articles 8.1.f) i 9.1.i) de la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, es publicarà en el portals de 
transparència de les dues administracions signants 
 
DIVUITENA: VIGÈNCIA  
Aquest conveni tindrà efectes a partir del moment de la seva signatura i es mantindrà en vigor durant  un 
període de quatre anys. 
Abans de finalitzar el termini, les parts poden acordar de forma unànime la seva pròrroga per un termini de 
fins a 4 anys addicionals. 
Qualsevol de les parts pot notificar a l’altra el seu propòsit de denunciar el conveni. 
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Aquesta notificació es comunicarà per escrit almenys amb tres mesos d’antelació al venciment del termini. 
La rescissió del conveni no obligarà a retirar els números digitalitzats i difosos fins a la data. 
 
I, en prova de conformitat amb el contingut i efectes d’aquest conveni, ambdues parts el signen a la data 
que consta a les respectives signatures digitals.” 
 
Tercer. Faculta del president de la Diputació de Girona per a la signatura del conveni i 
dels documents necessaris per portar a terme aquest acord. 
 
Quart. Notificar el present conveni a l’ajuntament de Palafrugell. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
 
59. Precs i preguntes 

 
No hi ha cap intervenció. 
 
 
 
No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 11.05 h, de 
la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
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