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Número:  1060 
Òrgan:  Junta de Govern 
Sessió:  Ordinària i telemàtica 
Data: 1 de febrer de 2022 
Hora:  10:00 
Lloc:  Saló de Sessions 
Document: Acta 
 
Expedient: 2022/928 
 
 
Hi assisteixen 
 
Sr. Miquel Noguer i Planas President 
Sr. Pau Presas i Bertran Vicepresident primer 
Sr. Albert Piñeira i Brosel Vicepresident segon 
Sra. Maria Puig i Ferrer Vicepresidenta tercera 
Sra. M. Àngels Planas i Crous Vicepresidenta quarta 
Sr. Jordi Camps i Vicente Diputat 
Sr. Jaume Dulsat i Rodríguez Diputat 
Sra. Montserrat Mindan i Cortada Diputada 
Sra. Maria Teresa Brunsó i Puigvert Diputada 
Sra. Eva Viñolas i Marín Diputada 
Sr. Jordi Batllori i Nouvilas Secretari general 
Sra. Núria Josa i Arbonès Interventora  
 
 
Hi assisteixen, convidats per la Presidència 
 
Sra. Roser Estañol i Torrent Diputada 
Sr. Eduard Llorà i Cullet Diputat 
Sr. Jordi Masquef i Creus Diputat 
Sr. Josep Sala i Leal Diputat 
Sr. Jordi Xargay i Congost Diputat 
Sr. Joaquim Ayats i Bartina Diputat 
Sr. Lluís Amat i Batalla 
Sr. Josep Maria Bagot i Belfort 

Diputat 
Diputat 

Sr. Joan Fàbrega i Solé Diputat 
Sr. Josep Piferrer i Puig Diputat 
Sra. Joana Vilà i Brugué Cap de Gabinet de Presidència 

Sra. Marta Payeró Torró Adjunta al vicepresident primer 
 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 

 Punt d'ordre del dia Expedient 

1 Lectura i aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta 
de la sessió ordinària del dia 18 de gener de 2022 

 

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

 Assistència i Cooperació als Municipis  

3 Aprovació convocatòria Fons de Cooperació 
Econòmica i Cultural, any 2022 -  Assistència i 
Cooperació als Municipis 

2022/X020100/364 

4 Acceptació de les renúncies parcials dels 
ajuntaments de Campllong, Colomers i Maçanet de 
Cabrenys i canvi parcial d'imputació pressupostària 
de l'Ajuntament d'Agullana a les subvencions 
concedides de la convocatòria per a inversions 
municipals en cementiris, any 2020 - Assistència i 
Cooperació als Municipis 
 

2020/X020100/655 

 Habitatge  

5 Acceptació renúncia parcial subvenció per inversions 
en habitatges Ajuntament d'Anglès 2021 - Habitatge 

2021/X020200/2026 

6 Acceptació de la renúncia de la subvenció per a 
estudis i plans locals d'habitatge Ajuntament de 
Begur 2021 - Habitatge 

2021/X020200/354 

7 Aprovació de la concessió de la subvenció 
nominativa per al finançament del projecte de suport 
a les comunitats i d'intervenció en l'ús anòmal de 
l'habitatge de l'Ajuntament de Salt – Habitatge 
 

2021/X020203/9645 

 Promoció i Desenvolupament Econòmic Local  

8 Aprovació conveni projecte d'impuls d'oficis 
industrials de sectors clau al Baix Empordà -  
Promoció i Desenvolupament Econòmic Local 
 

2021/X020202/9637 

 Cooperació Cultural  

9 Acceptació renúncia subvenció programes i 
projectes educatius 2021_Aj. Sant Feliu de Guíxols -  
Cooperació Cultural 

2021/X020201/2475 

10 Aprovació d'una convocatòria de concurrència 
competitiva per al finançament de projectes culturals 
de les Oficines Joves_anualitat 2022 -  Cooperació 
Cultural 

2022/X020201/312 

11 Aprovació d'una convocatòria de concurrència 
competitiva per al finançament de la programació 
estable professional dels Equipaments escènics i 
musicals E3_2022 - Cooperació Cultural 

2022/X020201/313 

12 Aprovació de la convocatòria de subvencions de la 
Diputació de Girona als municipis de fins a 500 
habitants de la demarcació de Girona per al 
finançament de les ZER, les escoles i les llars 
d'infants municipals, anualitat 2022 - Cooperació 

2022/X020100/318 
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Cultural 

13 Aprovació de la revocació de les subvencions de 
2021 del Servei de Cooperació Cultural - Cooperació 
Cultural 

2022/X020201/329 

14 Aprovar la convocatòria de subvencions per a la 
creació de públics per a la cultura, anualitat 2022 - 
Cooperació Cultural 

2022/X020201/320 

15 Aprovació de la subvenció nominativa a la Fundació 
Casa de Cultura de Girona per al funcionament i 
activitats 2022 - Cooperació Cultural 

2022/X020203/123 

16 Aprovació de la redistribució i resolució dels imports 
del primer trimestre del programa Indika, curs 
2021/2022 - Cooperació Cultural 

2021/X020100/349 

17 Aprovació de la convocatòria de subvencions per al 
foment de projectes culturals als museus de les 
comarques gironines, anualitat 2022 - Cooperació 
Cultural 
 

2022/X020201/314 

 Medi Ambient  

18 Aprovació convocatòria de 2022 per a la selecció de 
dos Consells Comarcals per establiment de les 
oficines locals de transició energètica  - Medi 
Ambient 
 

2022/B010200/662 

 Servei d'Esports  

19 Subvenció nominativa a Unigirona club de bàsquet 
per Euroleague women 2021-2022 - Servei d'Esports 

2022/X020203/295 

20 Subvenció nominativa a Unigirona club de bàsquet 
per la lliga femenina 2021-22 -  Servei d'Esports 

2022/X020203/299 

21 Subvenció nominativa a Club Ciclista Baix Ter per 
l'equip UCI femení i SUB-23 - Servei d'Esports 
 

2022/X020203/322 

22 Proposicions urgents  

23 Precs i preguntes  

 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del 
dia 18 de gener de 2022 
 
S’aprova per unanimitat i sense esmenes l’acta de la sessió ordinària del dia 18 de 
gener de 2022, prèviament lliurada als assistents. 
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2. Assistència a la Presidència en l'exercici de les seves atribucions, tal com 
disposa l'art. 35.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local 
 
 
 
3. Aprovació convocatòria Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2022 - 
Assistència i Cooperació als Municipis 
 
El Pla Estratègic de Subvencions de la Diputació de Girona 2020-2023, aprovat pel Ple de 
la Diputació de Girona en sessió de 17 de desembre de 2019, estableix la línia de 
subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural. 
 
La Diputació de Girona, en l’exercici de les seves competències definides a l’article 36 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, pretén donar 
assistència econòmica als municipis per a dur a terme actuacions d'assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis. 
L'objecte d'aquesta convocatòria és iniciar i regular el procediment d’atorgament de 
subvencions de l’any 2022 previstes en les bases del Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural, aprovades inicialment pel Ple de la Diputació en sessió del dia 21 de desembre 
de 2021 i publicades al BOPG núm. 246 de 21 de desembre de 2021 i per referència al 
DOGC núm. 8575 de 31 de desembre de 2021. 
 
Els criteris per a la fixació de l’import de les subvencions es recullen en l’article 5 de les 
Bases del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2022 i es preveu el pagament en 
concepte de bestreta de les subvencions de la línia d’inversions per l’import que es 
determini en l’acord de concessió. 
 
La tramitació de la convocatòria que es proposa s'ajusta al que estableixen l'Ordenança 
general de subvencions, i 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 Suport a les Entitats Locals, 
proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar la convocatòria en règim de concurrència no competitiva per a la 
concessió de subvencions dins del programa Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, 
anualitat 2022, el text de la qual es transcriu com segueix: 
 
“CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DEL FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I 
CULTURAL, ANUALITAT 2022 
 

a) Objecte, finalitat i criteris de valoració 
L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions en règim de 
concurrència no competitiva destinades als ajuntaments i a les entitats municipals 
descentralitzades (EMD) inclosos en l'àmbit territorial de la Diputació de Girona dins del 
programa Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per finançar despeses d’inversió i 
transferències de capital, despeses corrents en serveis obligatoris, activitats de caràcter 
cultural, projectes que facilitin l’accés a les noves tecnologies, actuacions en camins i per 
al sosteniment del lloc de treball de secretaria-intervenció, , d’acord amb les bases 
específiques reguladores aprovades inicialment pel Ple de la Diputació en sessió del dia 21 
de desembre de 2021 i publicades al BOPG núm. 246 de 21 de desembre de 2021 i per 
referència al DOGC núm. 8575 de 31 de desembre de 2021. 
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Les bases reguladores d’aquestes subvencions estableixen els criteris de valoració de les 
sol·licituds rebudes, concretament: 

a) L’article 5 de les bases generals i específiques de subvencions del Fons de 
Cooperació Econòmica i Cultural 

b) L’article 2 de les bases específiques del Fons de subvencions per a facilitar l’accés a 
les noves tecnologies 

c) L’article 3 de les bases específiques del Fons de subvencions per a actuacions en 
camins  

d) I l’article 4 de les bases específiques del Fons de subvencions per a despeses del 
lloc de secretaria-intervenció. 

 

b) Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
 
L’import total destinat a la convocatòria és de 21.178.063,37 €. El crèdit pressupostari va 
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i imports següents: 
Aplicació pressupostària 2022   Import € 

220/9420/46201 Fons de subvencions per a despeses 
corrents Assist. I Coop. Mun, Camins 
Municipals i secretaris/interventors 

9.754.350,00 

220/9420/76201 Fons de subvencions per a inversions 
Assist. I Coop. Mun. 

8.131.949,94 

300/3340/46201 Fons de Cooperació Cultural Local 2.926.800,00 

310/4910/76200 Programa ajuts a Aj. Noves 
tecnologies 

364.963,43 

  Total Fons 2022 21.178.063,3
7 

 
Dins la partida del Fons de subvencions per a despeses corrents s’inclou la línia de 
subvencions per actuacions en camins municipals amb una dotació d’import 301.100,00 € i 
1.000.000,00 € per a la línia de secretaris/interventors. 
 
L’import assignat anteriorment a cada aplicació pressupostària podrà ser modificat en 
l’acord de concessió de les subvencions, sense superar l’import total de la convocatòria, en 
funció de les sol·licituds presentades en les diferents línies de subvenció, prèvia tramitació, 
si s’escau, de la modificació pressupostària corresponent.  
 
El crèdit total assignat podrà ser ampliat amb una quantitat addicional de com a màxim 
35.000,00 €, per atendre variacions a l’alça en el càlcul individualitzat de les subvencions 
per l’aplicació dels criteris de càlcul establerts a la base núm. 5 de les Bases reguladores. 
L’efectivitat de la quantia addicional estarà condicionada a la declaració de disponibilitat de 
crèdit corresponent amb caràcter previ a la resolució de les subvencions i l’aprovació de 
l’augment de la convocatòria.  
 

c) Termini de presentació de sol·licituds 
Les sol·licituds de subvenció es podran presentar a partir del dia 10 de febrer de 2022 fins 
al dia 15 de març de 2022, mitjançant el model normalitzat disponible al web de la 
Diputació de Girona i hauran d’estar signades pel representant legal de l’ens local amb 
signatura electrònica, amb un certificat vàlid i emès per una entitat certificadora 
reconeguda pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya.  
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Caldrà omplir una sol·licitud per ens local i s’haurà de presentar per via telemàtica a l’Àrea 
de Cooperació Municipal mitjançant la plataforma EACAT.  
 

d) Termini per justificar les subvencions 
El termini per justificar les accions subvencionades finalitzarà en les dates següents: 

 Despeses d’inversió    30 setembre 2023 
 Despeses corrents    31 octubre 2022 
 Despeses culturals    31 octubre 2022 
 Accés a les noves tecnologies   31 octubre 2022 
 Actuacions en camins municipals  31 octubre 2022 
 Secretaria/Intervenció    31 octubre 2022 

La justificació s’haurà de presentar en els diferents models establerts per la Diputació per a 
cada línia de subvenció, els quals estaran disponibles a la seva web. La documentació 
justificativa de les subvencions està regulada als articles 11è i 20è de les bases del Fons 
de Cooperació Econòmica i Cultural, a l’article 5è de les bases específiques del fons de 
subvencions per facilitar l’accés a les noves tecnologies, a l’article 4t de les bases 
específiques del fons de subvencions per a actuacions en camins i a l’article 6è de les 
Bases específiques del fons de subvencions per a despeses del lloc de 
secretaria/intervenció. 
 

e) Termini de resolució i notificació  
El termini màxim per resoldre i notificar la resolució de la convocatòria és de sis mesos a 
comptar a partir de la publicació de l’extracte de la convocatòria. La resolució serà 
notificada de manera individualitzada a tots els interessats i també als peticionaris la 
sol·licitud dels quals hagi estat desestimada en el termini màxim de deu dies a comptar 
des de la data d’adopció de l’acord.  
 

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

g) Publicitat 
La convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Diputació i al lloc web corporatiu, 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. 
 
SEGON. Autoritzar la despesa de la convocatòria per un import màxim de 21.178.063,37 € 
distribuïts amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i imports següents: 
Aplicació 
pressupostària 
2022 

Exp.  Import € 

220/9420/46201 2022/364 Fons de subvencions per a 
despeses corrents Assist. I Coop. 
Mun, Camins Municipals i 
secretaris/interventors 

9.754.350,00 

220/9420/76201 2022/364 Fons de subvencions per a 
inversions Assist. I Coop. Mun. 

8.131.949,94 

300/3340/46201 2022/428 Fons de Cooperació Cultural Local 2.926.800,00 
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310/4910/76200 2022/485 Programa ajuts a Aj.Noves 
tecnologies 

364.963,43 

   Total Fons 2022 21.178.063,37 

 
TERCER. Aprovar l’import màxim de les subvencions que poden sol·licitar els ajuntaments 
i les entitats municipals descentralitzades (EMD), en aplicació dels criteris que 
estableixen les bases reguladores, el qual s’adjunta a la proposta com a Annex I i s’integra 
en aquest acord a tots els efectes legals, sense incloure les despeses del lloc de 
secretaria/intervenció d’1.000.000,00 € que es concedirà a la resolució de la convocatòria. 
 
QUART. Facultar àmpliament el president de la corporació a l’efecte d’executar aquest 
acord, en especial per ordenar la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona, per resoldre 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’hagin pogut advertir. 
 
CINQUÈ. Aquesta convocatòria resta condicionada al fet que no es presentin al·legacions 
contra les bases específiques reguladores, l’estimació de les quals hagi de comportar un 
canvi en les seves determinacions. 
 
ANNEX I 
 

AJUNTAMENT C 

Cooperació 
Municipal: 
Inversions i 
Despeses 
Corrents 

Cooperació 
Cultural 

Camins 
Noves 
Tecnologies 

TOTAL  FONS 
2022 

Agullana AE 43.612,65 7.696,35 1.600,00 896,43 53.805,43 

Aiguaviva GI 41.028,65 7.240,35 1.100,00 875,17 50.244,17 

Albanyà AE 45.084,85 7.956,15 3.000,00 614,35 56.655,35 

Albons BE 39.527,55 6.975,45 1.100,00 871,08 48.474,08 

Alp CE 57.380,10 10.125,90 1.400,00 1.169,50 70.075,50 

Amer SE 62.951,00 11.109,00 1.400,00 1.473,24 76.933,24 

Anglès SE 99.051,35 17.479,65 900,00 2.796,52 120.227,52 

Arbúcies SE 125.693,75 22.181,25 2.800,00 3.184,07 153.859,07 

Argelaguer GA 35.512,15 6.266,85 1.100,00 729,64 43.608,64 

Armentera, l' AE 41.008,25 7.236,75 900,00 944,66 50.089,66 

Avinyonet de 
Puigventós 

AE 49.249,85 8.691,15 1.000,00 1.196,48 60.137,48 

Banyoles PE 279.492,74 49.322,25 800,00 8.486,19 338.101,18 

Bàscara AE 43.883,80 7.744,20 1.100,00 961,02 53.689,02 

Begur BE 90.547,95 15.979,05 1.000,00 2.164,52 109.691,52 

Bellcaire d'Empordà BE 38.875,60 6.860,40 1.100,00 829,79 47.665,79 

Besalú GA 60.612,65 10.696,35 800,00 1.555,41 73.664,41 

Bescanó GI 96.749,55 17.073,45 1.400,00 2.571,68 117.794,68 

Beuda GA 36.371,50 6.418,50 1.600,00 630,71 45.020,71 

Bisbal d'Empordà, 
la 

BE 173.281,00 30.579,00 1.100,00 4.961,53 209.921,53 

Biure AE 32.678,25 5.766,75 1.100,00 650,74 40.195,74 

Blanes SE 537.245,90 94.808,10 700,00 9.000,00 641.754,00 

Boadella i les 
Escaules 

AE 33.335,30 5.882,70 1.100,00 665,86 40.983,86 

Bolvir CE 36.084,20 6.367,80 1.100,00 712,06 44.264,06 
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Bordils GI 50.070,95 8.836,05 800,00 1.248,81 60.955,81 

Borrassà AE 38.734,50 6.835,50 900,00 849,00 47.319,00 

Breda SE 76.611,35 13.519,65 800,00 2.085,62 93.016,62 

Brunyola i Sant 
Martí Sapresa 

SE 38.630,80 6.817,20 1.600,00 707,56 47.755,56 

Cabanelles AE 40.407,30 7.130,70 3.000,00 665,04 51.203,04 

Cabanes AE 41.757,95 7.369,05 1.100,00 925,86 51.152,86 

Cadaqués AE 73.939,80 13.048,20 1.400,00 1.698,90 90.086,90 

Caldes de 
Malavella 

SE 133.093,85 23.487,15 2.800,00 3.561,80 162.942,80 

Calonge i Sant 
Antoni 

BE 187.221,00 33.039,00 1.100,00 4.973,38 226.333,38 

Camós PE 39.126,35 6.904,65 1.100,00 837,56 47.968,56 

Campdevànol RI 74.890,10 13.215,90 1.400,00 1.882,45 91.388,45 

Campelles RI 33.080,30 5.837,70 1.100,00 611,90 40.629,90 

Campllong GI 37.090,60 6.545,40 900,00 771,33 45.307,33 

Camprodon RI 77.402,70 13.659,30 2.900,00 1.461,79 95.423,79 

Canet d'Adri GI 43.773,30 7.724,70 1.600,00 844,10 53.942,10 

Cantallops AE 35.462,00 6.258,00 1.100,00 688,35 43.508,35 

Capmany AE 40.266,20 7.105,80 1.600,00 811,39 49.783,39 

Cassà de la Selva GI 169.747,55 29.955,45 1.100,00 4.739,14 205.542,14 

Castellfollit de la 
Roca 

GA 40.542,45 7.154,55 900,00 945,48 49.542,48 

Castelló d'Empúries AE 190.264,85 33.576,15 1.100,00 4.968,07 229.909,07 

Castell-Platja d'Aro BE 198.042,34 34.948,65 1.100,00 4.887,12 238.978,11 

Cellera de Ter, la SE 55.667,35 9.823,65 1.000,00 1.376,76 67.867,76 

Celrà GI 100.483,60 17.732,40 900,00 2.754,42 121.870,42 

Cervià de Ter GI 41.474,90 7.319,10 900,00 934,03 50.628,03 

Cistella AE 36.078,25 6.366,75 1.600,00 680,99 44.725,99 

Colera AE 38.762,55 6.840,45 1.600,00 753,35 47.956,35 

Colomers BE 31.119,35 5.491,65 900,00 629,89 38.140,89 

Corçà BE 46.290,15 8.168,85 1.000,00 1.065,67 56.524,67 

Cornellà del Terri PE 61.983,70 10.938,30 1.400,00 1.488,78 75.810,78 

Crespià PE 33.226,50 5.863,50 1.100,00 662,59 40.852,59 

Cruïlles, Monells i 
Sant Sadurní de 
l'Heura 

BE 60.328,75 10.646,25 2.900,00 1.086,52 74.961,52 

Darnius AE 41.057,55 7.245,45 1.600,00 787,28 50.690,28 

Das CE 33.814,70 5.967,30 1.100,00 647,88 41.529,88 

Escala, l' AE 177.966,20 31.405,80 800,00 4.811,09 214.983,09 

Espinelves OS 33.767,10 5.958,90 1.100,00 639,70 41.465,70 

Espolla AE 40.599,40 7.164,60 1.600,00 729,64 50.093,64 

Esponellà PE 36.127,55 6.375,45 1.100,00 733,31 44.336,31 

Far d'Empordà, el AE 36.967,35 6.523,65 900,00 788,91 45.179,91 

Figueres AE 628.376,94 110.890,05 700,00 9.000,00 748.966,99 

Flaçà GI 42.334,25 7.470,75 800,00 985,95 51.590,95 

Foixà BE 35.317,50 6.232,50 1.100,00 684,67 43.334,67 

Fontanals de 
Cerdanya 

CE 38.988,65 6.880,35 1.600,00 739,86 48.208,86 

Fontanilles BE 31.594,50 5.575,50 900,00 613,13 38.683,13 

Fontcoberta PE 49.291,50 8.698,50 1.000,00 1.162,14 60.152,14 

Forallac BE 59.188,90 10.445,10 2.900,00 1.254,94 73.788,94 

Fornells de la Selva GI 63.958,25 11.286,75 1.000,00 1.624,91 77.869,91 

Fortià AE 38.882,40 6.861,60 1.100,00 853,50 47.697,50 
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Garrigàs AE 36.758,25 6.486,75 1.100,00 734,95 45.079,95 

Garrigoles BE 31.805,30 5.612,70 900,00 627,03 38.945,03 

Garriguella AE 42.640,25 7.524,75 1.600,00 904,60 52.669,60 

Ger CE 40.138,70 7.083,30 1.600,00 729,64 49.551,64 

Girona GI 722.500,00 127.500,00 1.000,00 9.000,00 860.000,00 

Gombrèn RI 37.515,60 6.620,40 1.600,00 632,34 46.368,34 

Gualta BE 34.892,50 6.157,50 900,00 716,96 42.666,96 

Guils de Cerdanya CE 39.423,00 6.957,00 1.600,00 771,33 48.751,33 

Hostalric SE 81.611,90 14.402,10 800,00 2.235,24 99.049,24 

Isòvol CE 33.479,80 5.908,20 1.100,00 667,09 41.155,09 

Jafre BE 34.090,10 6.015,90 900,00 717,37 41.723,37 

Jonquera, la AE 83.771,75 14.783,25 2.900,00 1.847,29 103.302,29 

Juià GI 33.724,60 5.951,40 900,00 693,25 41.269,25 

Lladó AE 40.114,05 7.078,95 1.100,00 872,71 49.165,71 

Llagostera GI 148.591,90 26.222,10 2.800,00 3.920,72 181.534,72 

Llambilles GI 39.410,25 6.954,75 1.100,00 849,41 48.314,41 

Llanars RI 38.616,35 6.814,65 1.600,00 763,97 47.794,97 

Llançà AE 102.570,35 18.100,65 1.400,00 2.517,31 124.588,31 

Llers AE 46.821,40 8.262,60 1.400,00 1.051,77 57.535,77 

Llívia CE 50.054,80 8.833,20 1.000,00 1.135,16 61.023,16 

Lloret de Mar SE 543.266,44 95.870,55 1.000,00 9.000,00 649.136,99 

Llosses, les RI 48.960,85 8.640,15 3.000,00 642,56 61.243,56 

Maçanet de 
Cabrenys 

AE 49.079,00 8.661,00 3.000,00 845,33 61.585,33 

Maçanet de la 
Selva 

SE 124.593,85 21.987,15 1.300,00 3.345,54 151.226,54 

Madremanya GI 34.000,00 6.000,00 1.100,00 672,81 41.772,81 

Maià de Montcal GA 36.073,15 6.365,85 1.100,00 723,91 44.262,91 

Masarac AE 33.605,60 5.930,40 1.100,00 670,77 41.306,77 

Massanes SE 42.363,15 7.475,85 1.600,00 851,46 52.290,46 

Meranges CE 35.366,80 6.241,20 1.600,00 597,18 43.805,18 

Mieres GA 36.374,05 6.418,95 1.600,00 686,71 45.079,71 

Mollet de Peralada AE 31.403,25 5.541,75 900,00 632,75 38.477,75 

Molló RI 39.689,90 7.004,10 1.600,00 696,52 48.990,52 

Montagut i Oix GA 54.512,20 9.619,80 3.000,00 932,40 68.064,40 

Mont-ras BE 52.350,65 9.238,35 1.000,00 1.261,89 63.850,89 

Navata AE 47.766,60 8.429,40 1.000,00 1.091,01 58.287,01 

Ogassa RI 38.372,40 6.771,60 1.600,00 649,92 47.393,92 

Olot GA 463.807,60 81.848,40 1.000,00 9.000,00 555.656,00 

Ordis AE 34.070,55 6.012,45 900,00 705,52 41.688,52 

Osor SE 41.644,90 7.349,10 3.000,00 728,82 52.722,82 

Palafrugell BE 340.499,80 60.088,20 1.000,00 9.000,00 410.588,00 

Palamós BE 267.920,00 47.280,00 800,00 7.810,04 323.810,04 

Palau de Santa 
Eulàlia 

AE 30.699,45 5.417,55 900,00 595,96 37.612,96 

Palau-sator BE 34.007,65 6.001,35 1.100,00 1.151,92 42.260,92 

Palau-saverdera AE 50.008,05 8.824,95 1.000,00 673,22 60.506,22 

Palol de Revardit PE 37.247,85 6.573,15 1.100,00 751,30 45.672,30 

Pals BE 68.475,15 12.083,85 1.400,00 1.566,04 83.525,04 

Pardines RI 35.202,75 6.212,25 1.600,00 622,12 43.637,12 

Parlavà BE 34.116,45 6.020,55 900,00 717,78 41.754,78 

Pau AE 36.878,10 6.507,90 1.100,00 776,24 45.262,24 

Pedret i Marzà AE 32.023,75 5.651,25 900,00 632,75 39.207,75 
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Pera, la BE 35.875,10 6.330,90 1.100,00 743,53 44.049,53 

Peralada AE 61.018,95 10.768,05 1.400,00 1.316,67 74.503,67 

Planes d'Hostoles, 
les 

GA 55.072,35 9.718,65 1.400,00 1.222,65 67.413,65 

Planoles RI 35.411,85 6.249,15 1.100,00 680,58 43.441,58 

Pont de Molins AE 36.393,60 6.422,40 900,00 773,79 44.489,79 

Pontós AE 33.332,75 5.882,25 1.100,00 654,82 40.969,82 

Porqueres PE 91.467,65 16.141,35 1.400,00 2.434,74 111.443,74 

Port de la Selva, el AE 51.059,50 9.010,50 1.600,00 962,24 62.632,24 

Portbou AE 44.500,90 7.853,10 800,00 1.009,25 54.163,25 

Preses, les GA 52.847,05 9.325,95 800,00 1.277,83 64.250,83 

Puigcerdà CE 148.848,60 26.267,40 900,00 4.170,09 180.186,09 

Quart GI 79.494,55 14.028,45 1.400,00 2.016,13 96.939,13 

Queralbs RI 45.757,20 8.074,80 3.000,00 628,66 57.460,66 

Rabós AE 37.578,50 6.631,50 1.600,00 628,25 46.438,25 

Regencós BE 32.922,20 5.809,80 900,00 670,77 40.302,77 

Ribes de Freser RI 60.440,95 10.666,05 1.400,00 1.285,60 73.792,60 

Riells i Viabrea SE 82.415,15 14.543,85 1.400,00 2.160,02 100.519,02 

Ripoll RI 177.089,85 31.251,15 2.700,00 4.894,48 215.935,48 

Riudarenes SE 63.339,45 11.177,55 1.400,00 1.433,59 77.350,59 

Riudaura GA 37.734,05 6.658,95 1.600,00 750,89 46.743,89 

Riudellots de la 
Selva 

SE 59.014,65 10.414,35 1.000,00 1.386,17 71.815,17 

Riumors AE 32.541,40 5.742,60 900,00 665,45 39.849,45 

Roses AE 308.194,70 54.387,30 1.100,00 8.412,20 372.094,20 

Rupià BE 32.392,65 5.716,35 900,00 664,64 39.673,64 

Sales de Llierca GA 35.658,35 6.292,65 1.600,00 616,81 44.167,81 

Salt GI 398.280,24 70.284,75 500,00 9.000,00 478.064,99 

Sant Andreu Salou GI 30.941,70 5.460,30 900,00 618,03 37.920,03 

Sant Aniol de 
Finestres 

GA 40.547,55 7.155,45 1.600,00 705,11 50.008,11 

Sant Climent 
Sescebes 

AE 39.921,10 7.044,90 1.600,00 816,71 49.382,71 

Sant Feliu de 
Buixalleu 

SE 49.690,15 8.768,85 3.000,00 893,97 62.352,97 

Sant Feliu de 
Guíxols 

BE 311.264,05 54.928,95 700,00 9.000,00 375.893,00 

Sant Feliu de 
Pallerols 

GA 51.311,95 9.055,05 1.400,00 1.105,32 62.872,32 

Sant Ferriol GA 37.710,25 6.654,75 1.600,00 649,92 46.614,92 

Sant Gregori GI 82.924,30 14.633,70 1.400,00 2.043,11 101.001,11 

Sant Hilari Sacalm SE 114.160,10 20.145,90 2.800,00 2.837,00 139.943,00 

Sant Jaume de 
Llierca 

GA 40.630,85 7.170,15 900,00 905,01 49.606,01 

Sant Joan de les 
Abadesses 

RI 79.996,05 14.116,95 2.900,00 1.893,49 98.906,49 

Sant Joan de Mollet GI 34.633,25 6.111,75 900,00 760,30 42.405,30 

Sant Joan les Fonts GA 72.047,70 12.714,30 1.400,00 1.754,90 87.916,90 

Sant Jordi Desvalls GI 39.258,95 6.928,05 1.100,00 855,95 48.142,95 

Sant Julià de Ramis GI 74.745,60 13.190,40 1.000,00 1.965,84 90.901,84 

Sant Julià del Llor i 
Bonmatí 

SE 46.440,60 8.195,40 800,00 1.096,74 56.532,74 

Sant Llorenç de la 
Muga 

AE 36.530,45 6.446,55 1.600,00 659,32 45.236,32 

Sant Martí de 
Llémena 

GI 42.672,55 7.530,45 1.600,00 806,90 52.609,90 
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Sant Martí Vell GI 34.073,95 6.013,05 1.100,00 656,87 41.843,87 

Sant Miquel de 
Campmajor 

PE 36.204,05 6.388,95 1.600,00 649,10 44.842,10 

Sant Miquel de 
Fluvià 

AE 38.018,80 6.709,20 900,00 861,68 46.489,68 

Sant Mori AE 31.538,40 5.565,60 900,00 628,25 38.632,25 

Sant Pau de 
Segúries 

RI 38.566,20 6.805,80 900,00 831,43 47.103,43 

Sant Pere Pescador AE 58.973,85 10.407,15 1.000,00 1.390,66 71.771,66 

Santa Coloma de 
Farners 

SE 206.499,84 36.441,15 2.700,00 5.811,42 251.452,41 

Santa Cristina d'Aro BE 110.511,05 19.501,95 2.800,00 2.680,02 135.493,02 

Santa Llogaia 
d'Àlguema 

AE 33.025,90 5.828,10 900,00 701,02 40.455,02 

Santa Pau GA 55.464,20 9.787,80 1.400,00 1.189,94 67.841,94 

Sarrià de Ter GI 92.976,40 16.407,60 600,00 2.621,97 112.605,97 

Saus, Camallera i 
Llampaies 

AE 40.780,45 7.196,55 1.100,00 899,70 49.976,70 

Selva de Mar, la AE 31.899,65 5.629,35 900,00 634,79 39.063,79 

Serinyà PE 44.822,20 7.909,80 1.000,00 1.013,34 54.745,34 

Serra de Daró BE 32.072,20 5.659,80 900,00 640,93 39.272,93 

Setcases RI 38.858,60 6.857,40 1.600,00 631,11 47.947,11 

Sils SE 107.805,50 19.024,50 1.300,00 2.972,72 131.102,72 

Siurana AE 31.885,20 5.626,80 1.100,00 621,71 39.233,71 

Susqueda SE 37.948,25 6.696,75 3.000,00 596,78 48.241,78 

Tallada d'Empordà, 
la 

BE 36.795,65 6.493,35 1.100,00 740,67 45.129,67 

Terrades AE 35.336,20 6.235,80 1.600,00 681,81 43.853,81 

Torrent BE 31.766,20 5.605,80 900,00 622,53 38.894,53 

Torroella de Fluvià AE 39.604,05 6.988,95 1.100,00 837,97 48.530,97 

Torroella de 
Montgrí 

BE 196.973,05 34.759,95 2.700,00 5.264,45 239.697,45 

Tortellà GA 39.680,55 7.002,45 1.100,00 876,80 48.659,80 

Toses RI 39.716,25 7.008,75 3.000,00 625,39 50.350,39 

Tossa de Mar SE 97.738,10 17.247,90 1.300,00 2.822,28 119.108,28 

Ullà BE 58.404,35 10.306,65 800,00 1.021,93 70.532,93 

Ullastret BE 33.913,30 5.984,70 1.100,00 677,31 41.675,31 

Ultramort BE 31.641,25 5.583,75 900,00 645,01 38.770,01 

Urús CE 33.716,10 5.949,90 1.100,00 627,44 41.393,44 

Vajol, la AE 30.022,00 5.298,00 900,00 591,46 36.811,46 

Vall de Bianya, la GA 59.315,55 10.467,45 2.900,00 1.073,84 73.756,84 

Vall d'en Bas, la GA 81.110,40 14.313,60 2.900,00 1.790,47 100.114,47 

Vallfogona de 
Ripollès 

RI 37.194,30 6.563,70 1.600,00 640,11 45.998,11 

Vall-llobrega BE 40.982,75 7.232,25 900,00 934,44 50.049,44 

Ventalló AE 42.571,40 7.512,60 1.600,00 880,89 52.564,89 

Verges BE 44.565,50 7.864,50 800,00 1.030,51 54.260,51 

Vidrà OS 36.000,90 6.353,10 1.600,00 629,07 44.583,07 

Vidreres SE 136.527,00 24.093,00 1.300,00 3.684,85 165.604,85 

Vilabertran AE 39.927,05 7.045,95 900,00 932,40 48.805,40 

Vilablareix GI 64.405,35 11.365,65 800,00 1.656,79 78.227,79 

Viladamat AE 35.844,50 6.325,50 1.100,00 748,03 44.018,03 

Viladasens GI 33.311,50 5.878,50 1.100,00 645,01 40.935,01 

Vilademuls PE 48.121,05 8.491,95 3.000,00 879,26 60.492,26 
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Viladrau OS 50.497,65 8.911,35 2.900,00 981,05 63.290,05 

Vilafant AE 98.361,15 17.357,85 600,00 2.790,80 119.109,80 

Vilajuïga AE 44.327,50 7.822,50 1.000,00 1.015,79 54.165,79 

Vilallonga de Ter RI 43.939,90 7.754,10 3.000,00 722,69 55.416,69 

Vilamacolum AE 33.202,70 5.859,30 900,00 689,57 40.651,57 

Vilamalla AE 45.636,50 8.053,50 800,00 1.025,20 55.515,20 

Vilamaniscle AE 31.633,60 5.582,40 900,00 638,06 38.754,06 

Vilanant AE 35.860,65 6.328,35 1.100,00 720,64 44.009,64 

Vila-sacra AE 38.206,65 6.742,35 900,00 845,33 46.694,33 

Vilaür AE 30.787,85 5.433,15 900,00 615,99 37.736,99 

Vilobí d'Onyar SE 73.789,35 13.021,65 1.400,00 1.839,53 90.050,53 

Vilopriu BE 33.514,65 5.914,35 1.100,00 641,33 41.170,33 

EMD L'Estartit BE 38.250,00 6.750,00 0,00 0,00 45.000,00 

TOTAL FONS    16.585.199,94 2.926.800,00 301.100,00 364.963,43 20.178.063,37 

Subvenció per a 
despeses de 
secretaria/interven
ció 

      1.000.000,00 

TOTAL FONS 2022       21.178.063,37 

 

” 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
4. Acceptació de les renúncies parcials dels ajuntaments de Campllong, 
Colomers i Maçanet de Cabrenys i canvi parcial d'imputació pressupostària de 
l'Ajuntament d'Agullana a les subvencions concedides de la convocatòria per a 
inversions municipals en cementiris, any 2020 - Assistència i Cooperació als 
Municipis 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió del dia 4 d’agost de 2020, 
va resoldre la convocatòria de subvencions per a inversions municipals en cementiris, 
any 2020. 
 
El termini previst a les Bases reguladores per a justificar les subvencions finalitzava el 
5 de setembre de 2021 i per resolucions de presidència es va prorrogar fins el 7 de 
desembre de 2021. 
 
Finalitzat el termini concedit per a justificar les actuacions es van enviar els 
requeriments d’esmena o de manca de justificació en els termes i dins dels terminis 
que preveuen les bases reguladores, amb l’advertiment de modificació o revocació de 
la subvenció, respectivament. En resposta als requeriments enviats, els següents ens 
locals interessats han presentat la renuncia parcial a la subvenció concedida, d’acord 
amb el següent detall: 
 

Ajunta
ment 

Exp. 
/202
0 

Concepte Import a 
justificar 

Subvenci
ó 
concedid

Despeses 
justificade
s 

Subvenci
ó no 
justificad

Data 
renúncia Motiu renúncia 
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a a 

Campllo
ng 6252 

Obres 
d’arranjament del 
cementiri de 
Campllong 

57.897,51 
€ 

50.000,00 
€ 

56.160,58 
€ 

1.500,00 
€ 

14/10/202
1 

Baixa en la 
licitació de les 
obres 

Colome
rs 6359 

Rehabilitació i 
adequació del 
cementiri 
municipal 

49.947,42 
€ 

44.952,67 
€ 

42.588,70 
€ 

6.622,85 
€ 

27/12/202
1 

No s’han 
realitzat totes 
les partides 
previstes 

Maçane
t de 
Cabren
ys 

4748 

Reforma del 
cementiri 
municipal de 
Maçanet de 
Cabrenys 

55.086,41 
€ 

49.577,76 
€ 

49.266,90 
€ 

5.237,56 
€ 

03/01/202
2 

Baixa en la 
licitació de les 
obres 

 
L’Ajuntament d’Agullana, en canvi, presenta en data 13 de gener de 2022, la 
justificació de l’import restant mitjançant la presentació d’un nou compte justificatiu per 
import de 56.025,60 € que substitueix el que es va enviar en data 11 de novembre de 
2021 per import de 53.236,55 €, en el qual s’afegeix una factura de les últimes obres 
efectuades. 
 
El detall de les actuacions relatives a la subvenció concedida a l’Ajuntament d’Agullana 
és el següent: 

Ajunta
ment 

Exp. 
/2020 Concepte Import a 

justificar 

Subvenci
ó 
concedid
a 

Operació 
comptable Despeses 

justifica-
des 

Subvenci
ó pagada 

Subvenci
ó 
pendent 
justificar 

Agullana 6341 

Millora 
d’accessibilitat, la 
seguretat 
estructural i de les 
condicions 
sanitàries del 
cementiri 

56.021,95 
€ 

50.000,00 
€ 

22020001552
7 

53.236,55 
€ 

47.514,01 
€ 

2.485,99 
€ 

 
Els documents comptables de disposició de la despesa que no tenen el finançament 
afectat, com és el cas de les subvencions per inversions municipals en cementiris, 
només s’incorporen via romanents al pressupost de l’exercici posterior al de la seva 
comptabilització, per tant les autoritzacions i disposicions comptabilitzades al 
pressupost de l’exercici 2020 es podien incorporar al pressupost de l’exercici 2021 
però no a l’actual, el de 2022, que és quan cal tramitar el pagament de l’import restant 
de la subvenció. 
 
L’aprovació del canvi d’imputació pressupostària i l’autorització i disposició de la 
despesa correspon a la Junta de Govern de la Diputació de Girona, atès que és l’òrgan 
competent per a la resolució de les subvencions d’acord amb les bases reguladores de 
les subvencions per a inversions municipals en cementiris així com l’acceptació de les 
renúncies parcials. 
 
D’acord amb aquests antecedents, el diputat delegat de Suport a les Entitats Locals 
proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent: 
 
ACORD 
 
PRIMER. Aprovar el canvi d’imputació pressupostària i autoritzar i disposar la despesa 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 220.9420.76204 del pressupost de la Diputació 
de Girona de 2022 de l’actuació que es detalla a continuació per l’import del saldo de 
la subvenció pendent de pagament: 
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Mu
nic
ipi 

Exp. 
/2020 

Actuacions subvencionades Import subvenció 
pendent pagament 

 
Ag
ull
an
a 

 
6341 

Millora d’accessibilitat, la seguretat estructural i 
de les condicions sanitàries del cementiri 

 
2.485,99 € 

 
SEGON. Acceptar la renúncia parcial a la subvenció concedida a l’Ajuntament de 
Campllong, pel concepte “Obres d’arranjament del cementiri de Campllong”, per un 
import de 1.500,00 €, dins la convocatòria de subvencions per a inversions municipals 
en cementiris, any 2020 (Exp. 2020/6252). 
 
TERCER.  Acceptar la renúncia parcial a la subvenció concedida a l’Ajuntament de 
Colomers, pel concepte “Rehabilitació i adequació del cementiri municipal”, per un 
import de 6.622,85 €, dins la convocatòria de subvencions per a inversions municipals 
en cementiris, any 2020 (Exp. 2020/6359). 
 
QUART. Acceptar la renúncia parcial a la subvenció concedida a l’Ajuntament de 
Maçanet de Cabrenys, pel concepte “Reforma del cementiri municipal de Maçanet de 
Cabrenys”, per un import de 5.237,56 €, dins la convocatòria de subvencions per a 
inversions municipals en cementiris, any 2020 (Exp. 2020/4748). 
 
CINQUÈ. Notificar el present acord als ens locals interessats.” 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
5. Acceptació renúncia parcial subvenció per inversions en habitatges 
Ajuntament d'Anglès 2021 - Habitatge 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona de data 20 de juliol de 2021 va concedir 
a l’Ajuntament de Anglès una subvenció de 30.000,00 € per a la reforma i la 
rehabilitació de dos habitatges (expedient número 2021/2026), amb càrrec a l’aplicació 
210/1521/76200 del pressupost general de 2021 i amb un termini per a justificar fins el 
15 de novembre de 2021.  
 
En data 9 de setembre de 2021, el President de la Diputació de Girona va concedir 
una pròrroga d’ofici per a la justificació de la subvenció per a inversions en habitatges 
destinats a polítiques socials de l’any 2021 fins al 15 de desembre 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 15 de novembre de 2021, l’Ajuntament de Anglès comunica que, atesa la 
impossibilitat d’executar les obres de l’habitatge del carrer de la Verneda, 61, Grup 
Sant Miquel bloc A porta 3, renuncia a la subvenció concedida per la Diputació de 
Girona per a inversions en habitatges destinats a polítiques socials per a 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. 
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PRIMER. Acceptar formalment la renúncia de la subvenció atorgada a l’Ajuntament 
d’Anglès, per import de 15.000,00 €, concedida per a la reforma i la rehabilitació de 
l’habitatge del carrer de la Verneda, 61, Grup Sant Miquel bloc A porta 3 (expedient 
número 2021/2026), atorgada per la Junta de Govern del dia 20 de juliol de 2021. 
 

SEGON. Notificar a l’Ajuntament d’Anglès el present acord.” 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
¡6. Acceptació de la renúncia de la subvenció per a estudis i plans locals 
d'habitatge Ajuntament de Begur 2021 – Habitatge 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona de data 29 de juny de 2021 va concedir 
a l’Ajuntament de Begur una subvenció de 10.000,00 € per a la redacció del projecte 
bàsic i executiu per a la construcció d’11 HPO (expedient número 2021/354), 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 de 8 de juliol de 2021, el President de la Diputació de Girona va concedir als 
ajuntaments 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 11 de novembre de 2021, l’Ajuntament de Begur comunica que, davant la 
impossibilitat de poder redactar el projecte bàsic i executiu per a la construcció d’un 
habitatge de HPO, 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 
Begur, per import de 10.000,00 €, concedida per a la redacció del projecte bàsic i 
executiu per a la construcció d´11 HPO (expedient número 2021/354), atorgada per la 
Junta de Govern del dia 29 de juliol de 2021. 
 
SEGON. Notificar a l’Ajuntament de Begur el present acord.” 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
7. Aprovació de la concessió de la subvenció nominativa per al finançament del 
projecte de suport a les comunitats i d'intervenció en l'ús anòmal de l'habitatge 
de l'Ajuntament de Salt – Habitatge 
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L’Ajuntament de Salt va sol·licitar en data 28 de desembre del 2021 una subvenció 
nominativa per fer front a les despeses del personal contractat amb dedicació 
exclusiva en el “projecte de suport a les comunitats i d’intervenció en l’ús anòmal de 
l’habitatge” en l’àmbit de Salt, per un període d’execució que va del mes de gener de 
2022 al mes de desembre de 2022 (expedient 2021/9645). 
 
En motiva l’interès públic el fet que el municipi de Salt presenta moltes problemàtiques 
de gestió de comunitats com a conseqüència dels alts índexs d’immigració i d’atur que 
deriven a problemàtiques d’accés i manteniment d’habitatges, alhora que presenta una 
important proliferació d’ocupacions irregulars que impliquen un mal ús dels habitatges. 
 
Les funcions i tasques que es desenvolupen a l’oficina d’habitatge de Salt compleixen 
plenament raons d’interès públic i social ja que estan encaminades a garantir el dret a 
un habitatge digne, i humanitari ja que la població de Salt té unes característiques 
especials pel que fa als països d’origen dels seus habitants, alta densitat en l’ocupació 
dels habitatges i alt índex d’atur. Pel que fa a les raons econòmiques, el funcionament 
de l’oficina i de les tasques especialitzades que requereix la gestió de les polítiques 
d’habitatge, fan que s’hagi de destinar molts més recursos econòmics que els altres 
municipis de la demarcació. 
 
La subvenció directa es pot atorgar, d'acord amb el que s'estableix a l'article 22.2.a de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; a l'article 15.a de 
l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, entre d’altres supòsits, 
quan estiguin consignades nominativament al pressupost. 
 
El Ple de la Diputació va aprovar en data 17 de desembre de 2019 el Pla Estratègic de 
Subvencions, que inclou la subvenció nominativa per a l’Ajuntament de Salta per al 
suport a les comunitats i intervenció en l’ús anòmal de l’habitatge. 
 
El Ple de la Diputació va aprovar inicialment en data 23 de novembre de 2021 el 
pressupost general de la Diputació de Girona per a l’exercici 2022, que preveu una 
consignació destinada a “l’Ajuntament de Salt – Habitatge Comunitats”, amb aplicació 
pressupostària 210/1521/46201, de 50.000,00 €. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2022 figura una subvenció consignada 
nominativament a favor de l’Ajuntament de Salt, d’acord amb el que estableix l’article 
22.2 a 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. 
 
L'òrgan competent per a l'aprovació de subvencions directes, per un import superior als 
18.000,00 €, és la Junta de Govern, d’acord amb la delegació efectuada per la resolució 
de la presidència el 20 d’agost de 2019. 
 
Vist l’informe favorable del cap de l’Àrea d’Assistència i cooperació als municipis, el 
diputat delegat d’Habitatge proposa a la Junta de Govern que adopti d’acord següent: 
 
Primer. Concedir la subvenció que es detalla en el quadre següent: 
 

Núm. d'expedient Nom del beneficiari NIF del beneficiari 
2021/9645 Ajuntament de Salt P1716400E 
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Objecte de la subvenció Naturalesa 
Suport a les comunitats i d’intervenció en l’ús anòmal de 
l’habitatge 

Corrent 

Cost de l’objecte de la 
subvenció  

Import de la subvenció % de finançament 

185.751,08 € 50.000,00 € 26,92 % 

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa d'import 50.000,00 € amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària 210/1521/46201 del pressupost de la Diputació de Girona 2022. 
 
Tercer. Despeses subvencionables i període d’execució. La subvenció que es 
concedeix té caràcter singular. Es consideren despeses subvencionables les 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. 
 
No es consideren despeses subvencionables les despeses d’inversió i les que no 
responguin a la naturalesa de l’objecte de subvenció. 
 
Es consideren despeses efectuades les que s’hagin meritat durant el termini d’execució, 
al llarg del 2022, encara que no hagin estat pagades efectivament abans d’acabar el 
període de la justificació. 
 
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. Cal que el beneficiari accepti expressament la 
subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per la seva aplicació. 
 
Sisè. Termini i règim de justificació. El beneficiari ha de justificar, en el termini de 3 
mesos a partir de l’acabament del període d’execució establert al punt tercer d’aquest 
acord, la realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per l’import de 174.803,55 €, 
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 del compte 
justificatiu normalitzat, disponible a l’apartat «Documentació» del web de la Diputació 
de Girona (www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació següent: 

h) Memòria justificativa del compliment de l’activitat. 
i) 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. 

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

k) Documentació acreditativa que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb la 
col·laboració de la Diputació de Girona, tal com estableix el punt vuitè d’aquest 
acord.  

 
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la 
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.  
 

http://www.ddgi.cat/
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En cas que el cost justificat sigui inferior al que consta en el pressupost acceptat, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el 
percentatge de desviació. 
 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a 
la base quarta (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos, etc.), 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. Pagament. El pagament de la subvenció es farà en concepte de bestreta en el 
termini d’1 mes a partir de la notificació d’aquesta resolució i prèvia sol·licitud i 
acceptació expressa de la subvenció. 
 
L’import de la bestreta serà del 100% de l’import de la subvenció. El pagament es farà 
sense la constitució prèvia d’una fiança o garantia. 
 
Es tramitarà el pagament de la subvenció o la bestreta previ informe favorable del cap 
del centre gestor, i 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. 
 
Vuitè. Obligació de difusió i publicitat. El beneficiari haurà de fer constar 
expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, 
publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció, encara que 
l’activitat ja hagi estat realitzada. 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions puguin 
correspondre, s’aplicaran les regles següents: 

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

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

 
Novè. Altres obligacions del beneficiari. El beneficiari té les obligacions següents: 
 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció. 
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b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i la informació que li sigui requerida 
en relació amb l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable. 
c) Notificar a la Diputació de Girona la informació relativa als ajuts obtinguts o 
demanats a altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o 
internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud. 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control.  
e) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. 
f) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
Desè. 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. 
 
Onzè. Modificació de les subvencions. La Junta de Govern de la Diputació de 
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de 
concessió en el cas que s’hagin alterat les condicions que s’han tingut en compte per 
concedir la subvenció.  
 
Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, el beneficiari no podrà sol·licitar 
un canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, ni demanar la modificació del 
pressupost o del percentatge de finançament. 
En relació amb la modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que 
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa 
concordant. 
  
Dotzè. 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: 

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

 En cas d’incompliment d'altres obligacions que preveuen aquestes bases. 
 Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions. 

 
El centre gestor d’Habitatge 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. 
 
Tretzè. 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 
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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. 
 
Catorzè. 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. 
 
Quinzè. 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.  
 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. 
 
Setzè. 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. 
 
Dissetè. Clàusula de dades personals. Les dades personals que els sol·licitants de 
la subvenció comuniquin durant el procediment, actuant en nom propi o en 
representació d’una persona jurídica, seran tractades per la Diputació de Girona com a 
Responsable del Tractament en el sentit de l’article 4.7 del Reglament General de 
Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, 
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de 27 d’abril de 2016), amb la finalitat de gestionar la subvenció i portar a terme les 
actuacions que se’n deriven establertes per Llei. La legitimació del tractament es 
fonamentarà en el compliment de missió d’interès públic (art. 6.1.e del Reglament) i 
d’obligacions legals (art. 6.1.c). En cas que la tramitació de la sol·licitud impliqui 
comunicació de dades d’altres persones a la Diputació de Girona, les persones 
sol·licitants hauran d'informar a les persones afectades d'aquesta comunicació. Per a 
l’exercici dels drets reconeguts al Reglament General de Protecció de Dades (accés a 
les dades, portabilitat, rectificació, supressió, sol·licitar la limitació del tractament i 
oposició) l’interessat es podrà adreçar en qualsevol moment a la Diputació de Girona. 
La informació detallada del tractament, incloent les vies d'exercici dels drets de les 
persones interessades, es pot consultar a la seu electrònica de la Diputació de Girona. 
 
Divuitè. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Salt”. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
8. Aprovació conveni projecte d'impuls d'oficis industrials de sectors clau al 
Baix Empordà - Promoció i Desenvolupament Econòmic Local 
 
L’any 2019, el Consell Comarcal del Baix Empordà va redactar el Pla Estratègic de 
formació del Baix Empordà, en el qual formulava una proposta amb les línies d’acció 
en l’àmbit de les polítiques de formació i professionalització en el territori, basada en 
l’anàlisi de les necessitats del teixit empresarial del territori i dels recursos disponibles. 
 
Partint d’aquesta planificació estratègica, l’any 2020, el Consell Comarcal va promoure 
una proposta pilot de formació en oficis industrials per tal de formar persones en el 
manteniment i la reparació d’embarcacions d’esbarjo i en operacions de soldadura i 
fusteria vinculades a la nàutica. 
 
La Diputació de Girona, mitjançant el departament de Promoció Econòmica i 
Desenvolupament Econòmic Local 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. 
 
En aquest sentit, dins les línies estratègiques del servei, 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. 
 
El Consell Comarcal del Baix Empordà, a través de l’Àrea de Promoció Econòmica, té 
per objectiu promoure la dinamització econòmica i laboral de la comarca i per això 
disposa de diferents projectes i serveis d’orientació i assessorament per fomentar 
l’ocupació i la inserció laboral; serveis de formació per millorar les competències de les 
persones aturades, treballadores i empresàries, i serveis d’empresa orientats a 
assessorar per a la creació i consolidació d’empreses.  
 
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. 
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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, la 
Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols i el Consell Comarcal del Baix Empordà 
per al projecte d’impuls d’oficis industrials de sectors clau al Baix Empordà , el text del 
qual es transcriu íntegre a continuació: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, EL 
CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ I LA CAMBRA DE COMERÇ DE 
SANT FELIU DE GUIXOLS, PER A L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE PILOT 
D’IMPULS D’OFICIS INDUSTRIALS DE SECTORS CLAU AL BAIX EMPORDÀ 

 
I. 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 l’acord de la Junta de Govern de XX de XXX de 2022 i assistit pel Sr. 
Jordi Batllori i Nouvilas, secretari general de la corporació. 
 
De l’altra part, el Sr. Joan Manel Loureiro Vall, president del Consell Comarcal del 
Baix Empordà, amb NIF P6700009A, en nom i representació de la corporació, 
expressament facultat per aquest acte per l’acord de Ple del dia 11 de juliol de 2019. 
 
I de l’altra part, el Sr. Eduard Bosch Domingo, president de la Cambra Oficial de 
Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Sant Feliu de Guíxols, amb CIF 
Q1773003G, en virtut de l'elecció de què va ser objecte en la sessió constitutiva del 
Ple de la corporació celebrada el dia 31 de maig de 2019, segons disposa de les 
facultats que li atorga l’article 26 de la Llei 14/2002, de 27 de juny, de les cambres 
oficials de comerç, indústria i navegació de Catalunya, l'article 12 de la Llei bàsica 
4/2014 d’1 d’abril i les de l’article 18 del vigent Reglament de règim interior de la 
corporació. 
 
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ: 
 
L’any 2019, el Consell Comarcal del Baix Empordà va redactar el Pla Estratègic de 
formació del Baix Empordà, en el qual formulava una proposta amb les línies d’acció 
en l’àmbit de les polítiques de formació i professionalització en el territori, basada en 
l’anàlisi de les necessitats del teixit empresarial del territori i dels recursos 
disponibles. 
 
Partint d’aquesta planificació estratègica, l’any 2020, el Consell Comarcal va 
promoure una proposta pilot de formació en oficis industrials per tal de formar 
persones en el manteniment i la reparació d’embarcacions d’esbarjo i en operacions 
de soldadura i fusteria vinculades a la nàutica. 
 
La Diputació de Girona, mitjançant el servei de Promoció i Desenvolupament 
Econòmic Local, dona suport a les polítiques 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 
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dels municipis del seu àmbit territorial. 
 
En aquest sentit, dins les línies estratègiques del servei, 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. 
 
El Consell Comarcal del Baix Empordà, a través de l’Àrea de Promoció Econòmica, té 
per objectiu promoure la dinamització econòmica i laboral de la comarca i per això 
disposa de diferents projectes i serveis d’orientació i assessorament per fomentar 
l’ocupació i la inserció laboral; serveis de formació per millorar les competències de 
les persones aturades, treballadores i empresàries, i serveis d’empresa orientats a 
assessorar per a la creació i consolidació d’empreses.  
 

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Sant Feliu de 
Guíxols, és una corporació de dret públic, que vetlla pels interessos generals de les 
empreses, i fomenta l’activitat econòmica de la seva demarcació (Cassà de la Selva, 
Castell-Platja d’Aro-S’Agaró, Llagostera, Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina d’Aro, 
Tossa de Mar i Vidreres), oferint suport al teixit empresarial, desenvolupant accions 
formatives, promocionant i impulsant la indústria, el comerç exterior, el turisme, el 
comerç interior, els serveis i sector nàutic.  
 
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 
 
Aquest conveni té per objecte regular les relacions de col·laboració entre les entitats 
que signen aquest conveni i la subvenció econòmica destinada al projecte d’impuls 
d’oficis industrials de sectors clau al Baix Empordà, d’acord amb el que estableix la 
normativa aplicable en matèria de subvencions. 
 
SEGON. Contingut de les actuacions a desenvolupar 
L’objectiu del projecte és identificar els perfils professionals, elaborar una proposta 
formativa atractiva per al públic potencial, implicar les empreses per possibilitar el 
desplegament de la formació i la contractació de les persones formades, i orientar 
professionalment les persones cap a l’àmbit nàutic.  
 
Per assolir els objectius es durà a terme una formació a mida que contribueix a la 
qualificació professional i la inserció laboral de les persones participants. 
 
Fomentar la creació i dinamització d’un espai per posar en comú el treball transversal 
entre els diferents sectors, el coneixement i contacte amb altres experiències 
reeixides, i la formulació d’estratègies concretes per dur a terme les formacions. 
 
TERCER. Beneficiari de la subvenció 
 
El Consell Comarcal del Baix Empordà és el receptor de la subvenció de la Diputació 
de Girona al projecte de formació. 
 
QUART. Compatibilitat 
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El projecte és compatible amb l’obtenció de subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic 
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les 
subvencions compatibles amb les subvencions de les entitats en cap cas pot superar 
el cost total de l'activitat subvencionada. 
 
CINQUÈ. Quantia, finançament i pagament  
 
Els costos per a l’execució del projecte s’estimen en quaranta-cinc mil noranta-dos 
euros amb cinquanta-cinc cèntims (45.092,55 €), que es repartiran entre les entitats 
com mostra el quadre de finançament del projecte 
D’aquest import, la Diputació de Girona aportarà vint-i-dos mil cinc cents trenta-dos 
euros amb cinquanta-cinc cèntims (22.532,55€), el Consell Comarcal del Baix 
Empordà aportarà quinze mil dos-cents euros (15.200,00 €) i la Cambra Oficial de 
Comerç de Sant Feliu de Guíxols assumirà set mil tres-cents seixanta euros 
(7.360,00 €). 
Les aportacions al projecte per part del Consell Comarcal del Baix Empordà i de la 
Cambra Oficial de Comerç de Sant Feliu de Guíxols, es faran efectives amb recursos 
propis. 
 

Entitat Concepte Import 

Diputació de 
Girona 

Costos de Formació (formadors, 
maquinària, equips elèctrics, 
consumibles, equips de seguretat, espais 
per la formació pràctica) 

22.532,55 
€ 

Consell Comarcal 
del Baix Empordà 

Costos de personal. tècnic de 
coordinació i orientació laboral i 
assegurança 

15.200,00 
€ 

Cambra de 
Comerç de Sant 
Feliu de Guíxols 

Costos espais formació teòrica, costos 
transport alumnes i costos gestions 
inserció al món laboral  

7.360,00€ 

 

  TOTAL 45.092,55€ 

 
L’import que aporta la Diputació de Girona a aquest projecte es farà efectiu mitjançant 
una subvenció de concessió directe al Consell Comarcal del Baix Empordà, que serà 
l’ens encarregat de la contractació del personal de formació i el material necessari per 
al desenvolupament de l’activitat. 
L’import de la subvenció de la Diputació de Girona representa un percentatge de 
finançament sobre el total del projecte del 50%. El percentatge restant de 
finançament del projecte l’aportarà el Consell Comarcal del Baix Empordà, en un 34% 
i la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols, en un 16%. 
 
SISÈ. Acceptació 
 
El Consell Comarcal del Baix Empordà accepta, sense reserves, la subvenció i les 
condicions amb les quals s'ha concedit. 
 
SETÈ. Obligacions del beneficiari 
 
A més de l’obligació de justificació descrita en el pacte novè, el Consell Comarcal del 
Baix Empordà té les obligacions següents: 
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a) Dur a terme l’activitat. 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 

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

c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud. 

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

e) Incloure el logotip de la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols i de la 
Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de difusió que es derivin 
de l’activitat, tot indicant que s’ha efectuat amb la col·laboració d’aquells. 

f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. 
g) En el cas que el preu final del projecte experimentés un increment no previst, el 

Consell Comarcal assumirà aquest cost íntegrament. 
h) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions aplicables. 
 
VUITÈ. Compromisos de les altres parts (Diputació de Girona i la Cambra de 
Comerç de Sant Feliu de Guíxols) 
Compromisos de la Diputació de Girona: 

c) Subvencionar les quantitats previstes al quadre del pacte cinquè al Consell 
Comarcal del Baix Empordà 

d) Participar en els actes d’obertura i/o inaugurals del projecte 
e) Seguiment i validació de les activitats previstes 

 
Compromisos de la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols: 

f) Participar en els actes d’obertura i/o inaugurals del projecte 
g) Fer difusió del projecte 
h) Seguiment i validació de les activitats previstes 
i) Aportar al projecte les quantitats previstes al quadre del pacte cinquè 
j) Establir contacte amb les empreses del territori vinculades amb el sector, per 

possibilitar la inserció laboral dels participants de la formació 
k) Cedir espais per portar a terme les accions sessions informatives, formatives 

teòriques i/o accions de tutoria 
 
NOVÈ. Règim de justificació 

 
El Consell Comarcal del Baix Empordà haurà de justificar la totalitat del projecte, 
abans de la finalització del període vigència establert al punt setzè d’aquest conveni, 
mitjançant la presentació al Registre General de la Diputació de Girona d’un compte 
justificatiu normalitzat, i hi ha d’adjuntar la documentació següent: 
  

 Una memòria on s’indiqui: la descripció de l’activitat, una valoració motivada, les 
accions i projectes que s’hagin generat, calendari de llocs i dates, i balanç 
econòmic. 

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

 Un exemplar de tota la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió 
pública del projecte. 
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Si el cost resulta ser superior, la subvenció es mantindrà en la quantia. D’altra banda, 
es reduirà proporcionalment l’import de la subvenció en el supòsit que quan s’aporti la 
documentació justificativa, la despesa acreditada sigui inferior a la fixada com a 
despesa subvencionable. És inadmissible cap canvi de destinació.  
 
Un cop el Consell Comarcal presenti la documentació justificativa, es procedirà a la 
revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert se la podrà 
requerir per tal que en el termini de 15 dies esmeni els defectes que se li indiquin, o 
bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que, si no ho 
fa, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, amb les conseqüències que 
es determinen al punt següent. 

 
DESÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat 

 
La Diputació de Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar 
la resolució de concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en 
compte per a la concessió de la subvenció.  
 
La Diputació de Girona procedirà al reintegrament de la subvenció en els supòsits 
previstos a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions 
i en la seva ordenança de subvencions, a més dels següents: 
 
a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions exigides per rebre-la o ocultant 
aquelles que l’haguessin impedit. 
b) Incompliment total o parcial de l’objecte que fonamenta la concessió. 
c) Incompliment de l’obligació de justificació o la justificació insuficient. 
d) Incompliment de l’obligació d’adoptar les mesures de difusió del caràcter públic 
del finançament. 
e) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i 
control esmentades en el pacte setè, així com l’incompliment de les obligacions 
comptables, registrals o de conservació de documents quan d’aquest fet es derivi la 
impossibilitat de verificar la utilització de la subvenció rebuda, el compliment de 
l’objectiu, la realitat i la regularitat de l’activitat subvencionada, o la concurrència 
d’ajuts incompatibles. 
f) Qualsevol altra causa de reintegrament prevista en la normativa de subvencions 
aplicable. 
 
Respecte a la possibilitat de modificació o anul·lació de les subvencions, cal 
ajustar-se al que disposa la normativa concordant. El procediment per exigir el 
reintegrament serà el previst en el capítol II, del títol II, de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions i el que s’estableixi en l’ordenança de 
subvencions de la Diputació de Girona. Les quantitats a reintegrar tindran la 
consideració d’ingressos de dret públic. 
 
ONZÈ. Control financer 
 
El Consell Comarcal del Baix Empordà 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 Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i la normativa de 
fiscalització del sector públic aplicable. 
 
La negativa al compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, 
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obstrucció o negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi 
puguin correspondre. 
 
DOTZÈ. Infraccions i sancions administratives 
 
El règim sancionador aplicable a aquesta subvenció s’estableix al títol IV de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
TRETZÈ. Comunicació, difusió i publicitat del projecte 
 
Qualsevol de les 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, de la 
Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols i del Consell Comarcal del Baix 
Empordà. 
CATORZÈ. Comissió de seguiment 
 
1. Es constituirà una comissió de seguiment d’aquest conveni regulador, en la qual 
s’han d’integrar paritàriament representants de la Cambra de Comerç de Sant Feliu 
de Guíxols, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà amb 
l’objectiu d’establir el seguiment pel compliment d’aquest conveni. 
 
2 Formaran part de la comissió de seguiment les persones següents: 
a)  Per la Diputació de Girona: 

La cap del Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local o persona en 
qui delegui 

b)  Per la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols: 
El president o les persona en qui delegui. 

 Pel Consell Comarcal del Baix Empordà: 
El president i/o persona en qui delegui. 

 
 
3. Corresponen a la comissió de seguiment les funcions següents: 
a) Establir les directrius per al desenvolupament del projecte. 
b) Realitzar el seguiment del projecte i valorar-ne l’ execució. 
c) Elaborar els models de gestió i seguiment necessaris per al correcte 

desenvolupament del projecte. 
d) Promoure les condicions que siguin necessàries per a afavorir el compliment de 

l’objecte d’aquest conveni. 
e) Vetllar pel compliment d’aquests acords. 
f) Validar la configuració de l’equip de treball. 
g) Facilitar la remoció dels obstacles que entorpeixin la celeritat dels tràmits requerits 

en cada cas. 
h) Procurar la resolució dels problemes d’interpretació i execució que puguin 

presentar-se. 
 
4.  La comissió de seguiment es reunirà com a mínim un cop per semestre i quan 
així ho sol·liciti una de les parts, indicant el motiu de la sol·licitud de reunió.  
 
QUINZÈ. Tractament de dades de caràcter personal 
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De conformitat amb el que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), les parts 
signants d’aquest document es comprometen a tractar les dades i la informació a les 
quals tinguin accés en el desenvolupament de les funcions que li són conferides en la 
gestió d’aquest conveni, com a informació estrictament confidencial i a fer-ne bon ús. 
  
Per a la correcta execució del conveni poden existir comunicacions de dades entre 
les parts signants. El cedent de les dades informarà els interessats, en els termes 
establerts a la normativa de protecció de dades, de les comunicacions de les dades 
que tingui previst realitzar abans de fer-les efectives. El destinatari de les dades 
informarà els interessats del tractament de les seves dades. 
  
Les dades objecte de tractament es conservaran, d’acord amb els terminis establerts 
al marc normatiu regulador dels serveis de cadascuna de les parts signants i en la 
normativa d’arxius aplicable. Les parts signants certifiquen haver implementat les 
mesures tècniques i organitzatives recollides al Reglament (UE) 2016/679, per tal de 
garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal incloses als fitxers i 
evitar la seva alteració, pèrdua i tractament o accés no autoritzats. 
  
Les parts han de garantir l’exercici de drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, 
limitació del tractament de les seves dades, o exercir-ne el dret a la portabilitat, tot 
això, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial que l’identifiqui, 
adreçat al responsable o al delegat de protecció de dades. En cas de disconformitat 
amb el tractament, també té el dret de presentar una reclamació davant l’autoritat 
catalana de protecció de dades. 
 
SETZÈ. Vigència 
 
El període de vigència d’aquest conveni s’estén des de la data de la seva signatura, 
fins al 30 de novembre de 2022, sens perjudici que perdurin les obligacions de 
cadascuna de les parts nascudes en aplicació de les seves previsions. 
 
DISSETÈ. Extinció 
 
Són causes d’extinció d’aquest conveni:  
a) L’esgotament del període de vigència convingut entre les parts;  
b)  L’incompliment greu i manifest, material o legal, de les obligacions assumides en 
el conveni per cadascuna de les parts;  
c) Les causes generals previstes a la legislació vigent. 
 
DIVUITÈ. Règim jurídic 
 
El marc normatiu pel qual es regeix la subvenció està constituït per: 
a) La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;  
b) El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 
 general de subvencions; 
c) La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques 
d) La Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic 
e) L’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona 
f) Les Bases d’execució del pressupost de la diputació de Girona 
g) Qualsevol altra disposició legal o reglamentària aplicable per raó de la matèria o 
del subjecte. 
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DINOVÈ. Publicació  
 
Aquest conveni es publicarà en el Portal de Transparència de la Diputació, d’acord 
amb els articles 8 i 9 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés 
a la informació pública i bon govern, i mitjançant una referència en el Diari Oficial de 
la Generalitat (DOGC). La Diputació serà l’encarregada de la publicació del conveni 
en el  DOGC, i de la seva tramesa, si s’escau, al registre de convenis de 
col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya. 
 
VINTÈ. Naturalesa del conveni 
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa. Les discrepàncies que puguin sorgir de 
la seva execució seran resoltes per mutu acord de les parts. Els conflictes derivats de 
l’aplicació d’aquest conveni són competència dels òrgans de l’ordre jurisdiccional 
contenciós administratiu. 
 
I en prova de conformitat en tot el seu contingut, 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 al projecte pilot 
d’impuls d’oficis industrials de sectors clau al Baix Empordà, per l’import màxim de 
22.532,55€ (vint-i-dos mil cinc-cents trenta-dos euros amb cinquanta-cinc cèntims), 
import que suposa el 50% del cost de les actuacions. 
 

Anualitat Import 
màxim 

Aplicació pressupostària 

2022 22.532,55€ 250 4300 46501 (Altres ajuts consells comarcals 
Prom. i Desenv. Econòmic) 

 
Quart. Traslladar aquest acord a la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols i al 
Consell Comarcal del Baix Empordà.” 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
9. Acceptació renúncia subvenció programes i projectes educatius 2021_Aj. Sant 
Feliu de Guíxols - Cooperació Cultural 
 
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 St. Feliu de Guíxols per al 
“Projecte educatiu de ciutat 360” (exp. 2021/2475). 
 

NÚM. 
EXPED. ENTITATS NIF ACTIVITAT PRESSUPOST SOL·LICITA 

SUBVENCIÓ FINAL 
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2021/2475 

Ajuntame
nt de St. 
Feliu de 
Guíxols 

P171700
0B 
 

Projecte 
educatius de 
ciutat 360 6.000,00 € 4.000,00 € 3.000,00 € 

 
En data 26 d’octubre de 2021, l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, amb NIF 
P1717000B, ha presentat una comunicació expressa de renúncia de la subvenció de 
3.000,00 € 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 St. Feliu de 
Guíxols, amb NIF P1717000B, a la subvenció de 3.000,00 € 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. 
2021/2475), i procedir a l’arxiu i tancament de l’expedient corresponent. 
 
SEGON. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de St. Feliu de Guíxols.” 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
10. Aprovació d'una convocatòria de concurrència competitiva per al 
finançament de projectes culturals de les Oficines Joves_anualitat 2022 - 
Cooperació Cultural 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 17 de desembre de 2019 va aprovar el Pla 
Estratègic de subvencions, dins del qual es preveu donar suport als ens locals, 
entitats, associacions i empreses culturals que desenvolupen activitats culturals a les 
comarques de Girona.  
 
La Diputació de Girona, en l’àmbit de la cooperació en la demarcació territorial de les 
comarques gironines, presta un servei públic definit per la promoció de la cultura, les 
arts i el coneixement al territori, tot potenciant els agents públics i privats en el foment 
d’iniciatives culturals. 
 
L’any 2016, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts va presentar l’estudi «La 
participació cultural de la joventut catalana 2001-2015». L’estudi constata que la 
participació cultural de la gent jove és superior a la de la mitjana de la població, encara 
que s’orienta a determinades pràctiques menys institucionalitzades. 
 
Posa de manifest que la joventut de Catalunya és consumidora cultural, però que té 
veritables problemes a l’hora d’accedir als productes desenvolupats des de polítiques 
públiques estrictament culturals. La solució proposada per poder arribar a aquest 
col·lectiu de la societat i consolidar programes culturals efectius és el treball en 
col·laboració entre les administracions competents en cultura i joventut. Amb aquest 
treball coordinat, es poden establir polítiques culturals per garantir l’accés a la cultura, 
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crear hàbits de consum cultural i, al mateix temps, oferir un espai de desenvolupament 
de la creativitat cultural de l’individu jove.  
 
Tot i el valuós coneixement que aporta en relació amb els interessos i hàbits culturals 
de la gent jove, no defineix els elements qualitatius que porten el jovent a participar en 
unes determinades pràctiques culturals i a desestimar-ne d’altres.  
 
L’any 2020 el CoNCA, continuant el camí iniciat, va presentar l’estudi “Factors que 
incideixen en la participació cultural de la gent jove de Catalunya”. L’estudi posa de 
manifest que hi ha uns factors que incideixen tant en la participació cultural de les 
persones joves i de les adultes i uns factors que incideixen de manera més específica i 
determinant en la gent jove. Els elements que més incideixen en la decisió del jovent 
de participar en unes determinades pràctiques culturals i de no participar en d’altres 
són: la transgressió, l’espai, el grup i el grup familiar. L’estudi proposa alhora uns eixos 
d’actuació i criteris que volen ajudar a definir les accions que s’haurien de dur a terme 
en cada realitat social d’acord amb la seva singularitat i circumstàncies. Els eixos 
d’actuació es corresponen amb quatre nivells progressius de pràctica cultural. 
L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen a les bases 
reguladores de subvencions per al finançament de les activitats i projectes culturals de 
les Oficines Joves, capitals de comarca i municipis de més de 15.000 habitants de les 
comarques gironines, aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 19 d’octubre 
de 2021, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) 208, de 28 
d’octubre 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 reguladores. 
 
Atesos els antecedents exposats, el diputat president de la Comissió Informativa de 
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació proposa a la Junta de Govern que 
adopti l’acord següent: 
 
Primer. Aprovar la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, per a la 
concessió de subvencions als Consells Comarcals, per al finançament de les activitats 
i projectes culturals de les Oficines Joves, capitals de comarca i municipis de més de 
15.000 habitants de les comarques gironines, el text de la qual es transcriu literalment 
a continuació: 
 
“Convocatòria de subvencions per al finançament de les activitats i projectes culturals 
de les Oficines Joves, capitals de comarca i municipis de més de 15.000 habitants de 
les comarques gironines, anualitat 2022 
 
1. Objecte i finalitat 
Subvencions en règim de concurrència competitiva per a Oficines Joves, capitals de 
comarca i municipis de més de 15.000 habitants de les comarques gironines, 
destinades al finançament d’activitats i projectes culturals, d’acord amb les bases 
reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 19 d’octubre de 2021, 
publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) 208, de 28 d’octubre de 
2021. 
 
2. Criteris de valoració  
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Per a la valoració de les sol·licituds presentades, es tindran en compte els criteris de 
valoració detallats a l’art. 6 de les bases reguladores. 
 
3. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
 
L’import total destinat a la convocatòria és de 75.000,00 €. Les aplicacions 
pressupostàries a què es carrega el crèdit pressupostari i els imports són els que es 
detallen a continuació: 
 

Anualitat Aplicació pressupostària Import € 

2022 300/3340/46506 75.000,00 € 

 Total 75.000,00 € 
 
També es vincula a aquesta convocatòria l’aplicació 300/3340/46202, amb estimació 
de despesa que inicialment és zero.  
 
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’un suplement 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 a l’aprovació de l’augment de la convocatòria. 
 
4. 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 l’extracte de la convocatòria al BOPG. 
 
Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat disponible al web de la 
Diputació de Girona, acompanyat de la documentació que preveu l’article 7 de les 
bases reguladores. 
 
Les sol·licituds, la presentació de les quals ha de ser telemàtica (EACAT), han d’estar 
signades electrònicament mitjançant un certificat validat en la plataforma PSIS del 
Consorci d’Administració Oberta de Catalunya. 
 

a) Import de les subvencions 
 
La quantia de cada subvenció dependrà de la valoració que es realitzi. S’avaluarà 
cada sol·licitud, d’acord amb els criteris establerts a la convocatòria, i atesa la 
qualificació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació pressupostària establerta 
en la convocatòria, es determinarà l’import de la subvenció a atorgar, així com el 
percentatge que representa sobre el pressupost de l’activitat o projecte.  
 
L’import màxim a sol·licitar és de 5.000 €. 
 

b) Àmbit temporal de les accions subvencionables 
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Se subvencionaran actuacions, activitats o inversions realitzades a partir de l’1 de 
novembre de 2021 i fins a 31 d’octubre de 2022. 
 

 Termini per justificar les subvencions 
 
El termini per justificar les accions subvencionades serà de 15 dies hàbils, a comptar 
del dia hàbil següent al 31 d’octubre de 2022. 
 
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. 
 
No es concediran ampliacions del termini de justificació ni d’execució, de manera que, 
una vegada hagi finalitzat, si no s’ha presentat la justificació, s’iniciarà el procediment 
de revocació de la subvenció. 
 
5. Termini de resolució i notificació  
 
5.1. Termini de resolució 
El termini 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. 
 
5.2. 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.  
 
6. 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 2 mesos, a comptar del dia següent al 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’1 mes 
a comptar del dia següent al de la notificació.  
 
7. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Diputació i, d’acord amb el 
que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es 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 75.000,00 €, distribuïts amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i 
anualitats següents: 
 
 

Anualitat Aplicació 
pressupostària 

Import € 
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2022 300/3340/46506 75.000,00 € 

 Total 75.000,00 € 
 
També es vincula a aquesta convocatòria l’aplicació 300/3340/46202, amb estimació  
de despesa que inicialment és zero.  
 
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, 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 
membres.  
 
 
 
11. Aprovació d'una convocatòria de concurrència competitiva per al 
finançament de la programació estable professional dels Equipaments escènics i 
musicals E3_2022 - Cooperació Cultural 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 17 de desembre de 2019 va aprovar el Pla 
Estratègic de subvencions, dins del qual es preveu donar suport als ens locals, 
entitats, associacions i empreses culturals que desenvolupen activitats culturals a les 
comarques de Girona, especialment a aquelles que tinguin com a objectiu la creació 
de nous públics per a la cultura i es desenvolupin des d’equipaments municipals 
estratègics. 
 
La Diputació de Girona dóna suport al desenvolupament de projectes i activitats 
culturals en el territori, especialment a aquelles que tinguin com a objectiu la creació 
de nous públics per a la cultura i es desenvolupin des d’equipaments culturals 
estratègics. Un dels objectius del servei de Cooperació Cultural és el suport a les arts 
escèniques, especialment el foment de la creació, la producció i la difusió. 
 
El Decret 9/2017, de 31 de gener, del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i 
Musicals de Catalunya relaciona la tipologia d’equipaments escènics i musicals de 
Catalunya, que es classifiquen de la manera següent: 
 

a) Equipaments escènics i musicals nacionals 
b) Equipaments escènics i musicals locals multifuncionals 
c) Equipaments escènics i musicals locals bàsics 
d) Altres espais escènics i musicals locals 
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Els equipaments escènics i musicals bàsics i altres espais escènics i musicals reben 
suport econòmic per part de la Diputació de Girona a través del Programa.cat. Es 
tracta d’un ajut en espècie als ajuntaments destinada a la contractació d’espectacles. 
 
L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen a les bases 
reguladores de subvencions per al finançament de la programació estable professional 
dels equipaments escènics i musicals multifuncionals de les comarques gironines, 
aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 19 d’octubre de 2021, publicades al 
Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) núm. 208, de 28 d’octubre 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 reguladores. 
Atesos els antecedents exposats, el diputat president de la Comissió Informativa de 
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació proposa a la Junta de Govern que 
adopti l’acord següent: 
 
Primer. Aprovar la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, per a la 
concessió de subvencions per al finançament de la programació estable professional 
dels equipaments escènics i musicals multifuncionals de les comarques gironines, el 
text de la qual es transcriu literalment a continuació: 
 
“Convocatòria de subvencions per al finançament de la programació estable 
professional dels equipaments escènics i musicals multifuncionals de les comarques 
de Girona, anualitat 2022 
 
1. Objecte i finalitat 
Subvencions en règim de concurrència competitiva per al finançament de la 
programació estable professional dels equipaments escènics i musicals multifuncionals 
de les comarques de Girona, d’acord amb les bases específiques reguladores 
aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 19 d’octubre de 2021, publicades al 
Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) 208, de 28 d’octubre de 2021. 
 
2. Criteris de valoració  
 
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, es tindran en compte els criteris de 
valoració detallats a l’art. 8 de les bases reguladores. 
 
3. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
 
L’import total estimat destinat a la convocatòria és de 30.000,00 €. Les aplicacions 
pressupostàries a què es carrega el crèdit pressupostari i els imports són els que es 
detallen a continuació: 
 

Anualitat Aplicació pressupostària Import € 
2022 300/3340/46230 30.000,00 € 
 Total 30.000,00 € 

 
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 15.000,00 €, derivada d’un suplement de l’aplicació 
pressupostària. L’efectivitat de la quantia addicional estarà condicionada a la 
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corresponent declaració de disponibilitat de crèdit prèviament a la resolució de les 
subvencions i a l’aprovació de l’augment de la convocatòria. 
 
4. 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, acompanyat de la documentació que preveu l’article 7 de les 
bases reguladores.  
 
Les sol·licituds, la presentació de les quals ha de ser telemàtica (EACAT), han d’estar 
signades electrònicament mitjançant un certificat validat en la plataforma PSIS del 
Consorci d’Administració Oberta de Catalunya. 
 

a) Import de les subvencions 
 
Tots els sol·licitants que obtinguin una puntuació mínima de 6 punts, segons la 
puntuació prevista al punt 8 de les bases, tindran un import fix bàsic de subvenció. Als 
que hagin obtingut una puntuació superior, se’ls atorgarà una quantitat addicional, que 
es calcularà aplicant un percentatge de l’import sol·licitat proporcional a la puntuació 
addicional obtinguda. 
 
L’import màxim a sol·licitar és de 15.000 €. 

 
 Àmbit temporal de les accions subvencionables 

 
Se subvencionaran la programació professional estable, l’estratègia de comunicació, 
les estratègies de suport a les plataformes de venda d’entades o de personal de 
suport, les despeses per a les adaptacions a les programacions virtuals o en 
“streaming”, els programes educatius i l’IVA suportat (si el beneficiari no pot reduir-lo) 
que siguin objecte de facturació entre l’1 de novembre del 2021 i fins al 31 d’octubre 
de 2022. 
 

 Termini per justificar les subvencions 
 
El termini per justificar les accions subvencionades serà de 15 dies hàbils, a comptar 
del dia hàbil següent al 31 d’octubre de 2022. 
 
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. 
 
No es concediran ampliacions del termini de justificació ni d’execució, de manera que, 
una vegada hagi finalitzat, si no s’ha presentat la justificació, s’iniciarà el procediment 
de revocació de la subvenció. 
 
5. Termini de resolució i notificació  
 
5.1. Termini de resolució 
El termini 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. 
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5.2. 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 
hagi estat desestimada, en el termini màxim de 10 dies hàbils, a comptar de la data en 
què s’aprovi l’acord.  
 
6. 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 2 mesos, a comptar del dia següent al de la 
notificació. Alternativament, i de forma potestativa, s’hi pot interposar recurs de 
reposició davant de la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en el termini d’1 
mes a comptar del dia següent al de la notificació.  
 
7. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Diputació 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 30.000,00 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/46230 del 
pressupost de l’exercici 2022.  
 
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, i perquè, si cal, d’acord amb la 
finalitat que es persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s’hi 
puguin advertir.” 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
12. Aprovació de la convocatòria de subvencions de la Diputació de Girona als 
municipis de fins a 500 habitants de la demarcació de Girona per al finançament 
de les ZER, les escoles i les llars d'infants municipals, anualitat 2022 - 
Cooperació Cultural 
 
D’acord amb el Pla Estratègic de Subvencions 2020-2023, aprovat en sessió ordinària 
de 17 de desembre de 2019, el Ple de la Diputació aprova anualment l’actualització 
d’aquest Pla d’acord amb les modificacions que, eventualment, s’hi produeixin. 
 
D’acord amb els objectius de desenvolupament sostenible aprovats per l’ONU l’any 
2015, és responsabilitat de tots els governs garantir una educació inclusiva, equitativa i 
de qualitat, i promoure oportunitats d’aprenentatge al llarg de la vida. 
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Seguint l’objectiu número 4, l’educació permet la mobilitat socioeconòmica ascendent i 
és clau per sortir de la pobresa i per al desenvolupament dels territoris. 
 
Vistos els articles 21 i 22 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, s’ha de fomentar 
l’educació de la ciutadania en relació amb la protecció i la preservació del patrimoni 
cultural, així com en l’apreciació i la valoració de l’art i la cultura com a expressió 
comunitària; i també s’ha de vetllar perquè tots els ciutadans de les comarques de 
Girona puguin tenir accés a la formació superior de qualitat en el territori, entenent que 
la formació i l’educació són un dret fonamental. 
 
L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen a les bases 
reguladores de subvencions de la Diputació de Girona als municipis de fins a 500 
habitants de la demarcació de Girona per al finançament de les ZER, les escoles i les 
llars d’infants municipals, aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 19 
d’octubre de 2021, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) núm. 
208, de 28 d’octubre 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 reguladores. 
 
Atesos els antecedents exposats, el diputat president de la Comissió Informativa de 
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació proposa a la Junta de Govern que 
adopti l’acord següent: 
 
Primer. Aprovar la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, per als 
municipis de fins a 500 habitants de la demarcació de Girona per al finançament de les 
ZER, les escoles i les llars d’infants municipals, anualitat 2022, el text de la qual es 
transcriu literalment a continuació: 
 
“Convocatòria de subvencions de la Diputació de Girona als municipis de fins a 500 
habitants de la demarcació de Girona per al finançament de les ZER, les escoles i les 
llars d'infants municipals, anualitat 2022 
 
1. Objecte i finalitat 
Subvencions en règim de concurrència competitiva per als municipis de fins a 500 
habitants de la demarcació de Girona per al finançament de les ZER, les escoles i les 
llars d’infants municipals, d’acord amb les bases reguladores aprovades pel Ple de la 
Diputació en la sessió de 19 d’octubre de 2021, publicades al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona (BOPG) núm. 208, de 28 d’octubre de 2021. 
 
2. Criteris de valoració  
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, es tindran en compte els criteris de 
valoració detallats a l’art. 5 de les bases específiques. 
 
3. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
L’import total destinat a la convocatòria és de 70.000,00 €. Les aplicacions 
pressupostàries a què es carrega el crèdit pressupostari i els imports són els que es 
detallen a continuació: 
 

Anualitat Aplicació pressupostària Import € 
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2022 300/3260/46200 – Ajuts a ajuntaments 
programes educatius Cooperació Cultural 

70.000,00 
€ 

 Total 70.000,00 
€ 

 
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 30.000,00 €, derivada d’un suplement 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 a l’aprovació de l’augment de la convocatòria. 
 
4. 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 l’extracte de la convocatòria al BOPG. 
 
Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat disponible al web de la 
Diputació de Girona, acompanyat de la documentació que preveu l’article 6 de les 
bases reguladores. 
 
Les sol·licituds, la presentació de les quals ha de ser telemàtica (EACAT), han d’estar 
signades electrònicament mitjançant un certificat validat en la plataforma PSIS del 
Consorci d’Administració Oberta de Catalunya. 
 

e) Import de les subvencions 
 
Per al càlcul de la subvenció s’elabora un índex ponderat que posa en relació el 
pressupost municipal per habitant i el nombre d’alumnes de cada centre, seguint el 
quadre següent: 
 

Pressupost municipal / habitant  Índex (alumne matriculat / centre escolar) 
Fins a 1000,00 euros 1 
De 1.001 fins a 1500,00 euros 0,8  
De 1500,00 a 2.500,00 euros 0,6  
Més de 2.500,00 euros 0,5 

 
La suma dels alumnes ponderats mitjançant l’índex es divideix per l’import global de la 
convocatòria, amb la qual cosa s’obté l’import de la subvenció per alumne. 
 
Les dades de matriculació, el pressupost municipal i el nombre d’habitants del 2022 les 
ha de facilitar el mateix ens local en la sol·licitud. 
 
Les subvencions atorgades s’entendran fixades en l’import establert en la resolució de 
la concessió.  
 

b) Àmbit temporal de les accions subvencionables 
 
Se subvencionaran actuacions, activitats o inversions realitzades a partir de l’1 de 
setembre del 2021 i fins al 31 de juliol de 2022. 
 

 Termini per justificar les subvencions 
 

La justificació es realitza en el mateix formulari de sol·licitud. 
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5. Termini de resolució i notificació  
 
5.1. Termini de resolució 
El termini 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. 
 
5.2. 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.  
 
6. 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 2 mesos, a comptar del dia següent al 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’1 mes 
a comptar del dia següent al de la notificació.  
 
7. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Diputació i, d’acord amb el 
que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es 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 70.000,00 €, distribuïts amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i 
anualitats següents: 
 

Anualitat Aplicació pressupostària Import € 

2022 300/3260/46200 – Ajuts a 
ajuntaments programes 
educatius Cooperació 
Cultural 

70.000,00 € 

 Total 70.000,00 € 
 
La concessió de les subvencions queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i 
suficient en el moment de la resolució de l’atorgament i 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. 
 
Tercer. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord, 
perquè disposi publicar la convocatòria en el BOPG, i perquè, si cal, d’acord amb la 
finalitat que es persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s’hi 
puguin advertir. 
 



 

 

 

 

41 

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

 

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 
membres.  
 
 
 
13. Aprovació de la revocació de les subvencions de 2021 del Servei de 
Cooperació Cultural - Cooperació Cultural 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona de 18 de maig de 2021 va resoldre la 
convocatòria de subvencions per a la creació de públics per a la cultura 2021 (exp. 
2021/307). 
 
El punt setè de l’esmentat acord especificava que els beneficiaris havien de justificar 
l’import de les subvencions per a la creació de públics per a la cultura dins el termini 
que finalitzava el 31 d’octubre de 2021.  
 
Quatre beneficiaris no van justificar la subvenció concedida ni van presentar renúncia 
de la mateixa, concretament: 
 
Expedient Tercer NIF Concepte Import Data 

requeriment 
2021/2121 Pau Mora i Torrent ***6529** 

 
Producció: Sexe 
diferent 

2.128,10 € 8/11/2021 

2021/2543 Ajuntament de 
Sant Pere 
Pescador 

P1718700F 
 

Passejades 
microteatre 
Sant Pere 
Pescador 

1.816,67 € 8/11/2021 

2021/2554 Azucena Moya 
Morcillo 

***9426** Oku, transicions 1.245,72 € 8/11/2021 

2021/2522 White Summer, 
SL 

B66619909 White Summer 1.038,10 € 11/11/2021 

 
No havent presentat la documentació requerida de les justificacions d’aquesta 
convocatòria de subvencions, és pertinent iniciar el procediment de la revocació 
concedida per la Junta de Govern.  
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona de 4 de maig de 2021 va resoldre la 
convocatòria del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per l’any 2021 (exp. 
2021/512). 
 
El punt novè de l’esmentat acord especificava que el lliurament de les subvencions 
quedava condicionat a la presentació del compte justificatiu dins el termini que 
finalitzava el 31 d’octubre de 2021.  
 
Dos beneficiaris no van justificar la subvenció concedida ni van presentar renúncia de 
la mateixa, concretament: 
 
Expedient Tercer NIF Concepte Import Data 

requeriment 
2021/3730 Ajuntament de 

Llívia 
P1710100G 
 

Fons de 
Cooperació 
Cultural 

8.833,20 € 9/11/2021 
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2021/3632 Ajuntament de 
Masarac 

P1710600F 
 

Fons de 
Cooperació de 
Cultural 

5.930,40 € 9/11/2021 

 
No  havent presentat la documentació requerida, és pertinent iniciar el procediment de 
la revocació concedida per la Junta de Govern.  
 
Atès que en el centre gestor de Cooperació Cultural hi ha diversos beneficiaris que 
han incomplert amb l’obligació de justificació de la subvenció, vist el que es disposa a 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en relació amb 
l’obligació de justificació i comprovació de l’adequada justificació de la mateixa i que es 
desenvolupa al Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei general de subvencions, i el que s’estableix als articles 29 i 33 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, es proposa a la Junta 
de Govern que adopti l'acord següent:   
 
PRIMER. Declarar l’incompliment de l’obligació de justificació per part dels beneficiaris 
de la subvenció que es detallen en el punt segon. 
 
SEGON. Iniciar l’expedient de revocació de les subvencions concedides, de 
conformitat amb l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, als 
beneficiaris que es detallen en el quadre següent: 
 
Expedient Tercer NIF Concepte Import Data 

requeriment 
2021/2121 Pau Mora i 

Torrent 
***6529** 
 

Producció: Sexe 
diferent 

2.128,10 € 8/11/2021 

2021/2543 Ajuntament de 
Sant Pere 
Pescador 

P1718700F 
 

Passejades 
microteatre Sant 
Pere Pescador 

1.816,67 € 8/11/2021 

2021/2554 Azucena Moya 
Morcillo 

***9426** Oku, transicions 1.245,72 € 8/11/2021 

2021/2522 White Summer, 
SL 

B66619909 White Summer 1.038,10 € 11/11/2021 

2021/3730 Ajuntament de 
Llívia 

P1710100G 
 

Fons de 
Cooperació 
Cultural 

8.833,20 € 9/11/2021 

2021/3632 Ajuntament de 
Masarac 

P1710600F 
 

Fons de 
Cooperació de 
Cultural 

5.930,40 € 9/11/2021 

 
TERCER. Tràmit d’audiència. Requerir als beneficiaris del punt segon perquè 
presentin les al·legacions que considerin oportunes, en el termini de quinze dies 
comptats des de la data de la notificació del present acord. Un cop transcorregut el 
termini i resoltes les al·legacions, si escau, l’òrgan competent revocarà la subvenció, 
tot arxivant-ne l’expedient sense cap tràmit ulterior. 
 
QUART. Notificar el present acord a les entitats relacionades en el punt segon.” 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
14. Aprovar la convocatòria de subvencions per a la creació de públics per a la 
cultura, anualitat 2022 - Cooperació Cultural 
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La Diputació de Girona en l’àmbit de la cooperació en la demarcació territorial de les 
comarques gironines, presta un servei públic definit per la promoció de la cultura, les 
arts i el coneixement al territori, tot potenciant els agents públics i privats en el foment 
d’iniciatives culturals. En aquest sentit, atorga ajuts per al desenvolupament d’activitats 
culturals en els municipis de la demarcació. 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 17 de desembre de 2019 va aprovar el Pla 
Estratègic de subvencions, dins del qual es preveu donar suport als ens locals, 
entitats, associacions i empreses culturals que desenvolupen activitats culturals a les 
comarques de Girona.  
 
L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen a bases 
reguladores de subvencions per a la creació de públics per a la cultura, aprovades pel 
Ple de la Diputació en la sessió de 19 d’octubre de 2021, publicades inicialment al 
Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) número 208, de 28 d’octubre de 
2021, modificades per decret de Presidència de 17 de desembre de 2021, i publicades 
definitivament al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) número 247, de 28 
de desembre 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. 
 
Atesos els antecedents exposats, el diputat president de la Comissió Informativa de 
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació proposa a la Junta de Govern que 
adopti l’acord següent: 
 
Primer. Aprovar la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, de 
subvencions per a la creació de públics per a la cultura, anualitat 2022, el text de la 
qual es transcriu literalment a continuació: 
 
“Convocatòria, en règim de concurrència competitiva, de subvencions per a la 
creació de públics per a la cultura, anualitat 2022. 
 
1. Objecte i finalitat 
Subvencions en règim de concurrència competitiva per a ajuntaments o ens que en 
depenen, entitats municipals descentralitzades de les comarques gironines, persones 
físiques o jurídiques, destinades al finançament de accions de creació de públics per a 
la cultura, d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la 
Diputació en la sessió de 19 d’octubre de 2021, publicades inicialment al Butlletí 
Oficial de la Província de Girona (BOPG) número 208, de 28 d’octubre de 2021, 
modificades per decret de Presidència de 17 de desembre de 2021, i publicades 
definitivament al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) número 247, de 28 
de desembre de 2021. 
 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
 
L’import estimat destinat a la convocatòria és de 340.000,00 €. Les aplicacions 
pressupostàries a què s’aplica el crèdit, els imports i la distribució d’anualitats són els 
següents: 
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Anualitat Aplicació pressupostària Import € 

2022 300/3340/48100 – Ajuts de cooperació 
cultural entitats culturals 

340.000,00 
€ 

 Total 340.000,00 
€ 

 
També es vinculen a aquesta convocatòria les aplicacions 300/3340/46202, 
300/3340/46280, 300/3340/46301, 300/3340/46764, 300/3340/46800, 300/3340/47929, 
300/3340/46511 i 300/3340/45100 amb estimació de despesa que inicialment és zero.  
 
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 100.000,00 €, 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 amb caràcter previ a la resolució de les subvencions i 
l’aprovació de l’augment de la convocatòria. 
 
Si la quantia addicional s’incorpora amb posterioritat a la reunió de la Comissió 
qualificadora, es proposarà concedir entre els sol·licitants que no s’haguessin pogut 
atendre per manca pressupostària i, en tot cas, seguint l’ordre i segona la puntuació 
obtinguda per la Comissió qualificadora. 
 
En cas necessari, en l’acord de la resolució es podran redistribuir aquestes dotacions 
en funció de les sol·licituds rebudes, amb la modificació pressupostària prèvia, si 
escau. 
  
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 l’extracte de la convocatòria al BOPG. 
 
Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat disponible al web de la 
Diputació de Girona, acompanyat de la documentació que preveu l’article 6 de les 
bases reguladores. 
 
Les sol·licituds, la presentació de les quals ha de ser telemàtica, han d’estar signades 
electrònicament mitjançant un certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci 
d’Administració Oberta de Catalunya.  
 
- Ajuntaments: EACAT  
- Entitats, empreses i d’altres: la plataforma específica de la Diputació de Girona per a 
tramitar subvencions en línia o l’e-TRAM 
 

a) Import de les subvencions 
 
La quantia de cada subvenció dependrà de la valoració que es realitzi. S’avaluarà 
cada sol·licitud, d’acord amb els criteris establerts als annexos de les bases, i atesa la 
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qualificació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació pressupostària establerta 
en la convocatòria, es determinarà l’import de la subvenció a atorgar, així com el 
percentatge que representa sobre el pressupost de l’activitat o projecte. L’import de la 
subvenció concedida no podrà ser superior a 25.000,00 € ni inferior a 500,00 €. 
 

c) Àmbit temporal de les accions subvencionables 
 
Se subvencionaran actuacions realitzades a partir de l’1 d’octubre del 2021 i fins al 30 
de setembre de 2022. 
 

b) Termini per justificar les subvencions 
 
Les subvencions concedides s’hauran de justificar dins el termini que finalitzarà el 31 
d'octubre de 2022 mitjançant la presentació del compte justificatiu, d’acord amb el 
model normalitzat que estarà a l’abast al web de la Diputació de Girona, i la memòria 
justificativa. 
 
4. Termini de resolució i notificació  
4.1. 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. 
4.2. 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.  
 
5. 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 de la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en el termini d’1 
mes a comptar del dia següent al de la notificació.  
 
6. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler electrònic de la Diputació de Girona, al lloc 
web 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 per un import màxim de 340.000,00 €, 
distribuïts amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i anualitats següents: 
 

Anualitat Aplicació pressupostària Import € 

2022 300/3340/48100 – Ajuts de cooperació 
cultural entitats culturals 

340.000,00 
€ 

 Total 340.000,00 
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€ 
 
També es vinculen a aquesta convocatòria les aplicacions 300/3340/46202, 
300/3340/46280, 300/3340/46301, 300/3340/46764, 300/3340/46800, 300/3340/47929, 
300/3340/46511 i 300/3340/45100, amb estimació de despesa que inicialment és zero.  
 
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 
membres.  
 
 
 
15. Aprovació de la subvenció nominativa a la Fundació Casa de Cultura de 
Girona per al funcionament i activitats 2022 - Cooperació Cultural 
 
La Fundació Casa de Cultura ha sol·licitat una subvenció nominativa per al 
finançament  d’activitats i funcionament de la Fundació Casa de Cultura, l’any 2022, i 
s’ha instruït l'expedient corresponent (2022/123).  
 
La Fundació Casa de Cultura té per objecte fomentar la cultura a través de qualsevol 
de les seves manifestacions i donar suport a creadors culturals, especialment en 
l’àmbit de les comarques gironines; ajudar a la vertebració del teixit cultural a través de 
polítiques d’estímul concretes, a l’impuls de projectes plurals i multidisciplinars, etc. 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 17 de desembre de 2019 va aprovar el Pla 
Estratègic de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació 
Cultural tindrà una línia de subvenció específica per la cooperació amb equipaments 
culturals estratègics. L’objectiu d’aquesta línia és garantir el manteniment de l’oferta 
cultural a la demarcació. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada 
nominativament a favor de la Fundació Casa de Cultura, de conformitat amb allò que 
preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i 
l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, la 
concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb 
el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 
qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 
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D’acord al decret  de la Presidència de 18 de juliol de 2019, es delega a la Junta de 
Govern les atribucions per a l’atorgament de subvencions a l’empara de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, amb càrrec als crèdits 4 i 7 del 
vigent pressupost corporatiu, d’import a partir de 18.001,00 euros, inclòs. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern, 
per unanimitat, acorda:  
 
PRIMER. Concedir la subvenció a la Fundació Casa de Cultura de Girona, per al 
finançament d’activitats i funcionament de la Fundació Casa de Cultura de Girona, 
l’any 2022, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució de 
l’activitat 

2022/123 Fundació Casa de 
Cultura de Girona 

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

Des de l’1 de 
gener al 31 de 
desembre de 
2022. 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a justificar 
 

953.306,00 € 953.306,00 € 868.300,00 € 91,08 %  953.306,00 € 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de VUIT-CENTS 
SEIXANTA-VUIT MIL TRES-CENTS EUROS, (868.300,00 €), amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 300/3340/48002 del pressupost de la Diputació de Girona de 2022. 
 
TERCER. Objecte. 
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada 
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la 
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.  
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada és des de l’1 de gener al 31 de 
desembre 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, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les 
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar 
el cost total de l'activitat subvencionada. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.  
Aprovar la bestreta per l’import total que consta en el punt primer d’aquest acord, amb 
caràcter previ a la justificació, com a finançament necessari per poder dur a terme les 
actuacions inherents a aquesta aportació. El pagament es farà sense necessitat de 
constitució de fiança o garantia. Per a poder realitzar la bestreta, es requerirà per part 
de l’ens beneficiari l’acceptació expressa de la subvenció. 
 
SISÈ. Quantia, finançament i pagament.  
De conformitat amb allò que disposa l’article 34.4 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, tan bon punt s’hagi produït l’acceptació expressa d’aquest acord, de 
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conformitat amb el punt cinquè, es procedirà al pagament de  VUIT-CENTS 
SEIXANTA-VUIT MIL TRES-CENTS EUROS, (868.300,00 €), en concepte de bestreta, 
que correspon al 100 % de l’import de la subvenció, com a finançament necessari per 
poder dur a terme les actuacions inherents a la subvenció. El pagament tindrà lloc dins 
el mateix exercici en què es concedeix, i sense necessitat de constitució de fiança o 
garantia. 
 
El beneficiari resta obligat a presentar en el termini atorgat a l’efecte en el Registre 
General de la Diputació la justificació econòmica, de conformitat amb el que s’estableix 
en el punt setè d’aquest acord. 
 
SETÈ. Règim de justificació.  
La Fundació Casa de Cultura de Girona, ha de justificar la subvenció concedida, per 
l’import de 953.306,00 € corresponents a l’import de les despeses d’activitats i 
funcionament de la Fundació Casa de Cultura de Girona que consten en el pressupost 
de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al Registre General 
de la Diputació de la documentació següent: 
 
a) El compte justificatiu normalitzat de la Diputació. 
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 
factura;  
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de 
les activitats. 
f)Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o 
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en compliment 
de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència (document 
normalitzat de la Diputació- a l’apartat de documentació). 
g) L’informe d’auditoria dels comptes del 2022. 
h) Per a poder analitzar els indicadors del Pla estratègic del servei de Cooperació 
Cultural, en el moment de justificar s’ha d’aportar la informació següent:  

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

 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment 
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el 
percentatge de desviació. 
 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat 
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva. 
 
És inadmissible cap canvi de destinació.  
 
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 15 de juliol de 2023. 
Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, encara 
que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
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No es concedirà pròrroga del termini de justificació. La manca de justificació 
implicarà l’inici del procediment de revocació de la subvenció concedida. 
 
Tan bon punt la Fundació Casa de Cultura de Girona, presenti la documentació 
justificativa es procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb 
allò establert en aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, 
els defectes que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi 
oportunes, amb la indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació 
de justificació, amb les conseqüències que es determinen al punt següent. 
 
VUITÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat. La Junta de Govern de la Diputació de 
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de 
concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la 
concessió de la subvenció. En relació amb la possibilitat de modificació o anul·lació de 
les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de subvencions de 
la Diputació de Girona i la normativa concordant. Es procedirà a exigir el reintegrament 
de la subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona. 
 
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat. 
La Fundació Casa de Cultura de Girona haurà de fer constar expressament el suport 
econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les 
actuacions que siguin objecte de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada. 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 
 

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

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

 
DESÈ. Obligacions del beneficiari.  
La Fundació Casa de Cultura de Girona té les obligacions següents: 
 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
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d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb la 
col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Col·laborar en la programació del Pati Cultural de la Diputació de Girona, si s’escau. 
h) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
ONZÈ. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
La Fundació Casa de Cultura de Girona, i els tercers relacionats amb l’objecte de la 
subvenció o la seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control 
financer que realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que 
estableix l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
La negativa al compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, 
obstrucció o negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi 
puguin correspondre. 
 
DOTZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades. Els beneficiaris no 
podran concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb 
persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la contractació es realitzi amb 
les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització de la Diputació de Girona.    
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
TRETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes 
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de 
conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció del 
caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
CATORZÈ. Clàusula de dades personals: Les dades personals que els sol·licitants de 
la subvenció comuniquin durant el procediment, actuant en nom propi o en 
representació d’una persona jurídica, seran tractades per la Diputació de Girona com a 
Responsable del Tractament en el sentit de l’article 4.7 del Reglament General de 
Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, 
de 27 d’abril de 2016), amb la finalitat de gestionar l’acord i portar a terme les 
actuacions que se’n deriven establertes per Llei. La legitimació del tractament es 
fonamentarà en el compliment de missió d’interès públic (art. 6.1.e del Reglament) i 
d’obligacions legals (art. 6.1.c). En cas que la tramitació de la sol·licitud impliqui 
comunicació de dades d’altres persones a la Diputació de Girona, les persones 
sol·licitants hauran d'informar a les persones afectades d'aquesta comunicació. Per a 
l’exercici dels drets reconeguts al Reglament General de Protecció de Dades (accés a 
les dades, portabilitat, rectificació, supressió, sol·licitar la limitació del tractament i 
oposició) l’interessat es podrà adreçar en qualsevol moment a la Diputació de Girona. 
La informació detallada del tractament, incloent les vies d'exercici dels drets de les 
persones interessades, es pot consultar a la seu electrònica de la Diputació de Girona.  
 
QUINZÈ. Normes supletòries. En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normativa que hi sigui aplicable. 
 
SETZÈ. Amb vista a la situació d’excepcionalitat provocada pel COVID-19 que pot 
afectar el funcionament, organització i realització de les activitats i projectes objecte 
d’aquesta resolució es preveu que per Decret del president de la Diputació de Girona 
es puguin modificar el percentatge de finançament sobre el pressupost global de 
l’activitat, els terminis d’execució i justificació, així com acceptar despeses de 
preparació de l’activitat, tot i que finalment no s’hagi pogut dur a terme, sempre i quan 
estigui degudament motivat. 
 
DISSETÈ. Notificar aquest acord a la Fundació Casa de Cultura de Girona.” 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
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16. Aprovació de la redistribució i resolució dels imports del primer trimestre del 
programa Indika, curs 2021/2022 - Cooperació Cultural 
 
Vistes les Bases específiques reguladores de subvencions als centres de conservació, 
difusió i interpretació del patrimoni cultural i la memòria històrica en el marc del 
programa «Indika» de patrimoni cultural i educació de la Diputació de Girona, 
aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió de 15 de desembre de 2020, 
publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG núm. 2, de 5 de gener 
de 2021). 
 
Vista la Convocatòria pública de subvencions en règim de concurrència competitiva, 
als centres de conservació, difusió i interpretació del patrimoni cultural i la memòria 
històrica, en el marc del programa «Indika» de recursos educatius de la Diputació de 
Girona (curs 2021-2022), aprovada per la Junta de Govern en la sessió de 26 de gener 
de 2021 (BOPG núm. 26, de 9 de febrer de 2021).  
 
Atès que la competència per a resoldre correspon a la Junta de Govern de la Diputació 
de Girona, segons allò establert a l'article 9 de les bases. 
 
L’art. 11 de les bases específiques estableix que els centres d’educació han de 
sol·licitar la subvenció de l’activitat relacionada al programa «Indika» a la Diputació de 
Girona mitjançant el formulari específic del web dels programes pedagògics. 
Prèviament, els centres d’educació s’hauran d’haver posat en contacte amb els 
centres patrimonials per a reservar l’activitat. La Diputació de Girona emetrà un 
informe i/o avís en què doni conformitat de la subvenció, per al centre d’ensenyament  
i per al centre patrimonial. La reserva quedarà condicionada a l’ordre d’entrada de la 
sol·licitud i a l’existència de crèdit suficient. Cada centre escolar podrà sol·licitar fins a 
8 activitats subvencionades; a partir de la novena reserva, les sol·licituds quedaran 
directament en llista d’espera. 
 
Atès que en aquests moments ja es disposa de les reserves que corresponen al primer 
trimestre del curs escolar 2021-2022. 
 
Vist l’informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, i atesos els 
antecedents esmentats, el president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves 
Tecnologies, Esports i Educació proposa a la Junta de Govern que adopti l'acord 
següent:  
 
Primer. Vincular dues aplicacions pressupostàries del pressupost 2022, degut a la 
condició jurídica d’algun dels tercers: 
 

Aplicació pressupostària 

300/3260/47900 – Ajuts a indústries culturals per a accions pedagògiques 

300/3260/45100 – Ajuts a agències dependents de la Generalitat de Catalunya 

 
Segon. Redistribuir l’import de la convocatòria de subvencions als centres de 
conservació, difusió i interpretació del patrimoni cultural i la memòria històrica, en el 
marc del programa «Indika», de recursos educatius de la Diputació de Girona – curs 
2021/2022, d’import total inicial de 140.000,00 €, d’acord amb el detall següent i 
d’acord amb les aplicacions pressupostàries del pressupost de la Diputació de Girona 
de 2022: 
 

Aplicació Crèdits inicials (en €) Crèdits finals (en  €) Diferència (en  €) 
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pressupostària 
300/3260/46200  140.000,00 €    115.589,77 € 

 
- 24.410,23 € 

300/3260/48109 0 € 7.171,68 € + 7.171,68 € 
300/3260/47900 0 € 10.171,00 € + 10.171,00 € 
300/3260/45100 0 € 7.067,55 € + 7.067,55 € 
Total 140.000,00 € 140.000,00 € 0,00 € 

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

Aplicació pressupostària Reajustament (en €) 
300/3260/46200 - 24.410,23 € 
300/3260/48109 + 7.171,68 € 
300/3260/47900 + 10.171,00 € 
300/3260/45100 + 7.067,55 € 
Total 0,00 € 

 
Quart. Publicar la distribució definitiva dels crèdits d’aquesta convocatòria a la Base de 
Dades Nacional de Subvencions i fer-ne una menció expressa al BOPG.  
 
Cinquè. Concedir als beneficiaris que s’esmenten a continuació les subvencions que 
es detallen, corresponents al programa «Indika», per al primer trimestre del curs 
escolar 2021-2022: 
 
300.3260.46200 
 
Expedient Beneficiari NIF Import 

2021/2120 Ajuntament d’Arbúcies – Museu Etnològic del 
Montseny P1700900B 1.172,00 € 

2021/2264 Ajuntament de Girona P1708500B 2.810,00 € 
2021/2282 Ajuntament de Lloret de Mar P1710200E 125,00 € 
2021/2925 Ajuntament de Ripoll P1715600A 729,10 € 
2021/2919 Ajuntament de Santa Cristina d’Aro P1719200F 387,50 € 
2021/2935 Ecomuseu-Farinera de Castelló d’Empúries P1700069F 638,89 € 

2021/2960 Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles – 
Ajuntament de Banyoles P1701600G 2.570,00 € 

2021/3064 Museu de la Mediterrània, Can Quintana Q1700569E 3.584,00 € 
2021/2923 Museu del Suro de Palafrugell P6712404J 970,00 € 
 

TOTAL 
 

  12.986,49 € 

 
300.3260.48109 
 
Expedient Beneficiari NIF Import 

2021/2224 Associació Centre d’Educació Ambiental Alt 
Ter G17645151 45,00 € 

2021/3050 Consorci del Museu Memorial de l’Exili G55024038 208,00 € 
2021/3063 Fundació Gala-Salvador Dalí G17077694 2.195,00 € 
2021/2928 Fundació Josep Pla G17337221 100,00 € 
2021/3044 Fundació Privada Pascual i Prats G17729286 650,00 € 

2021/2966 Fundació Promediterrània – Museu de la 
Pesca G17752635 1.196,18 € 

2021/2446 Fundació Rafael Masó G17978339 130,00 € 
2021/3068 Museu del Cinema  G17423583 905,00 € 
2021/2744 Museu del Joguet de Catalunya G17535717 857,50 € 
2021/3015 Sastres Paperers, SC J55197347 885,00 € 
 

TOTAL 
 

  7.171,68 € 
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300.3260.47900 
 
Expedient Beneficiari NIF Import 
2021/2965 Atri Cultura i Patrimoni SLU B55169387 116,00 € 

2021/3020 
 

Atzagaia 
 

***0231** 827,50 € 

2021/2967 
 

Casa de Colònies Ca n’Oliver, Cestuca, SL 
 

B17255050 3.600,00 € 

2021/3045 
 

EducArt, Serveis Educatius i Culturals, SL 
 

B17525841 2.415,00 € 

2021/2183 
 

Empordà Caterva 
 

B55298814 3.212,50 € 
 

TOTAL 
 

  10.171,00 € 

 
300.3260.45100 
 
Expedient Beneficiari NIF Import 
2021/2313 Canònica de Santa Maria de Vilabertran Q0801970E 109,44 € 
2021/2314 Conjunt Monumental de Sant Pere de Rodes Q0801970E 1.688,89 € 
2021/2812 Museu d’Arqueologia de Catalunya - Girona Q0801970E 1.128,90 € 
2021/2961 Museu d’Arqueologia de Catalunya - Ullastret Q0801970E 3.050,00 € 
2021/2180 Museu d’Art de Girona Q0801970E 1.090,32 € 
 

TOTAL 
 

  7.067,55 € 

 
 
Sisè. Disposar la despesa total, de 37.396,72 €, amb càrrec a  les aplicacions 
pressupostàries següents del pressupost 2022 de la Diputació de Girona:  
 

Aplicació pressupostària Import concedit (en €) 

300.3260.46200 12.986,49 € 

300.3260.48109 
7.171,68 € 

300.3260.47900 10.171,00 € 
300.3260.45100 7.067,55 € 
Total 37.396,72 € 

 
Setè. 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. 
 
Vuitè. 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. 
 
Novè. 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 



 

 

 

 

55 

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

 

es puguin modificar el percentatge de finançament sobre el pressupost global de 
l’activitat, els terminis d’execució i justificació, així com acceptar despeses de 
preparació de l’activitat, tot i que finalment no s’hagi pogut dur a terme, sempre i quan 
estigui degudament motivat. 
 
Desè. Notificar aquesta resolució als beneficiaris de les subvencions detallades en el 
punt cinquè.” 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
17. Aprovació de la convocatòria de subvencions per al foment de projectes 
culturals als museus de les comarques gironines, anualitat 2022 - Cooperació 
Cultural 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 17 de desembre de 2019 va aprovar el Pla 
Estratègic de Subvencions, dins del qual es preveu donar suport als equipaments 
museístics integrats a la Xarxa Territorial de Museus de les Comarques Gironines. 
 
La Diputació de Girona, en l’àmbit de la cooperació en la demarcació territorial de les 
comarques gironines, presta un servei públic definit per la promoció de la cultura, les 
arts i el coneixement al territori, tot potenciant els agents públics i privats en el foment 
d’iniciatives culturals.  
 
L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen a les bases 
reguladores de subvencions per al foment de projectes culturals als museus de les 
comarques gironines, aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 19 d’octubre 
de 2021, i publicades inicialment al BOPG 208, de 28 d’octubre de 2021 i 
definitivament al BOPG 247, de 28 de desembre 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. 
 
Atesos els antecedents exposats, el diputat president de la Comissió Informativa de 
Cultura, Esports, Noves Tecnologies i Educació proposa a la Junta de Govern que 
adopti l’acord següent: 
 
Primer. Aprovar la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, per a la 
concessió de subvencions per al foment de projectes culturals als museus de les 
comarques gironines, any 2022,  el text de la qual es transcriu literalment a 
continuació: 
 

“Convocatòria de subvencions per al foment de projectes culturals als museus 
de les comarques gironines - any 2022 
 
1. Objecte i finalitat 
Subvencions en règim de concurrència competitiva per als museus de les comarques 
gironines que figuren inscrits al Registre de museus de Catalunya i formalment adherits 
a la Xarxa Territorial de Museus de les Comarques de Girona, destinades al foment 
dels projectes culturals als museus, d’acord amb les bases específiques reguladores 
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aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 19 d’octubre de 2021, publicades 
inicialment al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) 208, de 28 d’octubre de 
2021 i definitivament al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) 247, de 28 de 
desembre de 2021. 
 
2. Criteris de valoració  
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, es tindran en compte els criteris de 
valoració detallats a l’art. 6 de les bases reguladores. 
 
3. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
L’import total destinat a la convocatòria és de 300.000,00 €. Les aplicacions 
pressupostàries a què es carrega el crèdit pressupostari i els imports són els que es 
detallen a continuació.  

Anualitat Aplicació pressupostària Import (en €) 
2022 300/3330/46200 – 

CC-Programa museus 
municipals Cooperació 
Cultural 

300.000,00 € 

Total 300.000,00 € 
 
També es vinculen a aquesta convocatòria les aplicacions 300/3330/48100 i 
300/3330/47900, amb estimació de despesa que inicialment és zero.  
 
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 100.000,00 €, derivada d’un suplement 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. 
 
4. 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 l’extracte de la convocatòria al BOPG. 
 
Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat disponible al web de la 
Diputació de Girona, acompanyat de la documentació que preveu l’article 7 de les 
bases reguladores. 
 
Les sol·licituds, presentades telemàticament, han d’estar signades electrònicament 
mitjançant un certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d’Administració 
Oberta de Catalunya.  
 
- Ajuntaments: EACAT  
- Entitats, empreses i d’altres: la plataforma específica de la Diputació de Girona per a 
tramitar subvencions en línia o l’e-TRAM  
 

a) Import de les subvencions 
La quantia de cada subvenció depèn de la valoració que es faci de les 
sol·licituds. Tots els museus que obtinguin una puntuació mínima de 5 punts, 
segons la puntuació prevista al punt 6 de les bases, tindran un import fix bàsic 
de subvenció. Als que hagin obtingut una puntuació superior, se’ls atorgarà una 
quantitat addicional, que es calcularà aplicant un percentatge de l’import 
sol·licitat proporcional a la puntuació addicional obtinguda.  
 
L’import de la subvenció concedida no podrà ser superior a 35.000,00 €. 
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b) Àmbit temporal de les accions subvencionables 
 
Es podran finançar amb càrrec a les subvencions regulades en aquestes bases 
les despeses que es portin a terme en el període comprès entre l’1 de 
novembre del 2021 i el 31 d’octubre de 2022. 
 
 

c) Termini per justificar les subvencions 
 

El termini per justificar les accions subvencionades finalitzarà el 15 de 
novembre de 2022. 
No es concediran ampliacions del termini de justificació ni d’execució, de 
manera que, una vegada hagi finalitzat, si no s’ha presentat la justificació, 
s’iniciarà el procediment de revocació de la subvenció. 
S’haurà de justificar el cost global previst a la sol·licitud de subvenció. 

 
5. Termini de resolució i notificació  
5.1. 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. 
5.2. 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.  
 
6. 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 la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en el termini d’1 mes a 
comptar del dia següent al de la notificació.  
 
7. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Diputació 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.” 
 

 
Segon. Autoritzar la despesa de la convocatòria per un import màxim de 300.000,00 €, 
distribuïts amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i anualitats següents: 
 

Anualitat Aplicació pressupostària Import € 
2022 300/3330/46200– CC-Programa museus 

municipals Cooperació Cultural 
300.000,00 € 

 Total 300.000,00 € 
 
També es vinculen a aquesta convocatòria les aplicacions 300/3330/48100 i 
300/3330/47900, amb estimació de despesa que inicialment és zero. 
 
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, 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’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 
membres.  
 
 
 
18. Aprovació convocatòria de 2022 per a la selecció de dos Consells Comarcals 
per establiment de les oficines locals de transició energètica - Medi Ambient 

 
La Diputació de Girona, en exercici de la seva competència d’assistència als 
ajuntaments, és coordinador territorial del Pacte de les alcaldies per a l’Energia 
Sostenible i el Clima, i dóna suport als ajuntaments signataris del Pacte per a que 
executin les actuacions per reduir l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle. 
 
Amb aquest objectiu, des del Servei de Medi Ambient s’ofereix un pla de serveis per a 
l’acció climàtica per donar suport tècnic als ajuntaments signataris i disposa de la 
campanya de subvencions “Del Pla a l’Acció” i de la campanya de subvencions per a 
la instal·lació de calderes de biomassa en equipaments municipals, per donar suport 
econòmic als ajuntaments signataris del Pacte a l’hora d’executar les accions que es 
planifiquin als PAESC. 
 
Actualment des de la diputació s’està treballant en l’elaboració d’un pla estratègic 
d’energies renovables per a les comarques gironines que ha de ser el nou marc 
d’acció supramunicipal per als propers anys, juntament amb l’estratègia de transició 
energètica que es començarà a elaborar com a resposta a la declaració institucional 
d’emergència climàtica feta pel president de la Diputació de Girona.  
 
Per tot això, la Diputació de Girona es proposa multiplicar la seva capacitat d’acció en 
el territori amb col·laboració amb els consells comarcals. L’eina per aconseguir-ho és 
l’establiment d’unes oficines locals de transició energètica que han de tenir una doble 
funció: d’una banda, coordinar l’acció de la diputació amb els consells comarcals i, de 
l’altra, acostar l’assistència tècnica als ajuntaments per a l’execució de les accions 
planificades en els PAESC per fer front a l’emergència climàtica. 
 
La Junta de Govern de la diputació de Girona, en la sessió de de de 16 de juny de 
2020, va aprovar els criteris de selecció de consells comarcals per a l’establiment de 
les oficines locals de transició energètica amb participació de la diputació de Girona, i 
aquests van ser publicats al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 131/O de 9 
de juliol de 2020. 
 
La implantació de les oficines locals de transició energètica es fa de forma gradual, i 
començà el 2020 amb la selecció de 3 consells comarcals en cadascun dels quals es 
va establir una oficina local de transició energètica amb participació de la diputació de 
Girona. Es preveu una fase inicial pilot de 3 anys de durada que podrà passar a ser 
indefinida si la fórmula té bons resultats.  
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El 2022 es preveu obrir nova convocatòria per a dues oficines addicionals i en els anys 
següents es preveu fer noves seleccions fins a arribar a tots els consells comarcals 
amb seu a la província de Girona que desitgin participar en aquesta col·laboració. 
 
D’acord amb els antecedents anteriors, el diputat delegat de Medi Ambient proposa a 
la Junta de Govern que adopti l’acord següent:  
 
Primer. Aprovar la convocatòria per a la selecció de 2 consells comarcals per a 
l’establiment de les oficines locals de transició energètica amb participació de la 
Diputació de Girona. anualitat 2022, del tenor literal següent: 
 
“CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ DE DOS CONSELLS COMARCALS PER A 
L’ESTABLIMENT DE LES OFICINES LOCALS DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA AMB 
PARTICIPACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA. ANUALITAT 2022 
 
1. Objecte i finalitat 
 
Aquesta convocatòria es regeix pels criteris de selecció de consells comarcals per a 
l’establiment de les oficines locals de transició energètica amb participació de la 
diputació de Girona aprovats en la sessió de la Junta de Govern de de 16 de juny de 
2020 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 131/O de 9 de juliol 
de 2020.  
Les propostes han de tenir per objecte l’establiment i funcionament d’una oficina de 
transició energètica local ubicada a la seu del Consell Comarcal en col·laboració amb 
la Diputació de Girona. Les propostes han de contribuir a l’assoliment a nivell local dels 
objectius del Pacte de les alcaldies per a l’energia i el clima i a la implantació al territori 
del Pla d’energies renovables a les comarques gironines.  
Es seleccionaran els 2 consells comarcals de major puntuació d’acord amb els criteris 
de selecció i les oficines establertes en col·laboració amb els consells comarcals 
tindran una durada de funcionament de tres anys com a període pilot, al final del qual, i 
en funció dels resultats assolits, la diputació de Girona i el consell comarcal 
corresponent decidiran per acord exprés si l’oficina s’ha de consolidar mitjançant els 
mecanismes adients, s’ha de reorganitzar o es dona per finalitzada la col·laboració. 
La col·laboració entre la diputació de Girona i els consells comarcals s’establirà 
mitjançant conveni, d’acord amb el model de l’annex als criteris de selecció. 
 
CRITERIS DE VALORACIÓ 
Els criteris de valoració són definits a l’article 6 dels criteris de selecció. 
 
 
2. Destinataris 
Poden concórrer a aquesta convocatòria els consells comarcals que tinguin la seva 
seu ubicada dins de la província de Girona i que no disposin d’una oficina de transició 
energètica en conveni amb la diputació de Girona. 
 
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 31 de març de 2022. Les sol·licituds s’han de 
formular mitjançant instància genèrica dirigida al Servei de Medi Ambient de la 
Diputació de Girona, acompanyada de la documentació que preveu l’article 7 dels 
criteris de selecció. 
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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. Termini de resolució i notificació  
 
4.1. Termini de resolució 
El termini màxim per resoldre la convocatòria és el que determinen els criteris de 
selecció. 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. 
 
4.2. Termini de notificació 
La resolució es notificarà de manera individualitzada a tots els consells comarcals 
seleccionats, 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.  
 
5. 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.  
 
6. 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 es publicarà al Butlletí 
Oficial de la Província de Girona.” 
 
Segon. Facultar àmpliament el president de la Diputació als efectes d’executar aquest 
acord i, en especial per a què 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, i per signar els convenis de col·laboració amb els consells comarcals 
seleccionats. 
 
Tercer. Contra l’aprovació d’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 
membres.  
 
 
 
19. Subvenció nominativa a Unigirona club de bàsquet per Euroleague women 
2021-2022 - Servei d'Esports 
 

https://tauler.seu.cat/
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L’Unigirona club de bàsquet, amb domicili a Girona, en data 5 de gener de 2022 ha sol·licitat 
una subvenció nominativa per al finançament de l’Euroleague women 2021-2022 i s’ha instruït 
l'expedient 2022/295. 
 
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 2022 hi figura una subvenció consignada 
nominativament a favor de l’Unigirona club de bàsquet, 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 

Exp. 2022/295 Unigirona club de bàsquet G17857228 

Objecte de la subvenció Naturalesa 

Euroleague women 2021-2022 Corrent 

Pressupost de 
l’activitat  € 

Import de la 
subvenció €  

Import a justificar € % de finançament 

66.777,00 € 30.000,00€ 66.777,00€ 44,92 

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 30.000,00€ euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 320 3410 48141 del pressupost de la Diputació de Girona de 2022. 
 
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.  
 
No es consideren despeses subvencionables els premis atorgats en metàl·lic sense la retenció 
fiscal corresponent. 
 
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 31 d’agost 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. 
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Cinquè. Acceptació de la subvenció. Es considera que l'entitat, accepta la subvenció, així 
com les condicions generals i específiques fixades per aplicar-la, estipulades en aquest acord, 
si en el termini d’1 mes, a comptar de la notificació d’aquest acord, no manifesta el contrari. 
 
Sisè. Termini i règim de justificació. El beneficiari ha de justificar en el termini que finalitza el 
31 d’octubre de 2022, la realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per l’import de 
66.777,00€ 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 la 
documentació següent: 
 

a) El compte justificatiu normalitzat, disponible a l’apartat «Documentació» del web de la 
Diputació de Girona (www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació següent:  
 

1. Memòria justificativa del compliment de l’activitat. 
2. 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. 
3. Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats, amb la 
identificació de l’import i la procedència. 
4. Documentació acreditativa que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb la 
col·laboració de la Diputació de Girona tal i com estableix el punt novè d’aquest 
acord. 
5. Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o 
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en compliment 
de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència (model disponible a 
l’apartat «Documentació» del web www.ddgi.cat). 
 

b) Un informe de revisió del compte justificatiu subscrit per un auditor de comptes inscrit 
com a exercent en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes, dependent de l’Institut de 
Comptabilitat i Auditoria de Comptes, que garanteixi, mitjançant un examen independent, 
que el beneficiari de l’ajut ha realitzat l’acció subvencionada i ha complert els requisits 
perquè se’n pugui fer el pagament. L’informe ha d’exposar de forma clara, objectiva i 
ponderada els fets comprovats i les conclusions obtingudes.  

 
En el supòsit que el beneficiari no estigui obligat a auditar els comptes anuals, la 
designació de l’auditor la farà aquest beneficiari. 
 
En cas que el beneficiari estigui obligat a encarregar l’auditoria dels comptes anuals a un 
auditor sotmès a la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’auditoria de comptes, serà aquest 
mateix auditor qui revisarà la memòria d’actuació i el compte justificatiu.  
 
Els auditors de comptes, en la realització dels treballs de revisió de comptes justificatius de 
subvencions, han d’actuar de conformitat amb el que estableix l’Ordre EHA/1434/2007, de 
17 de maig, per la qual s’aprova la norma d’actuació dels auditors de comptes en la 
realització dels treballs de revisió de comptes justificatius de subvencions en l’àmbit del 
sector públic estatal, que preveu l’article 74 del Reglament de la Llei 38/2008, de 17 de 
novembre, general de subvencions, aprovat pel RD 887/2006, de 21 de juliol. 
 
Les despeses d’elaboració de l’informe d’auditoria es consideren despeses 
subvencionables fins a un import màxim de 1.000 €. 

 
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. 
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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. No s'efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la 
presentació del corresponent compte justificatiu. Es tramitarà el pagament de la subvenció 
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 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: 
 

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

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

 
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. 
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f) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
g) En el supòsit que es concedeixi una dotació econòmica als premiats, aquesta haurà de ser la 
mateixa tant per la categoria masculina com per la femenina per tal de donar compliment a la 
normativa reguladora en igualtat de gènere. 
 
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’aquest acord es 
preveu que per Decret del president de la Diputació de Girona es puguin modificar el 
percentatge de finançament sobre el pressupost global de l’activitat, els terminis d’execució i 
justificació, així com acceptar despeses de preparació de l’activitat, tot i que finalment no s’hagi 
pogut dur a terme, sempre i quan estigui degudament motivat. 
 
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. 
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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.  
 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’Unigirona club de bàsquet.” 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
20. Subvenció nominativa a Unigirona club de bàsquet per la lliga femenina 
2021-22 - Servei d'Esports 
 
L'entitat UNI Girona Club de Bàsquet, de Girona, ha sol·licitat una subvenció 
nominativa per la Lliga Femenina Endesa temporada 2021-22 i s’ha instruït 
l'expedient 2022/299. 
 
L'entitat UNI Girona Club de Bàsquet, té com a objectiu principal promoure la pràctica 
del bàsquet femení a tots els nivells, tant de base com professional. 
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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 2022 hi figura una subvenció consignada 
nominativament a favor de l’UNI Girona Club de Bàsquet, de Girona, 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 

2022/299 UNI Girona Club de Bàsquet G17857228 

Objecte de la subvenció Naturalesa 

Lliga Femenina Endesa temporada 2021-22 Corrent 

Cost de l’objecte de la 
subvenció € 

Import de la subvenció 
€  

 
Import a justificar € 

 
% de finançament 

239.084,00 €  
 

130.000,00 239.084,00 €  
 

54,37 % 

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 130.000,00 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 320/3410/48125 del pressupost de la Diputació de Girona de 
2022. 
 
Tercer. Despeses subvencionables i període d’execució. La subvenció que es 
concedeix té caràcter singular. Es consideren despeses subvencionables les 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 31 d’agost 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 
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Diputació de Girona en cap cas no pot superar el cost total de l'activitat 
subvencionada. 
 
Cinquè. Acceptació de la subvenció. L’UNI Girona Club de Bàsquet 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 d’agost de 2022,  la realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per 
l’import de 239.084,00 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 la documentació següent: 
 

a) El compte justificatiu normalitzat, disponible a l’apartat «Documentació» del web 
de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació 
següent:  
 

1. Memòria justificativa del compliment de l’activitat. 
2. 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. 
3. Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats, 
amb la identificació de l’import i la procedència. 
4. Documentació acreditativa que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb 
la col·laboració de la Diputació de Girona tal i com estableix l’article tercer 
d’aquest acord. 
5. Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció 
o d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en 
compliment de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència 
(model disponible a l’apartat «Documentació» del web www.ddgi.cat). 
 

b) Un informe de revisió del compte justificatiu subscrit per un auditor de comptes 
inscrit com a exercent en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes, dependent de 
l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, que garanteixi, mitjançant un 
examen independent, que el beneficiari de l’ajut ha realitzat l’acció subvencionada 
i ha complert els requisits perquè se’n pugui fer el pagament. L’informe ha 
d’exposar de forma clara, objectiva i ponderada els fets comprovats i les 
conclusions obtingudes.  

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

 
En cas que el beneficiari estigui obligat a encarregar l’auditoria dels comptes 
anuals a un auditor sotmès a la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’auditoria de 
comptes, serà aquest mateix auditor qui revisarà la memòria d’actuació i el compte 
justificatiu.  
 
Els auditors de comptes, en la realització dels treballs de revisió de comptes 
justificatius de subvencions, han d’actuar de conformitat amb el que estableix 
l’Ordre EHA/1434/2007, de 17 de maig, per la qual s’aprova la norma d’actuació 
dels auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de comptes 
justificatius de subvencions en l’àmbit del sector públic estatal, que preveu l’article 

http://www.ddgi.cat/
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74 del Reglament de la Llei 38/2008, de 17 de novembre, general de subvencions, 
aprovat pel RD 887/2006, de 21 de juliol. 
 
Les despeses d’elaboració de l’informe d’auditoria es consideren despeses 
subvencionables fins a un import màxim de 1.000 €. 

 
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la 
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.  
 
En cas que el cost justificat sigui inferior al 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’aquesta resolució i prèvia acceptació 
expressa de la subvenció. 
 
L’import de la bestreta serà del 50 % de l’import de la subvenció. El pagament es farà 
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. 
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Novè. Obligació de difusió i publicitat. El beneficiari haurà de fer constar 
expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, 
publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció, tot i que 
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: 
 

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

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

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

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

 La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de 
discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions. 
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 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'entitat UNI Girona Club de Bàsquet.” 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
21. Subvenció nominativa a Club Ciclista Baix Ter per l'equip UCI femení i 
SUB-23 - Servei d'Esports 
 
L'entitat Club Ciclista Baix Ter, de Torroella de Montgrí, ha sol·licitat una subvenció 
nominativa per al finançament de l’Equip UCI Femení Massi Tactic Women’s Team i 
SUB-23 I s’ha instruït l'expedient 2022/322. 
 
L'entitat Club Ciclista Baix Ter, té com a objectiu principal promocionar l’esport de 
base, la formació d’esportistes, alguns dels quals competeixen, i també ha creat un 
equip femení que és el més potent de Catalunya. 
 
El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de data 24 de gener de 2017, va aprovar 
el Pla Estratègic de Subvencions, el qual preveu que el Servei d’Esports  atorgui una 
subvenció nominativa 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 2022 hi figura una subvenció consignada 
nominativament a favor del Club Ciclista Baix Ter, de Torroella de Montgrí, de 
conformitat amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona; 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 



 

 

 

 

72 

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

 

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 

2022/322 Club Ciclista Baix Ter G17302548 

Objecte de la subvenció Naturalesa 

Equip UCI Femení Massi Tactic Women’s Team i SUB-23 Corrent 

Cost de l’objecte de la 
subvenció € 

Import de la subvenció 
€  

 
Import a justificar € 

 
% de finançament 

103.000,00 50.000,00 103.000,00 48,54% 

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 50.000,00 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 320/3410/48130 del pressupost de la Diputació de Girona de 
2022. 
 
Tercer. Despeses subvencionables i període d’execució. La subvenció que es 
concedeix té caràcter singular. Es consideren despeses subvencionables les 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 novembre de 2021 i 
finalitza el 31 d’octubre 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. El Club Ciclista Baix Ter 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 l’1 de novembre de 2022, la realització efectiva de l’objecte de la subvenció, 
per l’import de 103.000,00 euros corresponent a l’import de les despeses que es 
detallen en el punt tercer d’aquest acord, mitjançant la presentació al Registre General 
de la Diputació de la documentació següent: 
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a) El compte justificatiu normalitzat, disponible a l’apartat «Documentació» del web 
de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació 
següent:  
 

1. Memòria justificativa del compliment de l’activitat. 
2. 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. 
3. Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats, 
amb la identificació de l’import i la procedència. 
4. Documentació acreditativa que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb 
la col·laboració de la Diputació de Girona tal i com estableix el punt novè 
d’aquest acord. 
5. Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció 
o d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en 
compliment de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència 
(model disponible a l’apartat «Documentació» del web www.ddgi.cat).  
 

b) Un informe de revisió del compte justificatiu subscrit per un auditor de comptes 
inscrit com a exercent en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes, dependent de 
l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, que garanteixi, mitjançant un 
examen independent, que el beneficiari de l’ajut ha realitzat l’acció subvencionada 
i ha complert els requisits perquè se’n pugui fer el pagament. L’informe ha 
d’exposar de forma clara, objectiva i ponderada els fets comprovats i les 
conclusions obtingudes.  

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

 
En cas que el beneficiari estigui obligat a encarregar l’auditoria dels comptes 
anuals a un auditor sotmès a la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’auditoria de 
comptes, serà aquest mateix auditor qui revisarà la memòria d’actuació i el compte 
justificatiu.  
 
Els auditors de comptes, en la realització dels treballs de revisió de comptes 
justificatius de subvencions, han d’actuar de conformitat amb el que estableix 
l’Ordre EHA/1434/2007, de 17 de maig, per la qual s’aprova la norma d’actuació 
dels auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de comptes 
justificatius de subvencions en l’àmbit del sector públic estatal, que preveu l’article 
74 del Reglament de la Llei 38/2008, de 17 de novembre, general de subvencions, 
aprovat pel RD 887/2006, de 21 de juliol. 
 
Les despeses d’elaboració de l’informe d’auditoria es consideren despeses 
subvencionables fins a un import màxim de 1.000 €. 

 
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. 
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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 50% de l’import de la subvenció. El pagament es farà 
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 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: 
 

c) 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 
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difusió establertes en un termini no superior a 15 dies, amb advertència 
expressa que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. 

d) 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 la resolució de 
concessió en el cas que s’hagin alterat les condicions que s’han tingut en compte per 
concedir la subvenció.  
 
Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, el beneficiari no podrà sol·licitar 
un canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, ni demanar la modificació del 
pressupost o del percentatge de finançament. 
 
En relació amb la modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que 
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa 
concordant.  
 
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. 
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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.  
 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. 
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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'entitat Club Ciclista Baix Ter.” 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
22. 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: 
 
 
22.1. Aprovació de la resolució dels imports del primer trimestre del programa 
Identitats, arrels i tradicions, curs 2021/2022 
 
Vistes les Bases reguladores de subvencions a les entitats i associacions de cultura 
popular i tradicional catalana de les comarques gironines, en el marc del programa 
educatiu «Identitats, arrels i tradicions», de la Diputació de Girona, aprovades pel Ple 
de la Diputació de Girona en la sessió de 15 de desembre de 2020, publicades al 
Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG núm. 2, de 5 de gener de 2021). 
 
Vista la Convocatòria de subvencions a les entitats i associacions de cultura popular i 
tradicional catalana de les comarques gironines, en el marc del programa educatiu 
«Identitats, arrels i tradicions», de la Diputació de Girona – curs 2021-2022, 
aprovada per la Junta de Govern en la sessió de 2 de febrer de 2021 (BOP núm. 26, 
de 9 de febrer de 2021).  
 
Atès que la competència per a resoldre correspon a la Junta de Govern de la Diputació 
de Girona, segons allò establert a l'article 9 de les bases. 
 
L’art. 11 de les bases específiques estableix que els centres d’educació han de 
sol·licitar la subvenció de l’activitat relacionada al programa «Identitats, arrels i 
tradicions» a la Diputació de Girona mitjançant el formulari específic del web dels 
programes pedagògics. Prèviament, els centres d’educació s’hauran d’haver posat en 
contacte amb l’entitat o associació de cultura popular per a reservar el taller. La 
Diputació de Girona comunicarà la conformitat de la subvenció, per al centre 
d’ensenyament  i per a l’entitat o associació de cultura popular. La reserva quedarà 
condicionada a l’ordre d’entrada de la sol·licitud i a l’existència de crèdit suficient. Cada 
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centre escolar podrà sol·licitar fins a 4 tallers subvencionats; a partir de la cinquena 
reserva, les sol·licituds quedaran directament en llista d’espera. 
 
Atès que en aquests moments ja es disposa de les reserves que corresponen al primer 
trimestre del curs escolar 2021-2022. 
 
Vist l’informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, i atesos els 
antecedents esmentats, el president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves 
Tecnologies, Esports i Educació proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord 
següent: 
 
Primer. Concedir als beneficiaris que s’esmenten a continuació les subvencions que 
es detallen, corresponents al programa «Identitats, arrels i tradicions», per al primer 
trimestre del curs escolar 2021-2022:  
 
Expedient Beneficiari NIF Import 

2021/2746 Associació Empordanesa de Música Popular i 
Tradicional G55358881 551,25 € 

2021/2348 Cercle de Cultura Tradicional i Popular 
Marboleny G17201377 5.362,00 € 

2021/2997 Colla Gegantera Fal·lera Gironina G17528662 508,50 € 

2021/3066 Confederació Sardanista de Catalunya G59930370 342,00 € 

TOTAL   6.763,75 € 

 
 
Segon. Disposar la despesa total, de 6.763,75 €, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 300/3260/48109 del pressupost de 2022 de la Diputació de Girona. 
 
Tercer. 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. 
 
Quart. 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. 
 
Cinquè. Amb vista a la situació d’excepcionalitat provocada pel COVID-19 que pot 
afectar el funcionament, organització i realització de les activitats i projectes objecte 
d’aquesta resolució es preveu que per Decret del president de la Diputació de Girona 
es puguin modificar el percentatge de finançament sobre el pressupost global de 
l’activitat, els terminis d’execució i justificació, així com acceptar despeses de 
preparació de l’activitat, tot i que finalment no s’hagi pogut dur a terme, sempre i quan 
estigui degudament motivat. 



 

 

 

 

79 

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

 

 
Sisè. Notificar aquesta resolució als beneficiaris de les subvencions detallades en el 
punt primer.” 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
23. Precs i preguntes 
 
No hi ha cap intervenció. 
 
 
 
No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 10:45 h, de 
la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
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