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Número:  1062  
Òrgan:  Junta de Govern 
Sessió:  Ordinària 
Data: 1 de març de 2022 
Hora:  10:00 
Lloc:  Saló de Sessions 
Document: Acta 
 
Expedient: 2022/2523 
 
 
Hi assisteixen 
 
Sr. Miquel Noguer i Planas President 
Sr. Pau Presas i Bertran Vicepresident primer 
Sr. Albert Piñeira i Brosel Vicepresident segon 
Sra. Maria Puig i Ferrer Vicepresidenta tercera 
Sra. M. Àngels Planas i Crous Vicepresidenta quarta 
Sr. Jordi Camps i Vicente Diputat 
Sr. Jaume Dulsat i Rodríguez Diputat 
Sra. Montserrat Mindan i Cortada Diputada 
Sra. Maria Teresa Brunsó i Puigvert Diputada 
Sra. Eva Viñolas i Marín Diputada 
Sr. Jordi Batllori i Nouvilas Secretari general 
Sra. Núria Josa i Arbonès Interventora  

 
 
Han excusat la seva absència 
 
Sr. Pau Presas i Bertran Vicepresident primer 

 
 
Hi assisteixen, convidats per la Presidència 
 
Sra. Roser Estañol i Torrent Diputada 
Sr. Eduard Llorà i Cullet Diputat 
Sr. Jordi Masquef i Creus Diputat 
Sr. Josep Sala i Leal Diputat 
Sr. Jordi Xargay i Congost Diputat 
Sr. Joaquim Ayats i Bartina Diputat 
Sr. Lluís Amat i Batalla 
Sr. Josep Maria Bagot i Belfort 

Diputat 
Diputat 

Sr. Joan Fàbrega i Solé Diputat 
Sra. Joana Vilà i Brugué Cap de Gabinet de Presidència 
Sra. Marta Payeró Torró Adjunta al vicepresident primer 
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ORDRE DEL DIA 
 

 Punt d'ordre del dia Expedient 

1 Lectura i aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de 
la sessió ordinària del dia 15 de febrer de 2022 

 

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 
 

 

 Habitatge  

3 Acceptació de la renúncia de la subvenció d'inversions 
per al condicionament d'un habitatge atorgada a 
l'Ajuntament de Ribes de Freser - Habitatge 

2021/X020200/2060 

4 Proposta d'acord d'acceptació de la renúncia parcial de 
la subvenció als ens locals  - Ajuntament d'Anglès 
2021 - Habitatge 

2021/X020200/1629 

5 Aprovar l'acceptació de la renúncia de la subvenció per 
la compra de material contra la pobresa energètica a 
l'Ajuntament de Torroella de Montgrí, 2021 - Habitatge 

2021/X020200/1968 

6 Aprovar l'acceptació de la renúncia de la subvenció per 
a inversions en habitatges a l'Ajuntament de Figueres, 
2021 – Habitatge 
 

2021/X020200/1904 

 Comunicació Cultural  

7 Revocar la subvenció a l'Associació Colla Castellera 
Marrecs de Salt per a l'edició del llibre "Marrecs de Salt. 
25 anys d'emocions" -  Comunicació Cultural 

2021/X020201/3709 

8 Aprovar la convocatòria de subvencions per a edicions 
dels centres i instituts d'estudis locals i comarcals, any 
2022 - Comunicació Cultural 

2022/X020100/672 

9 Aprovar la convocatòria de subvencions per a activitats 
dels centres i instituts d'estudis locals i comarcals, any 
2022 - Comunicació Cultural 

2022/X020100/670 

10 Aprovar la convocatòria de subvencions per al foment 
de produccions editorials, any 2022 - Comunicació 
Cultural 

2022/X020100/717 

11 Aprovació la modificació de l'ordenança de preu públic 
per a la publicació L'armament del castell de Rocabruna 
- Comunicació Cultural 
 

2022/A050200/2021 

 Cooperació Cultural  

12 Aprovar la subvenció nominativa a Mithistòrima 
Produccions per al finançament de la Sala La Planeta 
2022 - Cooperació Cultural 

2022/X020203/92 

13 Aprovar la subvenció nominativa a Girona Artelier per al 2022/X020203/115 
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finançament de l'Escola de Música Moderna 2022 - 
Cooperació Cultural 

14 Aprovar la subvenció nominativa a l'Orquestra de 
Girona per al seu funcionament i activitats - Cooperació 
Cultural 

2022/X020203/147 

15 Aprovar la subvenció nominativa a la Fundació Casa de 
la Música de les Comarques Gironines per activitats 
2022 - Cooperació Cultural 

2022/X020203/161 

16 Concedir una subvenció nominativa al Consell 
Comarcal del Gironès per al finançament del Festival 
Escenaris - Cooperació Cultural 

2022/X020203/81 

17 Aprovació del reintegrament parcial de la subvenció 
concedida al Museu dels Sants d'Olot per al projecte 
cultural anual, l'any 2021 - Cooperació Cultural 

2021/X020201/2689 

18 Aprovació ampliació convocatòria i resolució imports 
segon trimestre del programa Indika, curs 2021-2022 - 
Cooperació Cultural 

2021/X020100/349 

19 Aprovar la subvenció nominativa a Pistatxo 
Produccions SL per al Festivalot 2022 - Cooperació 
Cultural 
 

2022/X020203/99 

 Servei d'Esports  

2 Concedir una subvenció nominativa a Club 
Rallyclassics per 70 motul Rally Costa Brava i el XIX 
Rally Costa Brava Històric by motul -  Servei d'Esports 

2022/X020203/1458 

21 Concedir una subvenció nominativa a Volta Ciclista a 
Catalunya per la 101a edició de la volta a Catalunya - 
Servei d'Esports 

2022/X020203/1461 

22 Concedir una subvenció nominativa a l'Ajuntament de 
Banyoles pel Campionat d'Europa de Triatló - Servei 
d'Esports 

2022/X020203/1554 

23 Aprovar la subvenció nominativa al GEIEG per a 
activitats esportives -  Servei d'Esports 

2022/X020203/1557 

24 Concedir una subvenció nominativa a Octagon Esedos, 
SL. per la Catalunya Bike Race 2022 -  Servei 
d'Esports 

2022/X020203/1590 

25 Concedir una subvenció nominativa a l'Ajuntament de 
Girona pel Programa Girona ciutat esport femení - 
Servei d'Esports 

2022/X020203/1901 

26 Concedir una subvenció nominativa a Club Tennis 
Bisbal pel VI Torneig Internacional de Tennis Femení 
SolGironès - Servei d'Esport 
 

2022/X020203/1946 

 Medi Ambient  

27 Revocació de subvenció concedida a l'Ajuntament 
d'Aiguaviva per a actuacions en matèria forestal i de 

2021/X020200/1761 
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prevenció incendis forestals 2021 línia 3 - Medi Ambient 

28  Aprovar minoració i reintegrament de la subvenció per 
a desperfectes ocasionats pel temporal Glòria a 
l'Ajuntament d'Arbúcies - Medi Ambient 
 

2020/X020200/4015 

 Xarxa Viària  

29 Resolució d'expedient de responsabilitat patrimonial 
instat per ELXA, SC - Xarxa Viària 

2021/D040600/5597 

30 Aprovació document d'actualització del catàleg de 
carreteres de la xarxa que gestiona la Diputació de 
Girona any 2021 - Xarxa Viària 
 

2022/K010401 /1665 

31 Proposicions urgents  

32 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 15 de febrer de 2022 
 
S’aprova per unanimitat i sense esmenes l’acta de la sessió ordinària del dia 15 de 
febrer de 2022, lliurada prèviament als assistents.  
 
 
 
2. Assistència a la Presidència en l'exercici de les seves atribucions, tal com 
disposa l'art. 35.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local 
 
 
 
3. Acceptació de la renúncia de la subvenció d'inversions per al condicionament 
d'un habitatge atorgada a l'Ajuntament de Ribes de Freser – Habitatge 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona de data 20 de Juliol de 2021 va concedir 
a l’Ajuntament de Ribes de Freser una subvenció de 15.000,00 € per a inversions en 
habitatges destinats a polítiques socials (expedient número 2021/2060), 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 als 
ajuntaments beneficiaris 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 el 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. 
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En data 22 de desembre de 2021 la Diputació de Girona va requerir a l’Ajuntament de 
Ribes de Freser la presentació de la documentació necessària per a la justificació de la 
subvenció.  
En data 31 de desembre de 2021, l’Ajuntament de Ribes de Freser comunica  la 
impossibilitat de complir amb el terminis de justificació establerts a les bases de la 
subvenció i renuncia a la subvenció per a inversions en habitatges destinats a 
polítiques socials 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 
Ribes de Freser, per import de 15.000,00 €, concedida per a inversions en habitatges 
destinats a polítiques socials de l’any 2021  (expedient número 2021/2060), atorgada 
per la Junta de Govern de data 20 de juliol de 2021, i procedir a l’arxiu i tancament de 
l’expedient corresponent. 
 
SEGON. Notificar a l’Ajuntament de Ribes de Freser el present acord. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
4. Proposta d'acord d'acceptació de la renúncia parcial de la subvenció als ens 
locals - Ajuntament d'Anglès 2021 – Habitatge 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona de data 29 de juny de 2021 va concedir 
a l’Ajuntament d’Anglès una subvenció de 10.000,00 € per al projecte de mobilització 
del parc d'habitatges buits (expedient número 2021/1629), en el marc de la subvenció 
per a estudis, plans, programes i projectes locals en l'àmbit de les polítiques 
d'habitatge, amb un termini per a justificar fins al 31 d’octubre de 2021. 
 
En data de 23 de novembre de 2021, el President de la Diputació de Girona va 
concedir la pròrroga sol·licitada per l’Ajuntament d’Anglès en data de 15 de novembre 
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 al 2 de gener de 2022. 
 
En data 4 de febrer de 2022, l’Ajuntament d’Anglès, mitjançant decret d’Alcaldia de 
data 27 de gener de 2022, comunica la renúncia parcial, davant la impossibilitat de 
justificar la totalitat de la despesa, a un import de 434,66 € de la subvenció per a 
estudis, plans, programes i projectes locals en l'àmbit de les polítiques d'habitatge 
concedida per la Diputació de Girona, per l’any 2021. 
 
Atès allò que disposa l’article 94 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, i l’article 128.3 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals, que regulen les renúncies a subvencions. 
 
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 la renúncia parcial de la subvenció concedida a l’Ajuntament 
d’Anglès, per import de 434,66 €, per a estudis, plans, programes i projectes locals en 
l'àmbit de les polítiques d'habitatge (expedient número 2021/1629), atorgada per la 
Junta de Govern del dia 29 de juny de 2021 i anul·lar el saldo pendent d’incorporar de 
l’exercici anterior. 
 
SEGON. Notificar a l’Ajuntament d’Anglès el present acord. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
5. Aprovar l'acceptació de la renúncia de la subvenció per la compra de material 
contra la pobresa energètica a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí, 2021 – 
Habitatge 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona de data 4 de maig de 2021 va concedir 
a l’Ajuntament de Torroella de Montgrí una subvenció de 5.550,00 € per la compra de 
tres neveres, tres radiadors, una caldera, dues rentadores i dues secadores (expedient 
número 2021/1968), en el marc de la subvenció per a la compra de material per 
contribuir a la lluita contra la pobresa energètica, amb un termini per a justificar fins al 
30 de novembre de 2021. 
 
En data 15 de juny de 2021, el President de la Diputació de Girona va concedir als 
ajuntaments relacionats una pròrroga d’ofici per a la justificació de la subvenció per a 
la compra de material per contribuir a la lluita contra la pobresa energètica fins al 15 de 
febrer de 2022 i va condicionar el lliurament de la subvenció al compliment de la vigent 
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
En data 7 de febrer de 2022, l’Ajuntament de Torroella de Montgrí, mitjançant decret 
d’Alcaldia de data 7 de febrer de 2022, comunica la renúncia a un import de 2.509,00 € 
de la subvenció per a la compra de material per contribuir a la lluita contra la pobresa 
energètica concedida per la Diputació de Girona, per l’any 2021. 
 
Atès allò que disposa l’article 94 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, i l’article 128.3 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals, que regulen les renúncies a subvencions. 
 
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 la renúncia parcial de la subvenció concedida a Torroella de 
Montgrí, per import de 2.509,00 €, per a la compra de material per contribuir a la lluita 
contra la pobresa energética (expedient número 2021/1968), atorgada per la Junta de 
Govern del dia 4 de maig de 2021 i anul·lar el saldo pendent d’incorporar de l’exercici 
anterior. 
 
SEGON. Notificar a l’Ajuntament de Torroella de Montgrí el present acord. 
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Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
6. Aprovar l'acceptació de la renúncia de la subvenció per a inversions en 
habitatges a l'Ajuntament de Figueres, 2021 – Habitatge 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona de data 20 de juliol de 2021 va concedir 
a l’Ajuntament de Figueres una subvenció de 45.865,00 € per a inversions en 
habitatges destinats a polítiques socials (expedient número 2021/1904), amb un 
termini per a justificar fins al 15 de novembre de 2021. 
 
En data 9 de setembre de 2021, el President de la Diputació de Girona va concedir als 
ajuntaments beneficiaris una pròrroga d’ofici per a la justificació de la subvenció per a 
inversions en habitatge 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 4 de febrer de 2022, l’Ajuntament de Figueres, mitjançant decret d’Alcaldia de 
data 25 de gener de 2022, comunica la renúncia parcial a un import de 5.274,87 € de 
la subvenció per a inversions en habitatges destinats a polítiques socials, concedida 
per la Diputació de Girona per l’any 2021. 
 
Atès allò que disposa l’article 94 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, i l’article 128.3 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals, que regulen les renúncies a subvencions. 
 
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 la renúncia parcial de la subvenció concedida a l’Ajuntament de 
Figueres, per import de 5.274,87 €, per a inversions en habitatges destinats a 
polítiques socials (expedient número 2021/1904), atorgada per la Junta de Govern del 
dia 20 de juliol de 2021 i anul·lar el saldo pendent d’incorporar de l’exercici anterior. 
 
SEGON. Notificar a l’Ajuntament de Figueres el present acord.” 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
7. Revocar la subvenció a l'Associació Colla Castellera Marrecs de Salt per a 
l'edició del llibre "Marrecs de Salt. 25 anys d'emocions" - Comunicació Cultural 
 
Per resolució del President de la Diputació de Girona de data 10 de gener de 2022 es 
va iniciar l’expedient de revocació de la subvenció concedida a la Colla Castellera 
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Marrecs de Salt dins de la convocatòria de subvencions per al Foment de produccions 
editorials, any 2021 (Expedient 2021/3709), per no haver justificat les despeses de la 
publicació subvencionada en el termini que finalitzava el 15 de novembre de 2021. 
 

EXP. NIF 
SOL.LICIT
ANT PUBLICACIÓ 

Subvenció. 
concedida 

Subvenció 
justificada. Motiu 

2021/3709 G17462771 

Colla 
Castellera 
Marrecs 
de Salt 

Marrecs de 
Salt, 25 anys 
d’emocions 
blauter. 1.695,00 0,0 € 

No presentació 
del compte 
justificatiu 

 
En data 10 de gener de 2022 es va notificar a l’afectat aquesta resolució i se’ls va 
concedir un termini de quinze dies perquè presentessin les al·legacions que considerin 
oportunes. 
 
Transcorregut aquest termini, no s’han presentat al·legacions. 
 
Vist el que determina la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en 
relació amb l’obligació de justificació de les subvencions i el reglament que la 
desenvolupa. 
 
Vist l’article 33 de l’Ordenança General de subvencions de la Diputació de Girona, que 
estableix: “El centre gestor notificarà al beneficiari la proposta de revocació de les 
subvenció, i li concedirà un termini de quinze dies per tal que hi pugui presentar les 
al·legacions que consideri oportunes. Un cop transcorregut el termini i resoltes les 
al·legacions, si s’escau, l’òrgan competent revocarà la subvenció, tot arxivant-ne 
l’expedient sense cap tràmit ulterior”. 
 
Per tot això que s’exposa, el president de la Comissió Informativa de l’Àrea de Cultura, 
Noves Tecnologies, Esports i Educació proposa a la Junta de Govern que adopti 
l’acord següent: 
 
PRIMER. Revocar l’import de la subvenció concedida a la Colla Castellera Marrecs de 
Salt per no haver justificat l’import de les despeses de la subvenció concedida per a 
l’edició de la publicació dins el termini establert. 
 

EXP. NIF 
SOL.LICIT
ANT PUBLICACIÓ 

Subvenció. 
concedida 

Subvenció 
justificada. Motiu 

2021/3709 G17462771 

Colla 
Castellera 
Marrecs 
de Salt 

Marrecs de 
Salt, 25 anys 
d’emocions 
blauter. 1.695,00 0,0 € 

No presentació 
del compte 
justificatiu 

 
SEGON. Notificar el present acord a l’interessat.” 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
8. Aprovar la convocatòria de subvencions per a edicions dels centres i instituts 
d'estudis locals i comarcals, any 2022 - Comunicació Cultural 
 
Antecedents 
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El Pla Estratègic de subvencions de la Diputació de Girona per al període 2020-2023, 
aprovat pel Ple de la Diputació en la sessió ordinària del dia 17 de desembre de 2019, 
té com a base normativa l’article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
subvencions. Aquest Pla té un contingut programàtic i la seva efectivitat queda 
condicionada a la posada en pràctica de les diferents línies de subvencions que el 
propi Pla relaciona, i atenent fonamentalment a les disponibilitats pressupostàries de 
què disposi la Diputació de Girona per a cada exercici. En el punt 6 de l’esmentat Pla 
Estratègic queda recollida una línia de subvencions de concurrència competitiva per a 
edicions dels centres i instituts d’estudis locals i comarcals de les comarques 
gironines. 
 
La Diputació de Girona, a través del Servei de Comunicació Cultural de l’Àrea de 
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, presta un servei públic definit per la 
promoció, la recerca i la divulgació dels valors que configuren el territori, la societat, la 
cultura i el patrimoni de les terres de Girona. En aquest sentit, crea una línia específica 
d’ajuts per fomentar l’edició de treballs de recerca dels centres i instituts d’estudis 
locals i comarcals de les comarques gironines, entitats sense ànim de lucre que tenen 
com a objecte d’atenció prioritària l’estudi, la divulgació i la defensa del patrimoni 
cultural i natural, així com la investigació sobre temàtiques estretament vinculades amb 
el territori.  
 
L’Objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen a les bases 
específiques reguladores de subvencions per a edicions dels centres i instituts 
d’estudis locals i comarcals, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió 
de 23 de novembre de 2021, i publicada l’aprovació inicial al BOPG núm. 240, de 17 
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, per a la 
concessió de subvencions per a edicions dels centres i instituts d’estudis locals i 
comarcals, per a l’any 2022, el text de la qual es transcriu a continuació: 
 
«Convocatòria de subvencions per a edicions dels centres i instituts d’estudis locals i 
comarcals (any 2022) 

a) Objecte i finalitat 
Subvencions en règim de concurrència competitiva per a edicions dels centres i instituts 
d’estudis locals i comarcals, d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades pel 
Ple de la Diputació en la sessió del 23 de novembre de 2021 i publicades al Butlletí Oficial 
de la Província de Girona (BOPG) núm. 240, de 17 de desembre de 2021. 
b) Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
L’import total destinat a la convocatòria és de 50.000,00 €, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària « 303 3341 48100 – Ajuts a centres i instituts d’estudis per a 
publicacions-Recerca Local » 
Amb la finalitat d’atendre el màxim de sol·licituds o d’atorgar un major import en les 
subvencions, aquest crèdit podrà ser ampliat amb una quantia addicional de com a màxim 
20.000,00 €, derivada de crèdits sobrants d’altres convocatòries o de modificacions de 
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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. 
c) Termini de presentació de sol·licituds 
El termini per presentar les sol·licituds és de vint dies hàbils a partir de l’endemà de la 
publicació de l’extracte de la convocatòria al BOPG.  
Cada peticionari pot presentar una única sol·licitud. 
Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat disponible al web de la 
Diputació de Girona www.ddgi.cat/subvencions i d’acord amb el procediment regulat al punt 
7 de les bases.  
Les sol·licituds, la presentació de les quals ha de ser telemàtica (tramitació a través de la 
plataforma de subvencions de la Diputació de Girona o l’e-TRAM), han d’estar signades 
electrònicament mitjançant un certificat validat a la plataforma PSIS del Consorci 
d’Administració Oberta de Catalunya. 
d) Import de les subvencions 
L’import de les subvencions es determinarà tenint en compte la puntuació obtinguda 
d’acord amb els criteris de valoració establerts al punt 6 de les bases reguladores, el 
pressupost presentat i la dotació pressupostària de la convocatòria.  
L’import de la subvenció concedida no podrà ser superior a 5.000,00 €, ni inferior als 
1.000,00 €, excepte si el peticionari sol·licita una quantitat inferior. 
e) Àmbit temporal de les accions subvencionades 
Se subvencionaran les publicacions editades entre el 15 de novembre de 2021 i el 15 de 
novembre de 2022. 
f) Termini per justificar les subvencions 

El termini per justificar les accions subvencionades finalitza el 15 de novembre de l’any 
de la convocatòria (2022). No s’admetran sol·licituds de pròrroga del termini de 
justificació de la subvenció. 
En cas que el dia d’acabament del termini per presentar la justificació coincideixi en 
dissabte o festiu, el termini esmentat finalitzarà el dia hàbil següent. 
 

g) Termini per justificar les subvencions 
1.  Termini de resolució 
El termini per resoldre sobre la convocatòria és el que determinen les bases (màxim de sis 
mesos a comptar de l’acabament del període de presentació de les sol·licituds). En cas que 
hagi transcorregut el termini sense que s’hagi adoptat una resolució, els sol·licitants podran 
entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu. 
2. Termini de notificació 
La resolució es notificarà a tots els beneficiaris de manera individualitzada, tal com 
estableix l’article 41.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals hagi estat 
desestimada, en el termini màxim de deu dies hàbils, a comptar de la data en què s’adopti 
l’acord. 
h) Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta resolució 
escau interposar un recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos 
administratius de Girona, en el termini de dos mesos a comptar del dia següent al de la 
notificació. Alternativament, i de forma potestativa, s’hi pot interposar un recurs de reposició 
davant la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en el termini d’un mes a comptar del 
dia següent al de al notificació. 
i) Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler electrònic de la Diputació, al lloc web i , d’acord 
amb el que estableix 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 de l’exercici 2022, per un import 
màxim de 50.000,00 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 303 3341 48100 - Ajuts 
a centres i instituts d’estudis per a publicacions - recerca local, del pressupost de 
l’exercici 2022. 

http://www.ddgi.cat/subvencions
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Tercer: Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord, 
perquè disposi publicar la convocatòria en el BOPG, perquè resolgui els recursos que 
s’hi puguin interposar i perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es persegueix, 
rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s’hi puguin advertir. 
 
Quart: Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot 
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el president de la 
Diputació de Girona en el termini d’1 mes a comptar de l’endemà de la publicació, o 
directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
de Girona en el termini de 2 mesos.” 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
9. Aprovar la convocatòria de subvencions per a activitats dels centres i instituts 
d'estudis locals i comarcals, any 2022 - Comunicació Cultural 
 
Antecedents 
 
El Pla Estratègic de subvencions de la Diputació de Girona per al període 2020-2023, 
aprovat pel Ple de la Diputació en la sessió ordinària de 17 de desembre de 2019, té 
com a base normativa l’article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. Aquest  Pla té un contingut programàtic i la seva efectivitat queda 
condicionada a la posada en pràctica de les diferents línies de subvencions que el 
propi Pla relaciona, i atenent fonamentalment a les disponibilitats pressupostàries de 
què disposi la Diputació de Girona per a cada exercici. En el punt 6 de l’esmentat Pla 
Estratègic queda recollida una línia de subvencions de concurrència competitiva per a 
activitats dels centres i instituts d’estudis locals i comarcals de les comarques 
gironines. 
 
La Diputació de Girona, a través del Servei de Comunicació Cultural de l’Àrea de 
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, presta un servei públic definit per la 
promoció, la recerca i la divulgació dels valors que configuren el territori, la societat, la 
cultura i el patrimoni de les terres de Girona. En aquest sentit, crea una línia específica 
d’ajuts per fomentar l’organització d’activitats culturals i científiques dels centres i 
instituts d’estudis locals i comarcals de les comarques gironines, entitats sense ànim 
de lucre que tenen com a objecte d’atenció prioritària l’estudi, la divulgació i la defensa 
del patrimoni cultural i natural, així com la investigació sobre temàtiques estretament 
vinculades amb el territori.  
 
L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen a les bases 
específiques reguladores de subvencions per a activitats dels centres i instituts 
d’estudis locals i comarcals, aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió del 23 de 
novembre de 2021, i publicada l’aprovació inicial al BOPG núm. 240 , de 17 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, 
genera de subvencions, i l’òrgan competent per aprovar-la és la Junta de Govern, 
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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, per a la 
concessió de subvencions per a activitats dels centres i instituts d’estudis locals i 
comarcals, per a l’any 2022, el text de la qual es transcriu a continuació: 
 
Convocatòria de subvencions per a activitats dels centres i instituts d’estudis locals i 
comarcals (any 2022) 

j) Objecte i finalitat 
Subvencions en règim de concurrència competitiva per a la realització d’activitats dels 
centres i instituts d’estudis locals i comarcals, d’acord amb les bases específiques 
reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió del 23 de novembre de 2021 i 
publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) núm. 240, de 17 de 
desembre de 2021. 
k) Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
L’import total destinat a la convocatòria és de 18.000,00 €, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària següent: «303 3341 48101 – Ajuts a centres i instituts d’estudis per 
activitats-Recerca Local». 
Amb la finalitat d’atendre el màxim de sol·licituds de subvenció o atorgar un major import en 
les subvencions, aquest crèdit podrà ser ampliat amb una quantitat addicional de com a 
màxim 10.000,00 €, derivada de crèdits sobrants d’altres convocatòries o de modificacions 
de crèdit. L’efectivitat de la quantia addicional estarà condicionada a la corresponent 
declaració de disponibilitat de crèdit prèviament a la resolució de les subvencions i 
l’aprovació de l’augment de la convocatòria. 
l) Termini de presentació de sol·licituds 
El termini per presentar les sol·licituds és de vint dies hàbils a partir de l’endemà de la 
publicació de l’extracte de la convocatòria al BOPG. 
Cada peticionari pot presentar un màxim de dues sol·licituds, cadascuna de les quals pot 
incloure una única activitat. 
Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat disponible al web de la 
Diputació de Girona www.ddgi.cat/subvencions i d’acord amb el procediment regulat al punt 
7 de les bases. 
Les sol·licituds, la presentació de les quals ha de ser telemàtica (tramitació a través de la 
plataforma de subvencions de la Diputació de Girona o l’e-TRAM), han d’estar signades 
electrònicament mitjançant un certificat validat a la plataforma PSIS del Consorci 
d’Administració Oberta de Catalunya. 
m) Import de les subvencions 
L’import de les subvencions es determinarà tenint en compte la puntuació obtinguda 
d’acord amb els criteris de valoració establerts al punt 6 de les bases reguladores, el 
pressupost presentat i la dotació pressupostària de la convocatòria.  
L’import de la subvenció concedida no podrà ser superior a 3.000,00 €, en els casos en què 
es presenti una única sol·licitud, i a 2.000,00 €, en els casos en què es presentin dues 
sol·licituds. Tampoc podrà ser inferior a 500,00 €, excepte en els casos en què el sol·licitant 
demani una quantia inferior. 
n) Àmbit temporal de les accions subvencionables 
Se subvencionaran les activitats realitzades entre el 15 de novembre de 2021 i el 15 de 
novembre de 2022. 
o) Termini per justificar les subvencions 
El termini per justificar les accions subvencionades finalitza el 15 de novembre de l’any de 
la convocatòria (2022). No s’admetran sol·licituds de pròrroga del termini de justificació de 
la subvenció. 
En cas que el dia d’acabament del termini per presentar la justificació coincideixi en 
dissabte o festiu, el termini esmentat finalitzarà el dia hàbil següent. 

http://www.ddgi.cat/subvencions
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p) Termini de resolució i notificació 
 

1. Termini de resolució 
El termini per resoldre sobre la convocatòria és el que determinen les bases (màxim de 
sis mesos a comptar de l’acabament del període de presentació de les sol·licituds). En 
cas que hagi transcorregut el termini sense que s’hagi adoptat una resolució, els 
sol·licitants podran entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci 
administratiu. 

 

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

q) Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta resolució 
escau interposar un recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos 
administratius de Girona, en el termini de dos mesos a comptar del dia següent al de la 
notificació. Alternativament, i de forma potestativa, s’hi pot interposar un recurs de reposició 
davant la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en el termini d’un mes a comptar del 
dia següent al de al notificació. 
r) Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler electrònic de la Diputació, al lloc web i , d’acord 
amb el que estableix 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 de l’exercici 2022, per un import 
màxim de 18.000,00 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 303 3341 48101 -  
Ajuts a centres i instituts d’estudis per a activitats - recerca local, del pressupost de 
l’exercici 2022. 
 
Tercer: Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord, 
perquè disposi publicar la convocatòria en el BOPG, perquè resolgui els recursos que 
s’hi puguin interposar i perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es persegueix, 
rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s’hi puguin advertir. 
 
Quart: Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot 
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el president de la 
Diputació de Girona en el termini d’1 mes a comptar de l’endemà de la publicació, o 
directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
de Girona en el termini de 2 mesos.” 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
10. Aprovar la convocatòria de subvencions per al foment de produccions 
editorials, any 2022 - Comunicació Cultural 
 
El Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Girona per al període 2020-2023, 
aprovat pel Ple de la Diputació en la sessió plenària de 17 de desembre de 2019, té 
com a base normativa l’article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. Aquest Pla té un contingut programàtic i la seva efectivitat queda 
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condicionada a la implementació de les diferents línies de subvencions que el propi Pla 
relaciona, i d’acord, fonamentalment, amb les disponibilitats pressupostàries de què 
disposi la Diputació per a cada exercici. Em el punt 6 de l’esmentat Pla estratègic 
queda recollida una línia de subvencions de concurrència competitiva per al foment de 
produccions editorials d’interès cultural que contribueixin a enriquir el patrimoni 
bibliogràfic de l’àmbit de les comarques gironines.   

 
La Diputació de Girona, a través del Servei de Comunicació Cultural de l’Àrea de 
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, presta un servei públic definit per la 
promoció, la divulgació i la recerca dels valors que configuren el territori i el patrimoni 
de les terres de Girona. En aquest sentit, estableix, entre d’altres, una línia de 
subvencions adreçada a editors i a entitats sense ànim de lucre, amb els objectius 
prioritaris de promoure la publicació de llibres que contribueixin a divulgar el 
coneixement sobre la història, la cultura, la societat i el patrimoni de les comarques 
gironines, i també d’ajudar els autors i autores de la demarcació a publicar les seves 
obres. 
 
L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen a les bases 
específiques reguladores de subvencions per al foment de produccions editorials 
aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 23 de novembre de 2021 i 
publicades inicialment al BOP de Girona núm. 240 de 17 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 
acordi l’acord següent: 
 
Primer. Aprovar la convocatòria en règim de concurrència competitiva per a la 
concessió de subvencions per al foment de produccions editorials, per a l’any 2022, el 
text de la qual es transcriu literalment a continuació: 

 
“CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER AL FOMENT DE PRODUCCIONS EDITORIALS. 
ANY 2022 

 
1. Objecte i finalitat   
 
Subvencions en règim de concurrència competitiva per al foment de produccions editorials per 
a l’anualitat 2022, d’acord amb les bases específiques reguladores de subvencions per al 
foment de produccions editorials aprovades pel Ple de la Diputació de Girona el dia 23 de 
novembre de 2021 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona, núm. 240, de 17 de 
desembre de 2021 
 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
 
L’import total destinat inicialment a aquesta convocatòria és de 125.000 euros. Les 
subvencions aniran a càrrec de les aplicacions pressupostàries del pressupost general de la 
Diputació de Girona per a l’any 2022 que es detallen a continuació: 
 

COMUNICACIÓ CULTURAL 

Línia d’ajuts Aplicació pressupostària Import en € 
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Programa edició llibres d’interès local editors 

 
303/3340/47901 

 
100.000,00 

 
Programa edició de llibres d’interès local ONL 

 
303/3340/48100 

 
25.000,00 

 
La distribució d’aquests imports té caràcter estimatiu i es podrà redistribuir entre les aplicacions 
pressupostàries que es detallen 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 pot ser ampliat amb una quantitat addicional de com a 
màxim 30.000 euros, derivada de crèdits sobrants d’altres convocatòries o de modificacions de 
crèdit. L’efectivitat de la quantia addicional està condicionada a la corresponent declaració de 
disponibilitat de crèdit prèviament a la resolució de les subvencions i a l’aprovació de l’augment 
de la convocatòria. 
 
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 (www.ddgi.cat/subvencions) d’acord amb els criteris que estableix l’article 5 de les bases 
reguladores. 
 
Les empreses editorials poden presentar un màxim de dues sol·licituds en aquesta 
convocatòria. Els editors no dedicats professionalment a l’activitat editorial i les entitats sense 
ànim de lucre poden presentar-hi una única sol·licitud de subvenció. 
 
      3.1. Forma de presentació de les sol·licituds 
Entitats, empreses i d’altres: Les sol·licituds s’han de presentar per via telemàtica, mitjançant  
el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat/subvencions), 
acompanyat de la documentació que estableix l’article 5 de les bases.  
Les sol·licituds, la presentació de les quals ha de ser telemàtica (mitjançant la plataforma de 
subvencions de la Diputació de Girona o l’e-TRAM), han d’estar signades electrònicament 
mitjançant un certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d’Administració Oberta de 
Catalunya. 
Persones físiques: Poden presentar la sol·licitud al Registre General de la Diputació de Girona 
(Pujada de Sant Martí, 5, 17004 Girona) o per qualsevol dels mitjans que estableix la legislació 
del procediment administratiu comú. 
 
4. Import de les subvencions 
Se subvencionaran les publicacions per ordre de puntuació, d’acord amb els criteris establerts 
al punt 6 de les bases reguladores. L’import de la subvenció concedida ha de ser d’un màxim 
del 50 % del pressupost presentat, i no pot ser superior als 2.500 euros ni inferior a 500 €, 
excepte en els casos en què la quantia sol·licitada sigui inferior a aquest import mínim. 
 
5. Àmbit temporal de les accions subvencionables 
Se subvencionaran les publicacions editades entre el 15 de novembre de 2021 i el 15 de 
novembre de 2022. 
 
6.  Termini per justificar les subvencions 
El termini per justificar les subvencions finalitza el 15 de novembre de 2022. No s’admetran 
sol·licituds de pròrroga del termini de justificació de la subvenció. 
En cas que el dia d’acabament del termini per presentar la justificació coincideixi en dissabte o 
festiu, el termini esmentat finalitzarà el dia hàbil següent. 
 
7. Termini de resolució i notificació 

 

http://www.ddgi.cat/subvencions
http://www.ddgi.cat/subvencions
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7.1. Termini de resolució  
El termini per resoldre la convocatòria, tal com estableixen les bases, és com a màxim de sis 
mesos a comptar de la data de finalització del període de presentació de sol·licituds. 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. 
 

7.2. Termini de notificació 
Es notificarà la resolució a tots els beneficiaris de manera individualitzada, tal com disposa 
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 de 10 dies hàbils a comptar de la data d’adopció de l’acord. 
 
8. Règim de recursos 
La resolució d’aquesta 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 2 mesos a comptar de l’endemà de la notificació. Alternativament, i 
de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant la Junta de Govern de la 
Diputació de Girona en el termini d’1 mes a comptar de l’endemà de la notificació.  
 
9. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler electrònic de la Diputació de Girona, al lloc web, i, 
d’acord amb el que estableix l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, se’n 
publicarà l’extracte al Butlletí Oficial de la Província de Girona.” 
 
Segon. Autoritzar la despesa de la convocatòria de l’exercici 2022, per un import 
màxim de 125.000,00 euros Les subvencions aniran a càrrec de les aplicacions 
pressupostàries del pressupost general de la Diputació de Girona per a l'any 2022 que 
es detallen a continuació: 
 
COMUNICACIÓ CULTURAL 

Línia d’ajuts Aplicació pressupostària Import € 

 
Programa edició llibres d’interès local editors 

 
303/3340/47901 

 
100.000,00 

 
Programa edició de llibres d’interès local ONL 

 
303/3340/48100 

 
25.000,00 

 
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 del Jutjat Contenciós Administratiu 
de Girona en el termini de 2 mesos. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
11. Aprovació la modificació de l'ordenança de preu públic per a la publicació 
L'armament del castell de Rocabruna - Comunicació Cultural 
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Vista la vigent Ordenança reguladora del preu públic per al servei de subscripcions i 
venda d'edicions i publicacions corporatives, per la qual es regulen els preus públics 
dels productes editorials i audiovisuals publicats per la Diputació de Girona. 
 
Vist que, d'acord amb l'article 5 de l'esmentada Ordenança, la competència per fixar i 
modificar les prestacions i les tarifes de les publicacions corporatives correspon a la 
Junta de Govern de la Diputació. 
 
Vist que en data 21 de juliol de 2020 es va aprovar, mitjançant decret del vicepresident 
segon de la Diputació de Girona, la producció editorial del llibre titulat L’armament del 
castell de Rocabruna. 
 
Atès que la tipologia i característiques de l’obra no s’ajusten a cap de les col·leccions 
corporatives, i que per això ha calgut publicar el llibre fora de col·lecció. 
 
Atès que un cop finalitzat el procés d'edició del llibre és necessari fixar-ne el preu de 
venda al públic per tal de procedir a la prestació del servei de venda d'aquesta 
publicació. 
 
Vist que, d'acord amb allò que estableix l'article 44 del Reial decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, segons el qual l'import dels preus públics haurà de cobrir com a mínim el cost 
del servei prestat o de l'activitat realitzada, tret que quan existeixin raons socials, 
benèfiques, culturals o d'interès públic que així ho aconsellin, l'entitat podrà fixar preus 
públics per sota d'aquest límit. 
 
Vist que la publicació del llibre L’armament del castell de Rocabruna respon a motius 
d'interès públic en matèria cultural, i que per això es pot fixar un preu de venda que no 
cobreixi les despeses efectuades.  
 
Atès que en les aplicacions pressupostàries Estudis i treballs tècnics Comunicació 
Cultural  dels exercicis 2021 i 2022 del centre gestor de Comunicació Cultural s’ha 
previst el crèdit suficient per fer front a les despeses de producció (maquetació i 
impressió) del llibre esmentat, de manera que la diferència resultant entre el cost del 
servei i la previsió d'ingressos queda coberta. 
 
Vist que per establir un preu de venda al públic ajustat als preus de mercat s’ha 
efectuat la pertinent consulta a l'actual empresa distribuïdora de les edicions 
corporatives, i que el preu que s’ha aconsellat en aquest cas és d’uns 24 € IVA inclòs. 
 
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:  
 
RESOLUCIÓ 
 
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança reguladora del preu públic 
per al servei de subscripcions i venda d'edicions i publicacions corporatives, 
incorporant a l'annex de l'ordenança, apartat “Altres”, el títol següent: L’armament del 
castell de Rocabruna, amb un preu de venda al públic de  23,04 € (sense IVA). 
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SEGON. Sotmetre el present acord a informació pública mitjançant la seva publicació 
en el Butlletí Oficial de la Província i en el Tauler d'Edictes de la Corporació per un 
termini de 30 dies, en el benentès que en cas de no presentar-se al·legacions durant 
l'esmentat termini, l'acord quedarà definitivament aprovat. 
 
TERCER Traslladar el present acord a l’empresa NORDEST SL, actual distribuïdora 
de les edicions de la Diputació de Girona. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
12. Aprovar la subvenció nominativa a Mithistòrima Produccions per al 
finançament de la Sala La Planeta 2022 - Cooperació Cultural 
 
Mithistòrima Produccions SL ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament 
de la programació estable i produccions d’arts escèniques de la Sala La Planeta , l’any 
2022, i s’ha instruït l'expedient corresponent (2022/92).  
 
La sala La Planeta va ser membre fundador de la Coordinadora de Sales Alternatives 
de Catalunya (COSACA), juntament amb les sales barcelonines Tantarantana, 
Muntaner, Espai Brossa, Versus Teatre, Beckett, el Teatre L’Aurora d’Igualada, el 
Teatre de Ponent de Granollers i la sala Trono de Tarragona, i posteriorment, 
juntament amb aquestes tres últimes sales va fundar la Coordinadora de Teatres 
Independents de Catalunya (CTIC). També forma part de la Red de Teatros 
Alternativos de l’Estat Espanyol, integrada actualment per més d'una trentena 
d’espais escènics de petit format, i, des de l'any 2010, s'ha incorporat a l'associació 
d'empreses de teatre de Catalunya ADETCA. L’any 2020 han rebut el premi al Millor 
Teatre de Catalunya dins la Gala Catalunya Aixeca el Teló. 
 
Amb una activitat escènica de més de trenta anys – a la tardor de l’any 2022 
celebraran la 32ena edició de la Proposta de Teatre Independent - i amb una 
programació professional regular des del 1997, la sala La Planeta és gestionada 
actualment per l’empresa Mithistòrima Produccions S.L. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada 
nominativament a favor de Mithistòrima Produccions SL, de conformitat amb allò que 
preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i 
l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, la 
concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb 
el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 
qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 
 
D’acord al decret  de la Presidència de 18 de juliol de 2019, es delega a la Junta de 
Govern les atribucions per a l’atorgament de subvencions a l’empara de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, amb càrrec als crèdits 4 i 7 del 
vigent pressupost corporatiu, d’import a partir de 18.001,00 euros, inclòs. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural es proposa a la Junta 
de Govern que adopti l'acord següent:  
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PRIMER. Concedir la subvenció a Mithistòrima Produccions SL, per al finançament de 
la programació estable i produccions d’arts escèniques de la Sala La Planeta , l’any 
2022, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del (nom 
del beneficiari) 

NIF del 
beneficiari 

Objecte de 
la subvenció 

Període 
d’execució 
de l’activitat 

2022/92 Mithistòrima 
Produccions SL 

B17777863 Programació 
estable i 
produccions 
d’arts 
escèniques 
de la Sala La 
Planeta 
2022 

des del 16 
de novembre 
de 2021 fins 
al 31 
d’octubre de 
2022 

 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 

subvencionables 

Import de la 
subvenció 

 

Percentatge 
de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

209.000,00€ 209.000,00E 33.000,00€ 15,79%  209.000,00 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de  TRENTA-TRES MIL EUROS, 
(33.000,00€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/47901 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 del 16 de novembre de 2021 
fins al 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, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les 
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar 
el cost total de l'activitat subvencionada. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.  
D’acord a l’art. 21.4 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, 
es requerirà per part de l’ens beneficiari l’acceptació expressa de la subvenció. 
 
SISÈ. Quantia, finançament i pagament.  
De conformitat amb allò que disposa l’article 34.4 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, tan bon punt s’hagi produït l’acceptació expressa d’aquest acord, de 
conformitat amb el punt cinquè, es procedirà al pagament de  VINT-I-TRES MIL CENT 
EUROS (23.100,00€), en concepte de bestreta, que correspon al 70 % de l’import de 
la subvenció, com a finançament necessari per poder dur a terme les actuacions 
inherents a la subvenció. El pagament tindrà lloc dins el mateix exercici en què es 
concedeix, i sense necessitat de constitució de fiança o garantia. 
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Quan Mithistòrima Produccions SL, hagi presentat telemàticament al Registre General 
de la Diputació la justificació econòmica de l’anualitat en curs, de conformitat amb el 
que s’estableix en el punt setè d’aquest acord, es farà efectiva la quantitat de  NOU 
MIL NOU-CENTS EUROS, (9.900,00€), corresponents al 30% restant. 
 
El beneficiari resta obligat a presentar en el termini atorgat a l’efecte en el Registre 
General de la Diputació la justificació econòmica, de conformitat amb el que s’estableix 
en el punt setè d’aquest acord. 
 
SETÈ. Règim de justificació.  
Mithistòrima Produccions SL ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 
209.000,00€ corresponents a l’import de les despeses, que consten en el pressupost 
de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al Registre General 
de la Diputació de la documentació següent: 
a) El compte justificatiu normalitzat de la Diputació. 
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 
factura;  
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de 
les activitats. 
f)Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o 
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en compliment 
de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència (document 
normalitzat de la Diputació). 
g) Un informe de revisió del compte justificatiu subscrit per un auditor de comptes 
inscrit com exercent en el “Registre Oficial de Auditores de Cuentas” dependent del 
“Instituto de Auditoria de Cuentas”, que ha de garantir, mitjançant un examen 
independent, que el beneficiari de l’ajut ha realitzat l’acció subvencionada i ha complert 
els requisits perquè se’n pugui fer el pagament. L’informe exposarà de forma clara, 
objectiva i ponderada els fets comprovats i les conclusions obtingudes.  
 
En el supòsit que el beneficiari no estigui obligat a auditar els comptes anuals, la 
designació de l’auditor la farà aquest beneficiari. 
 
En cas que el beneficiari estigui obligat a auditar els comptes anuals per un auditor 
sotmès a la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’auditoria de comptes, la revisió de la 
memòria d’actuació, així com la revisió del compte justificatiu la portarà a terme el 
mateix auditor.  
 
L’actuació dels auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de 
comptes justificatius de subvencions es farà de conformitat amb el que s’estableix a 
l’Ordre  EHA/1434/2007, de 17 de maig, per la qual s’aprova la norma d’actuació dels 
auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de comptes justificatius de 
subvencions en l’àmbit del sector públic estatal, que preveu l’article 74 del Reglament 
de la LLei 38/2008, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat per RD 
887/2006 de 21 de juliol. 
 
Les despeses d’elaboració de l’informe d’auditor es consideraran despeses 
subvencionables fins a un import màxim de 1.000,00 euros. 
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h) Per a poder analitzar els indicadors del Pla estratègic del servei de Cooperació 
Cultural, en el moment de justificar s’ha d’aportar la informació següent:  
 

- Nombre d’usuaris. 
- Teniu patrocinadors i/o mecenes? Contestar Si/No. 

 
 
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 22 de novembre de 
2022. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, 
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
 
Degut a la situació excepcional derivada de la pandèmia de la Covid-19, s’acceptaran 
els canvis següents, sempre i quan estiguin degudament motivats a la justificació i 
directament relacionats amb la situació de crisi sanitària: 
 

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

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

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

 
a) Els caixets, percentatge de taquilla o honoraris que hagin estat 

acceptats pels equipaments municipals o les entitats o empreses 
organitzadores dels concerts, actuacions o espectacles. 

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

 
No es concedirà pròrroga del termini de justificació. La manca de justificació 
implicarà l’inici del procediment de revocació de la subvenció concedida. 
 
Tan bon punt Mithistòrima Produccions, S.L. 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. 
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VUITÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat.  
La Junta de Govern de la Diputació de Girona té la facultat de revisar la subvenció 
concedida i de modificar la resolució de concessió en el cas d’alteració de les 
condicions que s’han tingut en compte per a la concessió de la subvenció. En relació 
amb la possibilitat de modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que 
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa 
concordant. Es procedirà a exigir el reintegrament de la subvenció concedida en els 
supòsits previstos a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i a l’article 34 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona. 
 
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat. 
El Mithistòrima Produccions, S.L.  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.  
Mithistòrima Produccions, S.L. té les obligacions següents: 
 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb la 
col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Col·laborar en la programació del Pati Cultural de la Diputació de Girona, si s’escau. 
h) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
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i) Coordinar-se amb el Servei de Protocol i Comunicació de la Diputació de Girona per 
qualsevol acte de presentació pública relacionat amb l’objecte de la subvenció. 
L’incompliment d’aquest punt és causa de revocació directa de la subvenció atorgada. 
 
ONZÈ. Verificació i control.  
La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients 
l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El 
control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions.  
 
Mithistòrima Produccions, S.L., 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. 
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 
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s’atorgui una subvenció superior a 10.000,00 €, en el moment de presentar el 
compte justificatiu, estan obligades a adjuntar-hi la informació relativa a les 
retribucions dels seus òrgans de direcció o d’administració, a l’efecte que la 
Diputació de Girona les faci públiques en compliment de les obligacions 
establertes en la legislació sobre transparència). 

 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció del 
caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
CATORZÈ. Clàusula de dades personals.  
Les dades personals que els sol·licitants de la subvenció comuniquin durant el 
procediment, actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, seran 
tractades per la Diputació de Girona com a Responsable del Tractament en el sentit de 
l’article 4.7 del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 
del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016), amb la finalitat de 
gestionar la subvenció i portar a terme les actuacions que se’n deriven establertes per 
Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment de missió d’interès 
públic (art. 6.1.e del Reglament) i d’obligacions legals (art. 6.1.c). En cas que la 
tramitació de la sol·licitud impliqui comunicació de dades d’altres persones a la 
Diputació de Girona, les persones sol·licitants hauran d'informar a les persones 
afectades d'aquesta comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament 
General de Protecció de Dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació, supressió, 
sol·licitar la limitació del tractament i oposició) l’interessat es podrà adreçar en 
qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació detallada del tractament, 
incloent les vies d'exercici dels drets de les persones interessades, es pot consultar a 
la seu electrònica de la Diputació de Girona.  
 
QUINZÈ. Normes supletòries.  
En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions; l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, i la resta de normativa que hi sigui aplicable. 
 
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 Mithistòrima Produccions, S.L.” 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
13. Aprovar la subvenció nominativa a Girona Artelier per al finançament de 
l'Escola de Música Moderna 2022 - Cooperació Cultural 
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Girona Artelier SCCL, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament de la 
programació de les activitats de l’Escola de Música Moderna de Girona, l’any 2022, i 
s’ha instruït l'expedient corresponent (2022/115).  

 
Girona Artelier, SCCL, realitza una tasca socioeducativa per facilitar l’accés a la 
pràctica musical al màxim nombre de persones i col·lectius, fent xarxa local amb el 
conjunt d’agents socials, culturals i educatius amb una mirada de ciutat educadora. 
Té com a objectius: Incentivar l'educació musical com a formació integral de les 
persones, destacant especialment el valor socialitzador de la música; Vehicular la 
formació instrumental a través de classes individuals i col·lectives; Treballar per 
projectes com a metodologia complementària a la formació artística; Potenciar la 
formació acadèmica integrada dels tres blocs (llenguatge musical, instrument i 
combos) de forma transversal i acompanyar a l'alumne a aprendre a aprendre; 
Afavorir l'estudi i la pràctica adaptant-se a les inquietuds dels alumnes tant per 
itineraris amateurs com professionalitzadors; Promocionar la implicació de les 
agrupacions de diferents edats i nivells en l'entorn social de la ciutat; i Crear projectes 
que incorporin un ventall més ampli de disciplines artístiques per oferir una formació 
transversal. 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 17 de desembre de 2019 va aprovar el Pla 
Estratègic de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació 
Cultural tindrà una línia de cooperació econòmica amb equipaments culturals 
estratègics. L’objectiu principal d’aquesta línia és garantir el manteniment de l’oferta 
cultural. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada 
nominativament a favor de Girona Artelier SCCL, de conformitat amb allò que preveu 
l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 
16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, la concessió 
de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb el 
procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 
 
D’acord al decret  de la Presidència de 18 de juliol de 2019, es delega a la Junta de 
Govern les atribucions per a l’atorgament de subvencions a l’empara de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, amb càrrec als crèdits 4 i 7 del 
vigent pressupost corporatiu, d’import a partir de 18.001,00 euros, inclòs. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern, 
per unanimitat, acorda:  
 
PRIMER. Concedir la subvenció a Girona Artelier SCCL, per al finançament dels 
projectes de l’Escola de Música Moderna 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 

2022/115 Girona Artelier SCCL G55176630 Projectes de 
l’Escola de 
Música 
Moderna de 
Girona 

Des de l’1 de 
setembre de 
2021 fins al 31 
de juliol  de 
2022 (curs 
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2021/2022) 
Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a justificar 
 

299.761,75€ 27.000,00 € 27.000,00 € 100 %  27.000,00 € 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de VINT-I-SET MIL EUROS, 
(27.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/47922 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 de “Projectes”, 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 setembre de 2021 
fins al 31 de juliol 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.  
Es considera que Girona Artelier SCCL, accepta la subvenció, així com les condicions 
generals i específiques fixades per a la seva aplicació estipulades en aquest acord, si 
en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest acord, no manifesta el 
contrari.  
 
SISÈ. Quantia, finançament i pagament.  
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 27.000,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 100 %, quan s’hagi presentat el compte justificatiu 
tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.  
 
SETÈ. Règim de justificació.  
Girona Artelier SCCL, ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 
27.000,00€ corresponents a l’import de les despeses de “Projectes”, 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 
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de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència (document 
normalitzat de la Diputació). 
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:  

v) Nombre d’usuaris. 
w) Té patrocinadors i/o mecenes?  Contestar si/no. 

 
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 setembre de 
2022. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, 
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
 
Degut a la situació excepcional derivada de la pandèmia de la Covid-19, s’acceptaran 
els canvis següents, sempre i quan estiguin degudament motivats a la justificació i 
directament relacionats amb la situació de crisi sanitària: 
 

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

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

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

 
a) Els caixets, percentatge de taquilla o honoraris que hagin estat 

acceptats pels equipaments municipals o les entitats o empreses 
organitzadores dels concerts, actuacions o espectacles. 

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

 
No es concedirà pròrroga del termini de justificació. La manca de justificació 
implicarà l’inici del procediment de revocació de la subvenció concedida. 
 
Tan bon punt Girona Artelier SCCL, 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. 
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VUITÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat.  
La Junta de Govern de la Diputació de Girona té la facultat de revisar la subvenció 
concedida i de modificar la resolució de concessió en el cas d’alteració de les 
condicions que s’han tingut en compte per a la concessió de la subvenció. En relació 
amb la possibilitat de modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que 
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa 
concordant. Es procedirà a exigir el reintegrament de la subvenció concedida en els 
supòsits previstos a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i a l’article 34 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona. 
 
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat. 
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de 
Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de 
subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada. 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 
 

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



 

 

 

 

29 

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

 

i) Coordinar-se amb el Servei de Protocol i Comunicació de la Diputació de Girona per 
qualsevol acte de presentació pública relacionat amb l’objecte de la subvenció. 
L’incompliment d’aquest punt és causa de revocació directa de la subvenció atorgada. 
 
ONZÈ. Verificació i control.  
La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients 
l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El 
control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions.  
 
Girona Artelier SCCL, 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. 
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 
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compte justificatiu, estan obligades a adjuntar-hi la informació relativa a les 
retribucions dels seus òrgans de direcció o d’administració, a l’efecte que la 
Diputació de Girona les faci públiques en compliment de les obligacions 
establertes en la legislació sobre transparència). 

 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció del 
caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
CATORZÈ. Clàusula de dades personals.  
Les dades personals que els sol·licitants de la subvenció comuniquin durant el 
procediment, actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, seran 
tractades per la Diputació de Girona com a Responsable del Tractament en el sentit de 
l’article 4.7 del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 
del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016), amb la finalitat de 
gestionar la subvenció i portar a terme les actuacions que se’n deriven establertes per 
Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment de missió d’interès 
públic (art. 6.1.e del Reglament) i d’obligacions legals (art. 6.1.c). En cas que la 
tramitació de la sol·licitud impliqui comunicació de dades d’altres persones a la 
Diputació de Girona, les persones sol·licitants hauran d'informar a les persones 
afectades d'aquesta comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament 
General de Protecció de Dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació, supressió, 
sol·licitar la limitació del tractament i oposició) l’interessat es podrà adreçar en 
qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació detallada del tractament, 
incloent les vies d'exercici dels drets de les persones interessades, es pot consultar a 
la seu electrònica de la Diputació de Girona.  
 
QUINZÈ. Normes supletòries.  
En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions; l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, i la resta de normativa que hi sigui aplicable. 
 
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 Girona Artelier, SCCL. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
14. Aprovar la subvenció nominativa a l'Orquestra de Girona per al seu 
funcionament i activitats - Cooperació Cultural 
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L’Orquestra de Girona, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament  
d’activitats i funcionament de l’Orquestra de Girona, l’any 2022, i s’ha instruït 
l'expedient corresponent (2022/147).  
  
L’objectiu de l'Orquestra de Girona (OdG) és ser un referent musical de Girona i 
comarques així com de dins i fora del país, amb la permanent vocació de suport, 
col·laboració i promoció amb les manifestacions culturals i musicals. 
 
Es tracta d’una organització abocada al territori per la seva gran estabilitat, 
demostrada des de 1996 així com la capacitat d'organització de projectes de gran 
qualitat en el camp de la música clàssica en directe, en concerts per a tot tipus de 
públics.  
 
Aquesta filosofia s'orienta clarament a l'activitat i funcionament de l'OdG, com a 
referent musical, tant per la qualitat de la seva interpretació musical com per la seva 
singularitat atès les seves col·laboracions amb entitats musicals del territori, així com, 
per altra banda, l’elaboració de repertoris, formats de concert i continguts novedosos i, 
també en molts casos, de recuperació del patrimoni musical català. 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 17 de desembre de 2019 va aprovar el Pla 
Estratègic de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació 
Cultural tindrà una línia de subvencions específiques per la promoció de les arts 
escèniques, dins les quals s’hi engloben les accions de promoció i difusió de la música. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada 
nominativament a favor de l’Orquestra 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, la concessió 
de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb el 
procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 
 
D’acord al decret  de la Presidència de 18 de juliol de 2019, es delega a la Junta de 
Govern les atribucions per a l’atorgament de subvencions a l’empara de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, amb càrrec als crèdits 4 i 7 del 
vigent pressupost corporatiu, d’import a partir de 18.001,00 euros, inclòs. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural es proposa a la Junta 
de Govern que adopti l'acord següent:  
 
PRIMER. Concedir la subvenció a l’Orquestra de Girona, per al finançament 
d’activitats i funcionament de l’Orquestra 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 

2022/147 Orquestra de Girona G17469859 Finançament 
d’activitats i 
funcionament 
de l’Orquestra 
de Girona 

Des del 16 de 
novembre de 
2022 fins al 15 
de novembre de 
2022 

Cost total de 
l'objecte 

Cost de les despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 

Percentatge de 
finançament 

Import a justificar 
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subvencionat  

41.492,00 € 41.492,00 € 20.000,00 € 48,20 %  41.492,00 € 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de VINT MIL EUROS, (20.000,00 
€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/48112 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 del 16 de novembre de 2021 
fins al 15 de novembre 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.  
Es considera que l’Orquestra de Girona, accepta la subvenció, així com les condicions 
generals i específiques fixades per a la seva aplicació estipulades en aquest acord, si 
en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest acord, no manifesta el 
contrari.  
 
SISÈ. Quantia, finançament i pagament.  
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 20.000,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 48,20 %, quan s’hagi presentat el compte 
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.  
 
Es podran fer pagaments fraccionats mitjançant la presentació de comptes justificatius 
parcials corresponents a la despesa efectuada en un període determinat. El darrer 
compte justificatiu haurà d’anar acompanyat de l’informe d’auditor. 
 
SETÈ. Règim de justificació.  
L’Orquestra de Girona, ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 
41.492,00€ corresponents a l’import de les despeses d’activitats i funcionament de 
l’Orquestra 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. 
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f)Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o 
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en compliment 
de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència (document 
normalitzat de la Diputació). 
g)Per a poder analitzar els indicadors del Pla estratègic del servei de Cooperació 
Cultural, en el moment de justificar s’ha d’aportar la informació següent:  
 
       - Nombre d’assistents 
 
 
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 25 de novembre de 
2022. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, 
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
 
Degut a la situació excepcional derivada de la pandèmia de la Covid-19, s’acceptaran 
els canvis següents, sempre i quan estiguin degudament motivats a la justificació i 
directament relacionats amb la situació de crisi sanitària: 
 

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

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

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

 
f) Els caixets, percentatge de taquilla o honoraris que hagin estat 

acceptats pels equipaments municipals o les entitats o empreses 
organitzadores dels concerts, actuacions o espectacles. 

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

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

Tan bon punt l’Orquestra 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 
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que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, amb les 
conseqüències que es determinen al punt següent. 
 
VUITÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat.  
La Junta de Govern de la Diputació de Girona té la facultat de revisar la subvenció 
concedida i de modificar la resolució de concessió en el cas d’alteració de les 
condicions que s’han tingut en compte per a la concessió de la subvenció. En relació 
amb la possibilitat de modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que 
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa 
concordant. Es procedirà a exigir el reintegrament de la subvenció concedida en els 
supòsits previstos a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i a l’article 34 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona. 
 
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat. 
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de 
Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de 
subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada. 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 
 

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

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

 
DESÈ. Obligacions del beneficiari.  
L’Orquestra 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; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb la 
col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
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g) Col·laborar en la programació del Pati Cultural de la Diputació de Girona, si s’escau. 
h) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
i) Coordinar-se amb el Servei de Protocol i Comunicació de la Diputació de Girona per 
qualsevol acte de presentació pública relacionat amb l’objecte de la subvenció. 
L’incompliment d’aquest punt és causa de revocació directa de la subvenció atorgada. 
 
ONZÈ. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
L’Orquestra 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. 

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 
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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 l’Orquestra de Girona. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
15. Aprovar la subvenció nominativa a la Fundació Casa de la Música de les 
Comarques Gironines per activitats 2022 - Cooperació Cultural 
 



 

 

 

 

37 

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

 

La Fundació Casa de la Música de les Comarques Gironines, ha sol·licitat una 
subvenció nominativa per al finançament del Projecte Casa de la Música , l’any 2022, i 
s’ha instruït l'expedient corresponent (2022/161).  
 
La Casa de la Música és un projecte innovador dins del sector musical i de la gestió 
cultural, un projecte compartit entre les administracions públiques i la Fundació 
Privada, que intenta dinamitzar el sector musical en el camp de la música popular de 
manera transversal, des del suport als creadors, passant per el vessant social i fins 
arribar a la generació de nous públics. 
 
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 la Música de les comarques gironines, 
de conformitat amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, la concessió de la subvenció es pot formalitzar 
mitjançant un acord, de conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions. 
 
D’acord al decret  de la Presidència de 18 de juliol de 2019, es delega a la Junta de 
Govern les atribucions per a l’atorgament de subvencions a l’empara de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, amb càrrec als crèdits 4 i 7 del 
vigent pressupost corporatiu, d’import a partir de 18.001,00 euros, inclòs. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural es proposa a la Junta 
de Govern que adopti l'acord següent:  
 
PRIMER. Concedir la subvenció a la Fundació Casa de la Música de les Comarques 
Gironines, per al Projecte Casa de la Música, 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 

2022/161 Fundació Casa de la 
Música de les 
Comarques 
Gironines 

G55233001 Projecte Casa 
de la Música 

Des del 1 de 
novembre 2021 
fins al 31 
d’octubre de 
2022 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a justificar 
 

251.000,00€ 251.000,00€ 70.000,00 € 27,88 %  251.000,00€ 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de  SETANTA MIL EUROS, 
(70.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/48119 del pressupost 
de la Diputació de Girona de 2022. 
 
TERCER. Objecte. 
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La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada 
exclusivament a l’execució de les despeses 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 del 1 de novembre 2021 fins 
al 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, 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. 
La Fundació Privada Casa de la Música del Gironès, disposarà d’un termini d’un mes, 
a comptar des de la notificació d’aquest acord, per acceptar la subvenció, així com les 
condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació estipulades en 
aquest acord.  
 
D’acord a l’art. 21.4 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, 
es requerirà per part de l’ens beneficiari l’acceptació expressa de la subvenció. 
 
SISÈ. Quantia, finançament i pagament.  
De conformitat amb allò que disposa l’article 34.4 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, tan bon punt s’hagi produït l’acceptació d’aquest acord, de conformitat amb 
el punt cinquè, es procedirà al pagament de QUARANTA-NOU MIL  EUROS 
(49.000,00 €), en concepte de bestreta, que correspon al 70% de l’import de la 
subvenció, com a finançament necessari per poder dur a terme les actuacions 
inherents a la subvenció. El pagament tindrà lloc dins el mateix exercici en què es 
concedeix, i sense necessitat de constitució de fiança o garantia. 
 
Quan la Fundació Privada Casa de la Música del Gironès, de Salt, hagi presentat al 
Registre General de la Diputació la justificació econòmica de l’anualitat en curs, de 
conformitat amb el que s’estableix en el punt setè d’aquest acord, es farà efectiva la 
quantitat de VINT- I- UN MIL EUROS, (21.000,00 €), corresponents al 30% restant. El 
pagament s’efectuarà mitjançant transferència bancària. 
 
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 la Música de les Comarques Gironines, ha de justificar la 
subvenció concedida, per l’import de 246.000,00€ corresponents a l’import de les 
despeses de que consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la 
presentació telemàtica al Registre General de la Diputació de la documentació 
següent: 

aa) El compte justificatiu normalitzat de la Diputació. 
bb)  Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
cc) 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;  
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dd) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 

ee) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió 
pública de les activitats. 

ff) 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:  
 
h) Nombre d’usuaris. 
i) El projecte subvencionat té patrocinadors i/o mecenes? Contestar si/no. 

gg) 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). 

hh)  Un informe de revisió del compte justificatiu subscrit per un auditor de 
comptes inscrit com exercent en el “Registre Oficial de Auditores de Cuentas” 
dependent del “Instituto de Auditoria de Cuentas”, que ha de garantir, 
mitjançant un examen independent, que el beneficiari de l’ajut ha realitzat 
l’acció subvencionada i ha complert els requisits perquè se’n pugui fer el 
pagament. L’informe exposarà de forma clara, objectiva i ponderada els fets 
comprovats i les conclusions obtingudes.  
 

En el supòsit que el beneficiari no estigui obligat a auditar els comptes anuals, la 
designació de l’auditor la farà aquest beneficiari. 
 
En cas que el beneficiari estigui obligat a auditar els comptes anuals per un auditor 
sotmès a la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’auditoria de comptes, la revisió de la 
memòria d’actuació, així com la revisió del compte justificatiu la portarà a terme el 
mateix auditor.  
 
L’actuació dels auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de 
comptes justificatius de subvencions es farà de conformitat amb el que s’estableix a 
l’Ordre  EHA/1434/2007, de 17 de maig, per la qual s’aprova la norma d’actuació dels 
auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de comptes justificatius de 
subvencions en l’àmbit del sector públic estatal, que preveu l’article 74 del Reglament 
de la Llei 38/2008, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat per RD 
887/2006 de 21 de juliol. 
 
Les despeses d’elaboració de l’informe d’auditor es consideraran despeses 
subvencionables fins a un import màxim de 1.000,00 euros. 
 
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 22 de novembre de 
2022. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, 
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encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
 
Degut a la situació excepcional derivada de la pandèmia de la Covid-19, s’acceptaran 
els canvis següents, sempre i quan estiguin degudament motivats a la justificació i 
directament relacionats amb la situació de crisi sanitària: 
 

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

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

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

 
a) Els caixets, percentatge de taquilla o honoraris que hagin estat 

acceptats pels equipaments municipals o les entitats o empreses 
organitzadores dels concerts, actuacions o espectacles. 

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

 
No es concedirà pròrroga del termini de justificació. La manca de justificació implicarà 
l’inici del procediment de revocació de la subvenció concedida. 
 
Tan bon punt  la Fundació Casa de la Música de les Comarques Gironines, presenti la 
documentació justificativa es procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar 
conforme amb allò establert en aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el 
termini de 10 dies, els defectes que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions 
que s’estimi oportunes, amb la indicació de que, si no ho fes, es considerarà 
incomplerta l’obligació de justificació, amb les conseqüències que es determinen al 
punt següent. 
 
VUITÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat.  
La Junta de Govern de la Diputació de Girona té la facultat de revisar la subvenció 
concedida i de modificar la resolució de concessió en el cas d’alteració de les 
condicions que s’han tingut en compte per a la concessió de la subvenció. En relació 
amb la possibilitat de modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que 
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa 
concordant. Es procedirà a exigir el reintegrament de la subvenció concedida en els 
supòsits previstos a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i a l’article 34 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona. 
 
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat. 
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de 
Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de 
subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada. 
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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 la Música de les Comarques Gironines, té les obligacions 
següents: 
 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb la 
col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Col·laborar en la programació del Pati Cultural de la Diputació de Girona, si s’escau. 
h) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
i) Coordinar-se amb el Servei de Protocol i Comunicació de la Diputació de Girona per 
qualsevol acte de presentació pública relacionat amb l’objecte de la subvenció. 
L’incompliment d’aquest punt és causa de revocació directa de la subvenció atorgada. 
 
ONZÈ. Verificació i control.  
La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients 
l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El 
control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions.  
 
La Fundació Casa de la Música de les Comarques Gironines, 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 
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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. 
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 
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del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016), amb la finalitat de 
gestionar la subvenció i portar a terme les actuacions que se’n deriven establertes per 
Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment de missió d’interès 
públic (art. 6.1.e del Reglament) i d’obligacions legals (art. 6.1.c). En cas que la 
tramitació de la sol·licitud impliqui comunicació de dades d’altres persones a la 
Diputació de Girona, les persones sol·licitants hauran d'informar a les persones 
afectades d'aquesta comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament 
General de Protecció de Dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació, supressió, 
sol·licitar la limitació del tractament i oposició) l’interessat es podrà adreçar en 
qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació detallada del tractament, 
incloent les vies d'exercici dels drets de les persones interessades, es pot consultar a 
la seu electrònica de la Diputació de Girona.  
 
QUINZÈ. Normes supletòries. En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normativa que hi sigui aplicable. 
 
SETZÈ. Amb vista a la situació d’excepcionalitat provocada pel COVID-19 que pot 
afectar el funcionament, organització i realització de les activitats i projectes objecte 
d’aquesta resolució es preveu que per Decret del president de la Diputació de Girona 
es puguin modificar el percentatge de finançament sobre el pressupost global de 
l’activitat, els terminis d’execució i justificació, així com acceptar despeses de 
preparació de l’activitat, tot i que finalment no s’hagi pogut dur a terme, sempre i quan 
estigui degudament motivat. 
 
DISSETÈ. Notificar aquest acord a la Fundació Casa de la Música de les Comarques 
Gironines. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
16. Concedir una subvenció nominativa al Consell Comarcal del Gironès per al 
finançament del Festival Escenaris - Cooperació Cultural 
 
El Consell Comarcal del Gironès ha sol·licitat una subvenció nominativa pel Festival 
Escenaris, l’any 2022, i s’ha instruït l'expedient corresponent (2022/81).  
 
Escenaris 2022 és un projecte de mancomunació teatral, que reuneix la programació 
de teatre professional de 20 programadors de 17 municipis de la comarca del Gironès, 
els quals són: Bescanó, Bordils, Cassà de la Selva, Celrà, Flaçà, Fornells de la Selva, 
Girona, Llagostera, Madremanya, Quart, Salt, Sant Gregori, Sant Joan de Mollet, Sant 
Julià de Ramis, Sant Martí Vell, Sarrià de Ter i Vilablareix. 
 
En total seran 200 representacions que es podran veure des del mes de gener fins al 
mes de juny. Aquestes representacions estan incloses en els apartats de Grans 
Escenaris, Petits Escenaris, Escenaris Mòbils i Escenaris de Circ. 
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El projecte inclou: difusió conjunta, projectes de dinamització de públics, coordinació 
de la cartellera, ajuts a la contractació d'espectacles, i assessorament i gestió per a 
petits programadors. 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 17 de desembre de 2019 va aprovar el Pla 
Estratègic de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació 
Cultural tindrà una línia de subvencions per les arts escèniques, dins la qual s’hi 
engloben les accions de promoció del teatre. L’objectiu d’aquesta línia és garantir 
l’equilibri territorial i temàtic de l’oferta cultural relacionada amb les arts escèniques, 
així com, fomentar la implicació dels municipis en els projectes d’arts escèniques. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada 
nominativament a favor del Consell Comarcal del Gironès, de conformitat amb allò que 
preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i 
l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, la 
concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb 
el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 
qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 
 
D’acord al decret  de la Presidència de 18 de juliol de 2019, es delega a la Junta de 
Govern les atribucions per a l’atorgament de subvencions a l’empara de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, amb càrrec als crèdits 4 i 7 del 
vigent pressupost corporatiu, d’import a partir de 18.001,00 euros, inclòs. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural es proposa a la Junta 
de Govern que adopti l'acord següent:  
 
PRIMER. Concedir la subvenció al Consell Comarcal del Gironès, per al finançament 
del Festival Escenaris, que tindrà lloc a 18 poblacions de la comarca del Gironès, l’any 
2022, que es detalla a continuació:  
 

Número d'expedient 
electrònic 

Nom del (nom del 
beneficiari) 

NIF del beneficiari Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució de 
l’activitat 

2022/81 Consell Comarcal del 
Gironès 

P6700003 Festival Escenaris De l’1 de gener al 
31 de juliol de 
2022 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a justificar 
 

49.788,79 € 49.788,79 € 25.000 € 50,21 % 49.788,79 € 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de  VINT-I-CINC MIL EUROS, 
(25.000,00€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/46503 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 juliol 
del 2022. 
 
QUART. Compatibilitat.  
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La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic 
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les 
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar 
el cost total de l'activitat subvencionada. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.  
Es considera que el Consell Comarcal del Gironès, accepta la subvenció, així com les 
condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació estipulades en 
aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest acord, 
no manifesta el contrari.  
 
SISÈ. Quantia, finançament i pagament.  
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 25.000,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 50,21 %, quan s’hagi presentat el compte 
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.  
 
SETÈ. Règim de justificació.  
El Consell Comarcal del Gironès ha de justificar la subvenció concedida, per l’import 
de 49.788,79 € corresponents a l’import de les despeses que consten en el pressupost 
de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al Registre General 
de la Diputació de la documentació següent: 
 
a) El compte justificatiu normalitzat de la Diputació. 
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 
factura;  
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de 
les activitats. 
f) Per a poder analitzar els indicadors del Pla estratègic del servei de Cooperació 
Cultural, en el moment de justificar s’ha d’aportar la informació següent:  
 

 - La iniciativa incorpora polítiques de gènere? En cas afirmatiu, quines. 
 - La iniciativa 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 setembre de 
2022. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, 
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
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Degut a la situació excepcional derivada de la pandèmia de la Covid-19, s’acceptaran 
els canvis següents, sempre i quan estiguin degudament motivats a la justificació i 
directament relacionats amb la situació de crisi sanitària: 
 

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

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

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

 
j) Els caixets, percentatge de taquilla o honoraris que hagin estat 

acceptats pels equipaments municipals o les entitats o empreses 
organitzadores dels concerts, actuacions o espectacles. 

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

 
No es concedirà pròrroga del termini de justificació. La manca de justificació implicarà 
l’inici del procediment de revocació de la subvenció concedida. 
 
Tan bon punt el Consell Comarcal del Gironès, presenti la documentació justificativa 
es procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert 
en aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes 
que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la 
indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, 
amb les conseqüències que es determinen al punt següent. 
 
VUITÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat.  
La Junta de Govern de la Diputació de Girona té la facultat de revisar la subvenció 
concedida i de modificar la resolució de concessió en el cas d’alteració de les 
condicions que s’han tingut en compte per a la concessió de la subvenció. En relació 
amb la possibilitat de modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que 
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa 
concordant. Es procedirà a exigir el reintegrament de la subvenció concedida en els 
supòsits previstos a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i a l’article 34 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona. 
 
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat. 
El Consell Comarcal del Gironès 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: 
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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.  
El Consell Comarcal del Gironès, té les obligacions següents: 
 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb la 
col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Col·laborar en la programació del Pati Cultural de la Diputació de Girona, si s’escau. 
h) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
i) Coordinar-se amb el Servei de Protocol i Comunicació de la Diputació de Girona per 
qualsevol acte de presentació pública relacionat amb l’objecte de la subvenció. 
L’incompliment d’aquest punt és causa de revocació directa de la subvenció atorgada. 
 
ONZÈ. Verificació i control.  
La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients 
l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El 
control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions.  
 
El Consell Comarcal del Gironès, 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.  
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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. 
j) Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin 

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

L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció del 
caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
CATORZÈ. Clàusula de dades personals.  
Les dades personals que els sol·licitants de la subvenció comuniquin durant el 
procediment, actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, seran 
tractades per la Diputació de Girona com a Responsable del Tractament en el sentit de 
l’article 4.7 del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 
del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016), amb la finalitat de 
gestionar la subvenció i portar a terme les actuacions que se’n deriven establertes per 
Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment de missió d’interès 
públic (art. 6.1.e del Reglament) i d’obligacions legals (art. 6.1.c). En cas que la 
tramitació de la sol·licitud impliqui comunicació de dades d’altres persones a la 
Diputació de Girona, les persones sol·licitants hauran d'informar a les persones 
afectades d'aquesta comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament 
General de Protecció de Dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació, supressió, 
sol·licitar la limitació del tractament i oposició) l’interessat es podrà adreçar en 
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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 al Consell Comarcal del Gironès.” 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
17. Aprovació del reintegrament parcial de la subvenció concedida al Museu dels 
Sants d'Olot per al projecte cultural anual, l'any 2021 - Cooperació Cultural 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió ordinària del dia 20 d’abril de 
2021, va aprovar la resolució de la línia de subvencions per al foment de projectes 
culturals als museus de les comarques gironines, anualitat 2021, dins la qual es 
concedia la subvenció següent: 

 
Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució de 
l’activitat 

2021/2689 Fundació Museu dels 
Sants d’Olot 

G17825951 Projecte 
cultural al 
museu, 2021 

Des de l’1 de 
novembre de 
2020 fins al 31 
d’octubre de 
2021 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a justificar 
 

166.400,00€ 166.400,00€ 14.267,58€ 8,57% 166.400,00€ 

 
D’acord al punt tercer de l’acord de resolució de la subvenció, la Diputació de Girona 
efectuaria una bestreta de pagament del 80% de la subvenció concedida un cop 
rebuda l’acceptació de la mateixa. 
 
En data 29 d’abril de 2021 i número de registre d’entrada 13856, la Diputació de 
Girona va rebre el certificat de la subvenció. Per la qual cosa es va tramitar el 
corresponent document O de 11.414,06 euros, amb número 220210015207,en 
concepte de bestreta. 
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El dia 12 de novembre de 2021, el Museu dels Sants entra la justificació de la 
subvenció, la qual s’havia d’esmenar parcialment pel fet de no haver presentat el 
model d’indicadors degudament omplert i signat. És en el moment de requerir l’esmena 
de la justificació, quan s’avisa al Museu dels Sants que no ha justificat la totalitat de les 
despeses previstes a la sol·licitud de subvenció i que, si no entra més justificants, 
s’haurà de reduir proporcionalment. 
 
El termini per l’esmena de la justificació finalitzava el dia 1 de desembre.  
 
El centre gestor va rebre un primer enviament, el dia 3 de desembre, amb informació 
addicional de despeses dutes a termes al llarg del període d’execució, però on encara 
hi mancava el full d’indicadors signat, document indispensable per a poder acceptar la 
justificació com esmenada. 
 
Revisant les despeses presentades, tot i que ja fora de termini de l’esmena de la 
justificació, es va detectar que no contenien la informació bàsica per a poder-les tenir 
en compte com a despeses correctament justificades. És a dir, els mancava informació 
com el número de factura, el NIF o DNI del proveïdor o el concepte. 
 
Malgrat estar fora del termini d’esmena, el centre gestor de Cooperació Cultural va 
contactar novament amb el Museu dels Sants exposant-los que havien de presentar la 
documentació requerida i, en data 14 de desembre de 2021, finalment entren el 
document dels indicadors signat. 
 
Revisant tota la documentació presentada i vist que no justifiquen la totalitat de les 
despeses correctament, es proposa reduir la subvenció atorgada i acceptar només les 
relacions que contenen tota la informació necessària per poder tenir la certesa de 
quines han estat les despeses directament relacionades amb l’objecte de la subvenció. 
 
En aquest context, la justificació final del Museu seria de 72.532,35 euros, import de la 
suma de la primera relació presentada, de 40.027,20 euros, més el detall de les 
despeses en nòmines de personal, de 23.664,03 euros i 8.841,12 euros. 
 
Si, tot i haver presentat l’esmena de la justificació fora del termini s’entén com a 
parcialment vàlida vist que el seu atorgament no afecta el dret a tercers.  
 
Així doncs, la subvenció final al Museu dels Sants per l’any 2021 seria de 6.219,12 
euros. 
 
Atès que el Museu dels Sants ja havia rebut bestreta de la subvenció per un import 
superior a la subvenció finalment concedida, cal dur a terme un procediment de 
reintegrament parcial de la mateixa. 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona el dia 18 de gener de 2022 va aprovar 
l’inici del procediment de revocació parcial de la subvenció concedida al Museu dels 
Sants d’Olot. El punt segon de l’acord obria el tràmit d’audiència, donant 15 dies al 
beneficiari per a presentar les al·legacions que considerés oportunes. 
 
Ha transcorregut el termini de tràmit d’audiència i la Fundació Museu dels Sants d’Olot 
no ha presentat al·legacions i s’ha d’iniciar el tràmit de reintegrament de l’excés de 
subvenció percebut, així com el còmput dels interessos de demora pertinents. 
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L’article 34 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, regula el 
procediment de reintegrament segons el qual quan a conseqüència de la revisió de la 
subvenció l’import definitiu d’aquesta subvenció sigui inferior a l’import pagat, el 
preceptor està obligat a reintegrar-ne l’excés.   
 
D’acord amb el que estableix l’apartat primer de l’article 37 de la mateixa llei, procedirà 
el reintegrament de les quantitats percebudes i l’exigència de l’interès de demora 
corresponent des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què 
s’acordi la procedència del reintegrament. 
 
D’acord amb l’article 38.2, el tipus de demora aplicable en matèria de subvencions és 
l’interès legal dels diners incrementat en un 25 per cent, llevat que la Llei de 
pressupostos generals de l’Estat n’estableixi un altre de diferent. 
 
Atès que el període per al càlcul dels interessos de demora és el comprès entre el  22 
de juliol de 2021 fins al 1 de març de 2022, la suma dels interessos de demora és de 
118,48 €. 
 
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. Finalitzar el procediment de revocació parcial i aprovar el reintegrament 
parcial de la subvenció detallada en el quadre següent: 
 

Número d'expedient 2021/2689 

Beneficiari Fundació Museu dels Sants d’Olot 

NIF G17825951 

Concepte Projecte cultural al museu, 2021 

Òrgan i data de concessió Junta de Govern, 20 d’abril de 2021 

Subvenció concedida inicialment 14.267,58€ 

Import de la bestreta 11.414,06 € 

Subvenció a concedir un cop revisada la 
justificació 

6.219,12 € 

Import a reintegrar 5.194,94 € 

 
SEGON. Aprovar la següent liquidació dels interessos de demora corresponents a 
l’import a reintegrar de la subvenció a la Fundació Museu dels Sants d’Olot, acordada 
per la Junta de Govern de 20 d’abril de 2021, que correspon a un import de 118,48 €. 
 
TERCER. Requerir a la Fundació Museu dels Sants d’Olot el reintegrament parcial de 
la subvenció, per import de 5.194,94 euros, més els interessos de demora, de 118,48 
€, per un import total de 5.313,42 €. 
 
QUART. Establir que la Fundació Museu dels Sants d’Olot ha d'ingressar l'import total 
a reintegrar de 5.313,42 euros que consta en el punt tercer d’aquest acord, en el 
número de compte bancari ES11 2100 0002 5602 0166 8489 de Caixabank “La 
Caixa”. 
 

Important: heu d’indicar com a concepte d’ingrés la referència següent: 
Reintegrament / exp. 2021/2689 

 
CINQUÈ. Establir que el termini de pagament del deute en període voluntari vindrà 
determinat per la data de notificació del present acord, en conseqüència: 
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a) Si la notificació de la resolució es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, 
l'abonament en voluntària s'estendrà fins el dia 20 del mes posterior, o si aquest no fos 
hàbil, fins el immediat hàbil següent. 
 
b) Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, 
l'abonament en voluntària s'estendrà fins el dia 5 del segon mes posterior, o si aquest 
no fos hàbil, fins a l'immediat hàbil següent. 
 
SISÈ. Notificar el següent acord a la Fundació Museu dels Sants d’Olot i a la 
Tresoreria de la Diputació de Girona.” 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
18. Aprovació ampliació convocatòria i resolució imports segon 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 la Junta de Govern, en sessió ordinària de 15 de febrer de 2022, va aprovar 
l’anul·lació de part del crèdit de 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 per un import de 20.000,00 € (VINT MIL EUROS) i retornar-ho a 
l’aplicació pressupostària d’origen 300/3260/48109 del pressupost de 2022 de la 
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Diputació de Girona per tal de suplementar 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 a fi d’atendre un major nombre de reserves d’aquest programa.  
 
Vista la Junta de Govern de 2 de novembre de 2021 i de 1 de febrer de 2022 en la que 
es va 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: 
 
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 € 

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

2021/2965 Atri Cultura i Patrimoni SLU B55169387 116,00 € 

2021/3020 
 

Atzagaia 
 

***0231** 827,50 € 

2021/2313 Canònica de Santa Maria de Vilabertran Q0801970E 109,44 € 

2021/2967 
 

Casa de Colònies Ca n’Oliver, Cestuca, SL 
 

B17255050 3.600,00 € 

2021/2314 Conjunt Monumental de Sant Pere de Rodes Q0801970E 1.688,89 € 

2021/3050 Consorci del Museu Memorial de l’Exili G55024038 208,00 € 

2021/2935 Ecomuseu-Farinera de Castelló d’Empúries P1700069F 638,89 € 

2021/3045 
 

EducArt, Serveis Educatius i Culturals, SL 
 

B17525841 2.415,00 € 

2021/2183 
 

Empordà Caterva 
 

B55298814 3.212,50 € 

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 € 
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2021/2960 Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles – 
Ajuntament de Banyoles P1701600G 12.570,00 € 

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 € 

2021/3064 Museu de la Mediterrània, Can Quintana Q1700569E 3.584,00 € 

2021/3068 Museu del Cinema  G17423583 905,00 € 

2021/2744 Museu del Joguet de Catalunya G17535717 857,50 € 

2021/2923 Museu del Suro de Palafrugell P6712404J 970,00 € 

2021/3015 Sastres Paperers, SC J55197347 885,00 € 

 

TOTAL 
 

  47.396,72 € 

 
Atès que en aquests moments ja es disposa de les reserves que corresponen al segon 
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. Ampliar 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 per un 
import total d’ampliació de 20.000,00 € (VINT MIL EUROS) d’acord amb el que es 
detalla tot seguit, i autoritzar la despesa addicional amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 300/3260/46200 del pressupost de la Diputació de Girona de 2022. 
 

 Crèdits inicials  Augment de la 
convocatòria  

Crèdits finals  

300/3260/46200 150.000,00 € 20.000,00 € 170.000,00 € 
2021 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 
2022 140.000,00 € 20.000,00 € 160.000,00 € 
Total convocatòria 150.000,00 € 20.000,00 € 170.000,00 € 

 
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 160.000,00 €, d’acord amb el detall següent i 
d’acord amb les aplicacions pressupostàries del pressupost de la Diputació de Girona 
de 2022: 
 
Aplicació 
pressupostària 

Crèdits inicials 
(en €) 

Crèdits redistribuïts 
el primer trimestre 
(en €) 

Crèdits finals  
(en  €) 

Diferència 
 (en  €) 

300/3260/46200 160.000,00 €     135.589,77 € 
 

   94.068,48 € 
 

- 41.521,29 € 
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300/3260/48109 0,00 € 7.171,68 € 23.405,92 € + 16.234,24 € 

300/3260/47900 0,00 € 10.171,00 € 26.682,50 € + 16.511,50 € 

300/3260/45100 0,00 € 7.067,55 € 15.843,10 € + 8.775,55 € 

Total 160.000,00 € 160.000,00 € 160.000,00 € 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 - 41.521,29 € 
300/3260/48109 + 16.234,24 € 
300/3260/47900 + 16.511,50 € 
300/3260/45100 + 8.775,55 € 
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 segon trimestre del curs 
escolar 2021-2022: 
 
300.3260.46200 
 

Expedient Beneficiari NIF Import 

2021/2120 
Ajuntament d’Arbúcies – Museu Etnològic del 
Montseny 

P1700900B 4.260,00 € 

2021/2264 Ajuntament de Girona P1708500B 4.045,00 € 

2021/2282 Ajuntament de Lloret de Mar P1710200E 230,00 € 

2021/2925 Ajuntament de Ripoll P1715600A 318,50 € 

2021/2919 Ajuntament de Santa Cristina d’Aro P1719200F 552,50 € 

2021/2177 Ajuntament d’Hostalric P1708900D 90,00 € 

2021/2935 Ecomuseu-Farinera de Castelló d’Empúries P1700069F 754,84 € 

2021/2960 
Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles – 
Ajuntament de Banyoles 

P1701600G 14.755,00 € 

2021/3064 Museu de la Mediterrània, Can Quintana Q1700569E 1.884,50 € 

2021/2923 Museu del Suro de Palafrugell P6712404J 1.260,00 € 

 
TOTAL 
 

  28.150,34 € 

 
300.3260.48109 
 

Expedient Beneficiari NIF Import 

2021/2224 Associació Centre d’Educació Ambiental Alt 
Ter G17645151 50,00 € 

2021/3050 Consorci del Museu Memorial de l’Exili G55024038 4.132,50 € 
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2021/3063 Fundació Gala-Salvador Dalí G17077694 4.057,50 € 

2021/2226 Fundació Privada Carl Faust G08232985 235,00 € 

2021/3044 Fundació Privada Pascual i Prats G17729286 2.357,50 € 

2021/2966 Fundació Promediterrània – Museu de la 
Pesca 

G17752635 646,74 € 

2021/2446 Fundació Rafael Masó G17978339 62,50 € 

2021/3068 Museu del Cinema  G17423583 3.160,00 € 

2021/2744 Museu del Joguet de Catalunya G17535717 1.065,00 € 

2021/3015 Sastres Paperers, SC J55197347 467,50 € 
 

TOTAL 
 

  16.234,24 € 

 
300.3260.47900 
 

Expedient Beneficiari NIF Import 

2021/2965 Atri Cultura i Patrimoni SLU B55169387 116,00 € 

2021/2967 
 

Casa de Colònies Ca n’Oliver, Cestuca, SL 
 

B17255050 1.928,00 € 

2021/3045 
 

EducArt, Serveis Educatius i Culturals, SL 
 

B17525841 5.867,50 € 

2021/2183 
 

Empordà Caterva 
 

B55298814 8.600,00 € 
 

TOTAL 
 

  16.511,50 € 

 
300.3260.45100 
 

Expedient Beneficiari NIF Import 

2021/2313 Canònica de Santa Maria de Vilabertran Q0801970E 428,75 € 

2021/2314 Conjunt Monumental de Sant Pere de Rodes Q0801970E 1.603,30 € 

2021/2812 Museu d’Arqueologia de Catalunya - Girona Q0801970E 2.960,20 € 

2021/2961 Museu d’Arqueologia de Catalunya - Ullastret Q0801970E 2.790,00 € 

2021/2180 Museu d’Art de Girona Q0801970E 993,30 € 
 

TOTAL 
 

  8.775,55 € 

 
Sisè. Disposar la despesa total, de 69.671,63 €, amb càrrec a  les aplicacions 
pressupostàries següents del pressupost 2022 de la Diputació de Girona:  
 

Aplicació pressupostària Import concedit (en €) 

300.3260.46200 28.150,34 € 

300.3260.48109 16.234,24 € 

300.3260.47900 16.511,50 € 
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300.3260.45100 8.775,55 € 
Total 69.671,63 € 

 
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 
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 
assistents.  
 
 
 
 
En aquest punt s’incorpora a la sessió la diputada Maria Àngels Planas. 
 
 
 
19. Aprovar la subvenció nominativa a Pistatxo Produccions SL per al Festivalot 
2022 - Cooperació Cultural 
 
Pistatxo Produccions, SL, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament 
del  Festivalot, que tindrà lloc a Girona, l’any 2022, i s’ha instruït l'expedient 
corresponent (2022/99).  
 
El Festivalot és un festival de música en família de format únic a Catalunya. L’any 
2015 va celebrar la seva primera edició a Girona; amb una gran acollida i un 
posicionament i creixement de públic immediat, que va fer que en només dos anys el 
festival requerís un canvi d’espai, movent-se de la ubicació inicial del centre de Girona 
i el Teatre Municipal a La Devesa i l’Auditori. 
 
Les famílies assistents al Festivalot tenen accés a una trentena de concerts i activitats 
relacionades amb la música en diferents escenaris del centre de Girona. L’objectiu del 
festival és que grans i petits puguin gaudir de la música en directe i que Girona es 
converteixi, durant dos dies, en territori 100% musical i 100% familiar. 
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Els concerts i espectacles programats tenen com a premissa oferir una gran diversitat 
d’estils musicals, promovent la descoberta i gaudi de diferents tipus de música per a 
grans i petits. Tots els concerts programats estan especialment pensats per als més 
petits (es respecten volums adequats i horaris diürns) i tenen l’objectiu de fer cantar, 
ballar i experimentar amb la música a tota la família. 
 
El Festivalot és, a més d’un festival de música en família, un festival de ciutat. 
Restaurants, hotels, botigues i equipaments de Girona col·laboren amb el festival per 
tal de complementar el programa del Festivalot amb avantatges i serveis que tenen 
l’objectiu de millorar l’estada de les famílies. 
 
En data 15 de febrer de 2022, amb número de registre E-2022/4177, Pistatxo 
Produccions SL ha sol·licitat l’autorització per a contractar tres persones vinculades a 
l’entitat, a preu de mercat. 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 17 de desembre de 2019 va aprovar el Pla 
Estratègic de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació 
Cultural tindrà una línia de subvencions específiques per la promoció de les arts 
escèniques, dins les quals s’hi engloben els festivals de música. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada 
nominativament a favor de Pistatxo Produccions SL, de conformitat amb allò que 
preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i 
l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, la 
concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb 
el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 
qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 
 
D’acord al decret  de la Presidència de 18 de juliol de 2019, es delega a la Junta de 
Govern les atribucions per a l’atorgament de subvencions a l’empara de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, amb càrrec als crèdits 4 i 7 del 
vigent pressupost corporatiu, d’import a partir de 18.001,00 euros, inclòs. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural es proposa a la Junta 
de Govern que adopti l'acord següent:  
 
PRIMER. Concedir la subvenció a Pistatxo Produccions, SL, per al finançament del 
Festivalot, 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 

2022/99 Pistatxo 
Produccions, SL 

B65728057 Festivalot  Des de l’1 de 
gener fins al 30 
de juny de 2022 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a justificar 
 

150.091,04 € 150.091,04 € 25.000,00 € 16,65 %  150.091,04 € 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de VINT-I-CINC MIL EUROS, 
(25.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/47907 del pressupost 
de la Diputació de Girona de 2022. 
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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 30 de juny 
de 2022.  
 
S’acceptaran les factures emeses amb anterioritat al període d’execució, sempre i 
quan estiguin directament relacionades amb l’objecte de la subvenció. 
 
S’acceptaran les factures emeses per persones vinculades a l’entitat i relacionades 
amb els conceptes següents: 
 
NOM NIF CONCEPTE 

Joan Enric Barceló Fàbregas 45542839X 

- Gestió de xarxes socials del Festivalot per 
import de 2.000€ 
- Direcció artística per import de 2.000€ 
- Suport a la producció per import de 300€ 

Ferran Piqué Fargas 39887031V 

- Gestió de subvencions i comptabilitat  per 
import de 2.000€ 
- Direcció artística per import de 2.000€ 
- Suport a la Producció per import de 300€ 

Daniel Alegret Ruiz 46358482G - Direcció artística per import de 2.000€ 
- Suport a la producció per import de 300€ 

 
QUART. Compatibilitat.  
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic 
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les 
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar 
el cost total de l'activitat subvencionada. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.  
Es considera que Pistatxo Produccions, SL, accepta la subvenció, així com les 
condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació estipulades en 
aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest acord, 
no manifesta el contrari.  
 
SISÈ. Quantia, finançament i pagament.  
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 25.000,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 16,65%, quan s’hagi presentat el compte justificatiu 
tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.  
 
SETÈ. Règim de justificació.  
Pistatxo Produccions, SL,  ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 
150.091,04 € corresponents a l’import de les despeses que consten en el pressupost 
de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al Registre General 
de la Diputació de la documentació següent: 
 
a) El compte justificatiu normalitzat de la Diputació de Girona. 
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
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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 (web de la 
Diputació, apartat de documentació). 
g) Per a poder analitzar els indicadors del Pla estratègic del servei de Cooperació 
Cultural, en el moment de justificar s’ha d’aportar la informació següent:  
 
       - Nombre d’assistents 
       - La vostra activitat inclou polítiques de gènere? En cas afirmatiu, quines. 
       - La vostra activitat promou una cultura inclusiva? en cas afirmatiu, com. 
 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment 
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el 
percentatge de desviació. 
 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat 
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva. 
 
És inadmissible cap canvi de destinació.  
 
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 15 de juliol de 2022. 
Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, encara 
que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
 
Degut a la situació excepcional derivada de la pandèmia de la Covid-19, s’acceptaran 
els canvis següents, sempre i quan estiguin degudament motivats a la justificació i 
directament relacionats amb la situació de crisi sanitària: 
 

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

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

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

 
l) Els caixets, percentatge de taquilla o honoraris que hagin estat 

acceptats pels equipaments municipals o les entitats o empreses 
organitzadores dels concerts, actuacions o espectacles. 
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m) La facturació d’activitats programades que s’hagin cancel·lat: 
monitoratge, guiatge, despeses de tècnics d’il·luminació, llum, so, 
etc. 

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

Tan bon punt  Pistatxo Produccions, SL,  presenti la documentació justificativa es 
procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en 
aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes 
que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la 
indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, 
amb les conseqüències que es determinen al punt següent. 
 
VUITÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat.  
La Junta de Govern de la Diputació de Girona té la facultat de revisar la subvenció 
concedida i de modificar la resolució de concessió en el cas d’alteració de les 
condicions que s’han tingut en compte per a la concessió de la subvenció. En relació 
amb la possibilitat de modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que 
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa 
concordant. Es procedirà a exigir el reintegrament de la subvenció concedida en els 
supòsits previstos a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i a l’article 34 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona. 
 
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat. 
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de 
Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de 
subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada. 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 
 

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

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

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

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

d)  La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de 
discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions. 
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e)  El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels 
òrgans que dirigeixen. 

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

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

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

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

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

 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció del 
caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
CATORZÈ. Clàusula de dades personals.  
Les dades personals que els sol·licitants de la subvenció comuniquin durant el 
procediment, actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, seran 
tractades per la Diputació de Girona com a Responsable del Tractament en el sentit de 
l’article 4.7 del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 
del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016), amb la finalitat de 
gestionar la subvenció i portar a terme les actuacions que se’n deriven establertes per 
Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment de missió d’interès 
públic (art. 6.1.e del Reglament) i d’obligacions legals (art. 6.1.c). En cas que la 
tramitació de la sol·licitud impliqui comunicació de dades d’altres persones a la 
Diputació de Girona, les persones sol·licitants hauran d'informar a les persones 
afectades d'aquesta comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament 
General de Protecció de Dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació, supressió, 
sol·licitar la limitació del tractament i oposició) l’interessat es podrà adreçar en 
qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació detallada del tractament, 
incloent les vies d'exercici dels drets de les persones interessades, es pot consultar a 
la seu electrònica de la Diputació de Girona.  
 
QUINZÈ. Normes supletòries.  
En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions; l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, i la resta de normativa que hi sigui aplicable. 
 
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 
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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 Pistatxo Produccions, SL. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
20. Concedir una subvenció nominativa a Club Rallyclassics per 70 motul Rally 
Costa Brava i el XIX Rally Costa Brava Històric by motul - Servei d'Esports 
 
El Club Rallyclàssics, amb domicili a Vilanova del Vallès, en data 1 de febrer de 2022 
ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament del 70 Rally motul Costa 
Brava i XIX Rally Costa Brava històric by motul i s’ha instruït l'expedient 2022/1458. 
 
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 del Club Rallyclàsscis, 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 

2022/1458 Club Rallyclàssics G63265813 

Objecte de la subvenció Naturalesa 

70 Rally motul Costa Brava i XIX Rally Costa Brava històric by motul Corrent 

Pressupost de l’activitat  € Import de la subvenció 
€  

Import a justificar € % de finançament 

150.000,00 40.000,00 150.000,00 26,66 

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 40.000,00 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 320/3410/48115 del pressupost de la Diputació de Girona de 
2022 
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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 el l’1 de gener de 2022 i 
finalitza el 20 de novembre 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 Rallyclàssics 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 25 de novembre de 2022, la realització efectiva de l’objecte de la subvenció, 
per l’import de 150.000,00 euros corresponent a l’import de les despeses que consten 
en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació al Registre 
General de la Diputació de 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 
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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. 
 
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. 
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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: 
 

oo) 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. 

pp) 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.  
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e) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. 
f) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
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: 
 

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

o) En cas d’incompliment d'altres obligacions que preveuen aquestes bases. 
p) 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 
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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:  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
L’incompliment dels principis i regles anteriors comportarà l’aplicació del règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció del 
caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
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 Club Rallyclàssics. 
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Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
21. Concedir una subvenció nominativa a Volta Ciclista a Catalunya per la 101a 
edició de la volta a Catalunya - Servei d'Esports 
 
La Volta Ciclista Catalunya associació esportiva, amb domicili a Barcelona, en data 1 
de febrer de 2022 ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament de la 
101a edició de la volta ciclista a Catalunya i s’ha instruït l'expedient 2022/1461. 
 
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 Volta Ciclista Catalunya associació esportiva, 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 

2022/1461 Volta Ciclista Catalunya associació esportiva G64231855 
 

Objecte de la subvenció Naturalesa 

101a edició de la volta ciclista a Catalunya Corrent 

Pressupost de l’activitat  € Import de la subvenció 
€  

Import a justificar € % de finançament 

80.000,00 35.000,00 80.000,00 43,75% 

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 35.000,00 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 320/3410/48116 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.  
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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 gener de 2022 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. 
 
Cinquè. Acceptació de la subvenció. Volta Ciclista a Catalunya associació esportiva 
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’octubre de 2022, la realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per 
l’import de 80.000,00 euros corresponent a l’import de les despeses que consten en el 
pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació al Registre General 
de la Diputació de 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.  
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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. 
 
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. 
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L’import de la bestreta serà del 70% 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: 
 

qq) 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. 

rr) 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. 
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. 
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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: 
 

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

r) En cas d’incompliment d'altres obligacions que preveuen aquestes bases. 
s) 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. 
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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:  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
L’incompliment dels principis i regles anteriors comportarà l’aplicació del règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció del 
caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
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 Volta Ciclista Catalunya associació esportiva. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
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22. Concedir una subvenció nominativa a l'Ajuntament de Banyoles pel 
Campionat d'Europa de Triatló - Servei d'Esports 
 
L’Ajuntament de Banyoles, amb domicili a Banyoles, en data 3 de febrer de 2022 ha 
sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament del Campionat d’Europa de 
Triatló i s’ha instruït l'expedient 2022/1554. 
 
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’Ajuntament de Banyoles, 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 

2022/1554 Ajuntament de Banyoles P1701600G 

Objecte de la subvenció Naturalesa 

Campionat d’Europa de Triatló Corrent 

Pressupost de l’activitat  € Import de la subvenció 
€ 

Import a justificar € % de finançament 

101.000,00 50.000,00 101.000,00 49,50 

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 50.000,00 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 320.3410.46204 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. 
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El període d’execució de l’actuació subvencionada comença l’1 de gener de 2022 i 
finalitza el 30 de setembre 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. 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, l’import de 101.000,00 euros corresponent a l’import 
total de les despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, 
mitjançant la presentació al Registre General de la Diputació del compte justificatiu 
normalitzat, disponible a l’apartat «Documentació» del web de la Diputació de Girona 
www.ddgi.cat, acompanyat de la documentació següent: 
 

a) Memòria justificativa del compliment de l’activitat. 
b) Relació classificada de les despeses de l’activitat, amb la identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 
factura.  
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats, amb la 
identificació de l’import i la procedència. 
d) Documentació acreditativa que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb la 
col·laboració de la Diputació de Girona tal i com estableix el punt novè d’aquest 
acord. 

 
Si l’import justificat resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la 
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.  
 
En cas que l’import justificat sigui inferior al 90% de l’import a justificar, la subvenció es 
minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat justificada el percentatge de 
finançament. 
 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a 
la base quarta (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos), superin la despesa efectiva. 
 
El centre gestor revisarà la documentació justificativa i, si hi detecta errors o 
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils els 
esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que, 
si no ho fes, es consideraria incomplerta l’obligació de justificació, amb les 
conseqüències que s’estableixen als articles 22 i 33 de l’Ordenança general de 
subvencions. 
 
Setè. Afectació dels béns. El beneficiari ha de destinar els béns al fi concret per al qual 
es concedeix la subvenció durant un període mínim de 5 anys en cas de béns 
inscriptibles en un registre públic, i mínim de 2 anys per la resta de béns. Si el 
beneficiari es proposa modificar el fi concret per al qual es va concedir la subvenció, 
prèviament ha de retornar les quantitats percebudes en concepte de subvenció, més 
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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: 
 

ss) 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. 

tt) 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. 
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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: 
 

t) Els que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions.  

u) En cas d’incompliment d'altres obligacions que preveuen aquestes bases. 
v) 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 
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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. 
 
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:  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
L’incompliment dels principis i regles anteriors comportarà l’aplicació del règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció del 
caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
Dissetè. Normes supletòries. En tot el que no s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normes que hi siguin aplicables. 
 
Divuitè. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Banyoles. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
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23. Aprovar la subvenció nominativa al GEIEG per a activitats esportives - Servei 
d'Esports 
 
El GEIEG, amb domicili a Girona, en data 3 de febrer de 2022 ha sol·licitat una 
subvenció nominativa per al finançament de les activitats anuals i s’ha instruït 
l'expedient 2022/1557. 
 
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 del GEIEG, 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 

2022/1557 GEIEG G17074600 

Objecte de la subvenció Naturalesa 

Activitats anuals Corrent 

Pressupost de l’activitat  € Import de la subvenció €  Import a justificar € % de finançament 

130.805,94 €  60.000,00 130.805,94 45,86 

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 60.000,00 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 320/3410/48108 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. 
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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. 
 
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 130.805,94 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. 
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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. 
 
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. 
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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: 
 

uu) 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. 

vv) 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. 
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. 
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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: 
 

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

x) En cas d’incompliment d'altres obligacions que preveuen aquestes bases. 
y) 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:  
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a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 
b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
L’incompliment dels principis i regles anteriors comportarà l’aplicació del règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció del 
caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
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 al GEIEG. ” 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
24. Concedir una subvenció nominativa a Octagon Esedos, SL. per la Catalunya 
Bike Race 2022 - Servei d'Esports 
 
Octagon Esedos, SL. , amb domicili a Sant Sadurní d’Anoia, en data 3 de febrer, de 
2022 ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament de la Catalunya Bike 
Race 2022 i s’ha instruït l'expedient 2022/1590. 
 
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. 
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Atès que en el pressupost de la Diputació de 2022 hi figura una subvenció consignada 
nominativament a favor de Octagon Esedos, SL., de conformitat amb allò que preveu 
l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 
16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona; 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 

2022/1590 Octagon Esedos, SL. B59810812 

Objecte de la subvenció Naturalesa 

Catalunya Bike Race 2022 Corrent 

Pressupost de l’activitat  € Import de la subvenció €  Import a justificar € % de finançament 

49.500,00 30.000,00 49.500,00 60,60% 

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 30.000,00 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 320/3410/47902 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 gener de 2022 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. Es considera que l'entitat, accepta la subvenció, 
així com les condicions generals i específiques fixades per aplicar-la, estipulades en 
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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 15 de novembre de 2022, la realització efectiva de l’objecte de la subvenció, 
per l’import de 49.500,00 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 €. 
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Si l’import justificat resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la 
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.  
En cas que l’import justificat sigui inferior al 90% de l’import a justificar, la subvenció es 
minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat justificada el percentatge de 
finançament. 
 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a 
la base quarta (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos), superin la despesa efectiva. 
 
El centre gestor revisarà la documentació justificativa i, si hi detecta errors o 
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils els 
esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que, 
si no ho fes, es consideraria incomplerta l’obligació de justificació, amb les 
conseqüències que s’estableixen als articles 22 i 33 de l’Ordenança general de 
subvencions. 
 
Setè. Afectació dels béns. El beneficiari ha de destinar els béns al fi concret per al qual 
es concedeix la subvenció durant un període mínim de 5 anys en cas de béns 
inscriptibles en un registre públic, i mínim de 2 anys per la resta de béns. Si el 
beneficiari es proposa modificar el fi concret per al qual es va concedir la subvenció, 
prèviament ha de retornar les quantitats percebudes en concepte de subvenció, més 
l'interès legal que correspongui. Aquesta circumstància ha de quedar inscrita en el 
registre públic corresponent. 
 
En el cas de béns inscriptibles en un registre públic, les circumstàncies expressades 
en el paràgraf anterior s'han de fer constar en l'escriptura en el cas d'adquisició, i en 
qualsevol cas en el registre públic corresponent, i cal indicar-hi l'import de la subvenció 
concedida. 
 
Vuitè. Pagament. 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: 
 

ww) 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. 
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xx) 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. 
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.  
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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: 
 

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

aa) En cas d’incompliment d'altres obligacions que preveuen aquestes bases. 
bb) 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:  
 

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

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

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

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

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

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

g) La bona fe. 
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h) El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de la seva competència 
quan concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.  

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

j) Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que hi siguin 
aplicables, d’acord amb el que preveu la Llei 19/2014, de transparència, accés 
a la informació pública i bon govern. 

 
L’incompliment dels principis i regles anteriors comportarà l’aplicació del règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció del 
caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
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 Octagon Esedos, SL.” 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
25. Concedir una subvenció nominativa a l'Ajuntament de Girona pel Programa 
Girona ciutat esport femení - Servei d'Esports 
 
L’Ajuntament de Girona, amb domicili a Girona, en data 9 de febrer de 2022 ha 
sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament de Programa Girona ciutat 
esport femení i s’ha instruït l'expedient 2022/1901. 
 
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’Ajuntament 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: 
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Exp. núm. Nom beneficiari CIF/NIF 

2022/1901 Ajuntament de Girona P1708500B 

Objecte de la subvenció Naturalesa 

Programa Girona ciutat esport femení Corrent 

Pressupost de l’activitat  € Import de la subvenció € Import a justificar € % de finançament 

30.000,00 20.000,00 30.000,00 66,67 

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 20.000,00 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 320.3410.46205 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 gener de 2022 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. 
 
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 30 de setembre de 2022, l’import de 30.000,00 euros corresponent a 
l’import total de les despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud de 
subvenció, mitjançant la presentació al Registre General de la Diputació del compte 
justificatiu normalitzat, disponible a l’apartat «Documentació» del web de la Diputació 
de Girona www.ddgi.cat, acompanyat de la documentació següent: 
 

a) Memòria justificativa del compliment de l’activitat. 
b) Relació classificada de les despeses de l’activitat, amb la identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 
factura.  
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c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats, amb la 
identificació de l’import i la procedència. 
d) Documentació acreditativa que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb la 
col·laboració de la Diputació de Girona tal i com estableix el punt novè d’aquest 
acord. 

 
Si l’import justificat resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la 
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.  
 
En cas que l’import justificat sigui inferior al 90% de l’import a justificar, la subvenció es 
minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat justificada el percentatge de 
finançament. 
 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a 
la base quarta (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos), superin la despesa efectiva. 
 
El centre gestor revisarà la documentació justificativa i, si hi detecta errors o 
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils els 
esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que, 
si no ho fes, es consideraria incomplerta l’obligació de justificació, amb les 
conseqüències que s’estableixen als articles 22 i 33 de l’Ordenança general de 
subvencions. 
 
Setè. Afectació dels béns. El beneficiari ha de destinar els béns al fi concret per al qual 
es concedeix la subvenció durant un període mínim de 5 anys en cas de béns 
inscriptibles en un registre públic, i mínim de 2 anys per la resta de béns. Si el 
beneficiari es proposa modificar el fi concret per al qual es va concedir la subvenció, 
prèviament ha de retornar les quantitats percebudes en concepte de subvenció, més 
l'interès legal que correspongui. Aquesta circumstància ha de quedar inscrita en el 
registre públic corresponent. 
 
En el cas de béns inscriptibles en un registre públic, les circumstàncies expressades 
en el paràgraf anterior s'han de fer constar en l'escriptura en el cas d'adquisició, i en 
qualsevol cas en el registre públic corresponent, i cal indicar-hi l'import de la subvenció 
concedida. 
 
Vuitè. Pagament. 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: 
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yy) 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. 

zz) 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. 
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. 
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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: 
 

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

dd) En cas d’incompliment d'altres obligacions que preveuen aquestes bases. 
ee) 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:  
 

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

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

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

d) La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de 
discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions. 
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e) La rendició de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels 
òrgans que dirigeix. 

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

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

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

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

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

 
L’incompliment dels principis i regles anteriors comportarà l’aplicació del règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció del 
caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
Dissetè. Normes supletòries. En tot el que no s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normes que hi siguin aplicables. 
 
Divuitè. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Girona. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
26. Concedir una subvenció nominativa a Club Tennis Bisbal pel VI Torneig 
Internacional de Tennis Femení SolGironès - Servei d'Esport 
 
El Club Tennis Bisbal, amb domicili a La Bisbal d’Empordà, en data 9 de febrer de 
2022 ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament del VI Torneig 
Internacional de Tennis Femení, i s’ha instruït l'expedient 2022/1946. 
 
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 del Club Tennis Bisbal, 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. 
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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 

2022/1946 Club Tennis Bisbal G17102732 

Objecte de la subvenció Naturalesa 

VI Torneig Internacional de Tennis Femení Corrent 

Pressupost de l’activitat  € Import de la subvenció €  Import a justificar € % de finançament 

145.000,00 40.000,00 145.000,00 27,58% 

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 40.000,00 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 320/3410/48129 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 gener de 2022 i 
finalitza el 31 de juliol 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. 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 30 de setembre de 2022, la realització efectiva de l’objecte de la subvenció, 
per l’import de 145.000,00 euros corresponent a l’import de les despeses que consten 
en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació al Registre 
General de la Diputació de 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. 
 
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. 



 

 

 

 

100 

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

 

 
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: 
 

aaa) 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. 

bbb) 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: 
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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. 
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: 
 

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

gg) En cas d’incompliment d'altres obligacions que preveuen aquestes bases. 
hh) 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:  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
L’incompliment dels principis i regles anteriors comportarà l’aplicació del règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
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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 Club Tennis Bisbal.” 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
27. Revocació de subvenció concedida a l'Ajuntament d'Aiguaviva per a 
actuacions en matèria forestal i de prevenció incendis forestals 2021 línia 3 - 
Medi Ambient 
 
D'acord amb les bases específiques reguladores de subvencions per a actuacions en 
matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals, i en relació amb la subvenció 
concedida a l’Ajuntament d’Aiguaviva, per acord de la Junta de Govern de data 29 de 
juny de 2021, per import de 5.000,00 euros per al manteniment de franges perimetrals 
de prevenció, exp. 2021/1761. 
 
Donat que l’Ajuntament d’Aiguaviva no ha presentat la documentació justificativa, 
segons el que preveu l'article 70.3 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, 
i segons el que preveu l’article 29 de l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona, es va requerir a l’ajuntament per a que en el termini 
improrrogable de quinze dies fos presentada.  
 
Que la documentació justificativa sol·licitada no va ser presentada dins del termini de 
quinze dies establerts al requeriment. 
 
Vist l’informe del Servei de Medi Ambient de data 4 de febrer de 2022. 
 
Vist que l'article 16 de les bases preveu que la Junta de Govern serà l’òrgan 
competent per adoptar l’acord de revocació. 
 
Atesos els antecedents esmentats, el diputat delegat de Medi Ambient proposa a la 
Junta de Govern que adopti l'acord següent: 
 
PRIMER. Revocar la subvenció concedida a l’Ajuntament d’Aiguaviva, amb NIF 
P1700200G, per import de 5.000,00 euros per al manteniment de franges perimetrals 
de prevenció, dins la campanya de subvencions per a actuacions en matèria forestal i 
prevenció d’incendis forestals any 2021, línia 3, pel fet que no van presentar la 
documentació justificativa, i ordenar el tancament i arxiu de l’expedient. 
 
SEGON. Cancel·lar la disposició de despesa per import de 5.000,00 euros amb càrrec 
a l’aplicació 500/1700/46203 de l’anualitat 2021. 



 

 

 

 

104 

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

 

 
TERCER. Notificar aquest acord a l’Ajuntament d’Aiguaviva. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
28. Aprovar minoració i reintegrament de la subvenció per a desperfectes 
ocasionats pel temporal Glòria a l'Ajuntament d'Arbúcies - Medi Ambient 
 
En relació a la subvenció concedida a l’Ajuntament d’Arbúcies el dia 8 de juny de 
2020, per import de 236.000,00 €, per actuacions de reparació a la xarxa viària d’ús 
públic del Parc Natural del Montseny per afectació de la borrasca Glòria, i en 
referència a la justificació presentada el 4 de maig de 2021 en la que el concepte 
d’arranjament de camins de EL VIDAL-SANT MARÇAL, ELS COLLS-VILANOVA, CAN 
PUIG-FEIXA LLARGA, CASANOVA DEL CROUS, CASANOVA D'EN DORCA, 
LLIORS (Bassa de les  Eugues), CAN FERRER, PLA D'ÚFOL, EL CROUS, EL 
VILAR-COLL DE TE, EL REPLÀ, COLL DE TE-EL CONVENT, CAN MENGOL, CAN 
TORRENT-FONTDELLOPS, REGÀS-CAMPÀS, MONTFORT-FOGUERES, s’ha 
justificat per import inferior a l’establert en la resolució de l’ajut, i s’ha justificat una 
despesa de 199.840,37€. 
 
La Diputació de Girona en data 4 d’agost de 2020 va pagar 188.800,00€ i en data 14 
de gener de 2021 va pagar 47.200,00€ en concepte de bestreta a justificar. 
 
L’import de la despesa elegible és de 199.840,37€ i correspon minorar i reintegrar la 
subvenció en 36.159,63€. 
 
Vist que en data 30 de novembre de 2021, d’acord amb el que estableixen els articles 
30 i 22 de l’Ordenança general de subvencions, es va trametre a l’Ajuntament 
d’Arbúcies la proposta de minoració en la que se’ls hi comunicava que si no es 
presentaven al·legacions en quinze dies es proposava minorar la subvenció en un 
import de 36.159,63 €, de forma que la subvenció atorgada resultaria de 199.840,37 
euros. 
 
Vist que en data 30 de desembre de 2021 l’Ajuntament d’Arbúcies no ha presentat cap 
al·legació ni reclamació. 
 
Vist que la subvenció la va concedir la Junta de Govern li correspon en aquest mateix 
òrgan aprovar la seva minoració. 
 
Vist l’informe del cap de Medi Ambient signat en data 7 de febrer de 2022. 
 
Vist que correspon a la Junta de Govern la concessió de subvencions excloses de 
concurrència competitiva a l’empara de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, d’import superior a 18.000 €, segons delegació efectuada a aquesta per 
resolució de presidència de data 18 de juliol de 2019, modificada el 20 d’agost de 
2019. 
 
Per l’exposat, el diputat delegat proposa a la Junta de Govern que adopti el següent 
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ACORD 
 
Primer. Minorar l’import de la subvenció atorgada per tal d’ajustar-la al que ha estat 
efectivament i correctament justificat, per la qual cosa l’import i el beneficiari queda de 
la següent manera: 
 

Núm. expedient Nom del beneficiari CIF/NIF 

2020/4015 Ajuntament d’Arbúcies P1700900B 

Objecte de la subvenció Naturalesa 

Actuacions de reparació a la xarxa viària d’ús públic del Parc Natural 
del Montseny per afectació de la borrasca Glòria 

 Inversió 

Import de la subvenció concedida inicialment (en €)  

236.000,00 €  

Import de la subvenció minorada (en €) 

199.840,37  

 

Segon. Aprovar l’exigència de reintegrament per part de l’Ajuntament d’Arbúcies de 
l’import pagat per la Diputació de Girona en concepte de bestreta del 100% de la 
subvenció per actuacions de reparació a la xarxa viària d’ús públic del Parc Natural del 
Montseny per afectació de la borrasca Glòria, per import de 37.348,44 €, d’acord amb 
els termes següents: 
 

Import a reintegrar 36.159,63 € 

Interessos de demora   1.192,52 € 
Total a reintegrar 37.352,15 € 

 

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

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

ddd) Si la notificació de l’acord es realitza entre els dies 16 i l’últim de cada mes, 
l’abonament en període voluntari s’estendrà fins al dia 5 del segon mes 
posterior, o si aquest no fos hàbil, fins a l’immediat hàbil següent. 

 
El venciment del termini d’ingrés en període voluntari, sense haver-se fet efectiu el 
reintegrament, determinarà l’inici del procediment de constrenyiment i es recalcularà la 
meritació dels interessos de demora i dels recàrrecs del període executiu, en els 
termes previstos a l’article 161 de la Llei general tributària en relació amb l’article 10 de 
la Llei general pressupostària 
 
Quart. Establir que l’Ajuntament d’Arbúcies ha d’ingressar l’import a reintegrar que 
consta en el punt SEGON d’aquest acord, en el número de compte ES11 2100 0002 
5602 0166 8489 de Caixabank. 
 
Cinquè. Anular l’autorització i disposició de la despesa de 36.159,63 euros de 
l’aplicació pressupostària 500/1700/76204. 
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Sisè. Notificar aquest acord a L’Ajuntament d’Arbúcies, a la Intervenció General i a 
Tresoreria de la Diputació de Girona. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
29. Resolució d'expedient de responsabilitat patrimonial instat per ELXA, SC - 
Xarxa Viària 
 
Per resolució de la Presidència de 3/08/21 de 2021, es va incoar l’expedient de 
responsabilitat patrimonial núm. 2020/597, derivat de la reclamació presentada per Sra. 
Cecilia Esteban Costa, en representació del Sr.XXX i l’entitat ELXA, SC, es va 
designar l’instructor i el secretari de l’expedient, i es va acordar la tramitació 
simplificada de l’expedient.  
 
En data 18 de gener de 2022 s’ha formulat la proposta de resolució que seguidament 
es transcriu: 
 
“Que formula la instructora de l’expedient de responsabilitat patrimonial al marge 
referenciat. 
  
I. ANTECEDENTS 
 
1. En data 3/08/21 es va admetre a tràmit la reclamació presentada per la Sra. Cecilia 
Esteban Costa, en representació del Sr.XXX i l’entitat ELXA, SC, es va incoar 
expedient de responsabilitat patrimonial i es va acordar seguir la tramitació simplificada 
del procediment, arran d’uns danys reclamats respecte el vehicle amb matrícula XXX a 
la carretera GIV-6121, a la Selva de Mar, en data 10 de maig de 2021.  
 
2. Durant el tràmit d’audiència atorgat no s’han presentat al·legacions. 
 
II. FONAMENTS JURÍDICS 
 
Es reclama una indemnització pels danys soferts, el dia 10 de maig de 2021, pel 
vehicle matrícula XXX, a la carretera GIV-6121, a la Selva de Mar, per unes 
esquitxades d’emulsió de quitrà per una actuació de conservació a la carretera. 
 
La responsabilitat patrimonial de l’Administració es troba recollida a l’article 106.2 de la 
Constitució Espanyola que estableix que “els particulars, en els termes establerts per 
la llei, tindran dret a ser indemnitzats per qualsevol lesió que pateixin en qualsevol dels 
seus béns i drets, llevat dels casos de força major, sempre que la lesió sigui 
conseqüència del funcionament dels serveis públics”; així mateix, la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic estableix en el seu article 32.1 en els 
mateixos termes que “els particulars tenen dret a ser indemnitzats per les 
administracions públiques corresponents de tota lesió que pateixin en qualsevol dels 
seus béns i drets, sempre que la lesió sigui conseqüència del funcionament normal o 
anormal dels serveis públics, excepte en els casos de força major o de danys que el 
particular tingui el deure jurídic de suportar d’acord amb la Llei.” Així mateix, l’article 34 
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del mateix text legal estableix els supòsits indemnitzatoris i el seu càlcul i exclou els 
danys que es derivin de fets o circumstàncies que no s’haguessin pogut preveure o 
evitar segons l’estat dels coneixements de la ciència o de la tècnica existents en el 
moment de la seva producció. 
 
El procediment a seguir per aquesta reclamació és el previst a la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, que 
en el cas present s’ha fet via tramitació simplificada.  
 
Dels anteriors fonaments legals de la responsabilitat patrimonial de l’administració així 
com de la doctrina i jurisprudència aplicable, per tal que es doni aquesta 
responsabilitat patrimonial de l’administració és requisit necessari que hi concorrin els 
elements següents: a) un fet imputable a l’administració, essent suficient acreditar que 
s’ha produït en el desenvolupament d’una activitat quina titularitat correspon a un ens 
públic; b) un dany antijurídic produït, entès com a detriment patrimonial injustificat i que 
per tant el que el pateix no tingui el deure jurídic de suportar. El perjudici patrimonial ha 
de ser real, avaluable econòmicament, efectiu i individualitzat en relació amb una 
persona o grup de persones; c) relació de causalitat directa i eficaç, entre el fet que 
s’imputa a l’administració i el dany produït; i d) absència de força major, com a causa 
aliena a l’organització i diferent del cas fortuït.  
 
En el cas present, es considera acreditat el fet imputable a l’administració, el dany 
antijurídic i  la relació de causalitat entre el funcionament del servei públic i els danys 
reclamats, d’acord amb l’informe de la Cap del Servei de Xarxa Viària de data 2 de 
juny de 2021, amb el que es constata que durant l’execució d’uns treballs de 
tractament preventiu del ferm de la ctra. GIV-6021, a la Selva de Mar, el dia 10 de 
maig de 2021 i degut a la intensa pluja que va caure a mig matí es van produir 
adhesions d’esquitxos de l’emulsió bituminosa als vehicles que hi circulaven.  
 
Respecte la quantificació dels danys, s’acull la prevista en el mateix informe esmentat 
amb un total de 267,17€, efectuada a partir de dues ofertes de dos tallers diferents. 
 
III. CONCLUSIÓ 
 
Per tot això, considero que en aquest supòsit concorren els requisits necessaris 
perquè neixi responsabilitat patrimonial de l'administració i, per tant, es pot establir  
nexe de causalitat entre el dany al·legat i l'actuació de l'administració que gestiona la 
carretera, i en conseqüència procedeix que la Diputació de Girona indemnitzi al titular 
del vehicle afectat, l’entitat ELXA, SC. 
  
D’acord amb els anteriors antecedents i fonaments de dret, proposo que l’òrgan 
competent  dicti resolució estimant  la reclamació presentada.” 
 
D’acord amb el que disposa l’article 91 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, i de conformitat amb 
el que s’ha exposat, el diputat delegat de Xarxa Viària proposa a la Junta de Govern 
l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer. Estimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada (exp 
2021/5597) relativa als danys soferts pel vehicle amb matrícula XXX a la carretera 
GIV-6121, a la Selva de Mar, en data 10 de maig de 2021, i reconèixer el dret a ELXA, 
SC a ser indemnitzada en la quantitat de 267,17 euros. 
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Segon. Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer la obligació per import de 267,17 
euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 510 4530 22699, número d’operació 
920220000115. 
 
Segon. Notificar aquesta resolució als interessats. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
30. Aprovació document d'actualització del catàleg de carreteres de la xarxa que 
gestiona la Diputació de Girona any 2021 - Xarxa Viària 
 
Dins les tasques de gestió de la xarxa local de carreteres hi ha la de mantenir 
permanentment actualitzat el catàleg de carreteres, d'acord amb el que indiquen 
l'article 7 del text refós de la Llei de carreteres i el Decret 293/2003, de 18 de 
novembre, pel qual s’aprovà el reglament general de carreteres. 
 
El Servei de Xarxa Viària actualitza anualment el catàleg amb la finalitat de garantir 
una adequada explotació de la xarxa i oferir informació als usuaris. 
 
El catàleg de 2020 constava de 187 carreteres sobre el qual s’hi van incorporar o 
retirar diversos trams de carretera o carreteres complertes. La variabilitat anual del 
catàleg respon a la cessió de trams de carretera urbans mitjançant convenis entre la 
Diputació de Girona i els ajuntaments afectats, variacions de traçat per a l’execució 
d’obres o correccions d’erros en algunes carreteres. 
 
L’actualització del catàleg a data 31 de desembre de 2021 indica que la xarxa de 
carreteres ha augmentat en 4,905 quilòmetres i consta de 187 carreteres amb una 
longitud total de 788,446 quilòmetres. 
 
Per tot això, informo favorablement sobre el document d’actualització del catàleg de 
carreteres de la xarxa que gestiona la Diputació de Girona, any 2021. 
 
La cap del Servei de Xarxa Viària en funcions parcials, en data 10 de febrer de 2022, 
ha informat favorablement sobre el document d'actualització del catàleg de carreteres 
de la xarxa que gestiona la Diputació de Girona, any 2021. 
 
Per tot això, el diputat delegat de Xarxa Viària, proposa a la Junta de Govern l'adopció 
de l’acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar el document d'actualització del catàleg de carreteres de la xarxa que 
gestiona la Diputació de Girona, any 2021. 
 
SEGON. Notificar aquesta resolució i trametre un exemplar del document aprovat a la 
Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat de Catalunya per tal 
que pugui actualitzar el catàleg de carreteres de Catalunya 
 
TERCER. Trametre un exemplar del document aprovat pel seu coneixement a la 
Subdirecció General d'Explotació Viària, a la Direcció General d’Administració de 
Seguretat, a l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, al Servei de Territorial de la 
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Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori a Girona, a la Regió Policial de 
Girona, a la Regió Policial del Pirineu Occidental, Servei Territorial de Transports a 
Girona, a la Regió d'Emergències a Girona, a la Unitat de Carreteres de l'Estat a 
Girona, a la Prefectura Provincial de Trànsit a Girona, a la Gerència Territorial del 
Cadastre a Girona i al Servei de Patrimoni i Expropiacions d’aquesta Diputació. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
31. Proposicions urgents 
 
No n’hi ha. 
 
 
 
32. Precs i preguntes 
 
No hi ha cap intervenció. 
 
 
 
 
 
 
No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 11:10 h, de 
la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
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