CERTIFICAT
JORDI BATLLORI I NOUVILAS, secretari general de la Diputació de Girona,
CERTIFICO QUE:
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària que ha tingut lloc
el dia 3 de maig de 2022, ha pres l'acord següent:
“Redistribuir i concedir als ens locals relacionats les subvencions del Fons de
Cooperació Econòmica i Cultural, per l'any 2022 Exp. Núm. 2022/364

Vistes les bases reguladores del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2022
aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió de 21 de desembre de 2021 i
publicades per aprovació definitiva al BOPG núm. 25, de 7 de febrer de 2022.
Vista la convocatòria del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2022, aprovada
per la Junta de Govern del dia 1 de febrer de 2022 i publicada al BOPG núm. 25 de 7 de
febrer de 2022.
D’acord amb la documentació presentada i l'Acta de la Comissió Avaluadora, el Diputat
delegat de Suport a les Entitats Locals, proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord
següent:
PRIMER. Redistribuir l’import de la convocatòria del Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural de 21.178.063,37 € d’acord amb el següent detall:

Aplicació
pressupostària
2022
220/9420/46201

220/9420/76201
300/3340/46201
310/4910/76200

Concepte
Fons de subvencions per
a despeses corrents
Assist. I Coop. Mun,
Camins Municipals i
secretaris/interventors
Fons de subvencions per
a inversions Assist. I
Coop. Mun.
Fons de Cooperació
Cultural Local
Programa ajuts a
Aj.Noves tecnologies

pressupost
inicial €

pressupost
final €

Redistribuc
ió

9.754.350,00

9.795.844,21

41.494,21

8.131.949,94

8.090.455,73

-41.494,21

2.926.800,00

2.926.800,00

364.963,43

364.963,43
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Total Fons 2022

21.178.063,37

21.178.063,3
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SEGON. Reajustar la despesa autoritzada d’acord amb el resultat de l’import final de la
convocatòria

Aplicació
pressupostària 2022
220/9420/46201

220/9420/76201
300/3340/46201
310/4910/76200

Concepte

pressupost

Fons de subvencions per a
despeses corrents Assist. I
Coop. Mun, Camins
Municipals i
secretaris/interventors
Fons de subvencions per a
inversions Assist. I Coop.
Mun.
Fons de Cooperació Cultural
Local
Programa ajuts a Aj.Noves
tecnologies
Total Fons 2022

9.795.844,21

41.494,21

8.090.455,73

-41.494,21

2.926.800,00
364.963,43
21.178.063,37

TERCER.. Concedir als ajuntaments i a les entitats municipals descentralitzades (EMD)
que es relacionen a l’Annex 1 i que s’adjunten a la proposta i s’integren en aquest acord
a tots els efectes legals, les subvencions pels conceptes i imports que s'especifiquen,
dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural any 2022.
QUART. Disposar la despesa d'import 21.093.326,38 € amb càrrec a les següents
aplicacions pressupostàries del pressupost de 2022 d’acord amb el següent detall:

Aplicació
pressupostària 2022

Concepte

Pressupost final €

220/9420/46201

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

9.795.844,21

220/9420/76201

Fons de subvencions per a inversions
Assist. I Coop. Mun.
Fons de Cooperació Cultural Local

8.005.718,74

300/3340/46201

2.926.800,00
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310/4910/76200

Programa ajuts a Aj.Noves tecnologies
Total Fons 2022

364.963,43
21.093.326,38

CINQUÈ. Anul·lar el saldo no aplicat de l’aplicació 220/9420/76201 de l’any 2022
d’import 84.736,99 €.
SISÈ. 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.
SETÈ. Aprovar el pagament en concepte de bestreta de les subvencions per despeses
d’inversions i transferències de capital amb el detall individualitzat que s’inclou a l’Annex
1, d’acord amb el previst a la Base Reguladora número 12 i l’import total 8.005.718,74 €
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 220/9420/76201 de l’any 2022.
VUITÈ. Notificar als beneficiaris que una vegada comunicada la concessió de l’ajuda, si
en el termini d’un mes no es manifesten el contrari, s’entén acceptada la subvenció, així
com les condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació
NOVÈ. Condicionar el lliurament de les subvencions, que són compatibles amb altres
ajudes, al compliment de les bases reguladores del Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural de l’any 2022 i a la presentació del compte justificatiu (model www.ddgi.cat),
dins dels terminis que finalitzen:
Despeses corrents
Despeses culturals
Accés a les noves tecnologies
Actuacions en camins municipals
Secretaria/Intervenció
Despeses d’inversió

31octubre 2022
31octubre 2022
31octubre 2022
31octubre 2022
31 octubre 2022
30 setembre 2023

DESÈ. Obligació de difusió i publicitat.
Els ajuntaments beneficiaris hauran de fer constar expressament el suport econòmic de
la Diputació de Girona:
 Despeses culturals: han de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les activitats culturals objecte
d’aquesta línia de subvencions, i així s’ha d’acreditar amb la presentació del compte
justificatiu i amb un o diversos programes d’aquelles activitats.
 Despeses en béns corrents obligatòries, actuacions en camins, despeses del lloc de
secretaria-intervenció, noves tecnologies i subvencions per a inversions en obres de
menys de 25.000 €: els ajuntaments beneficiaris han d’acreditar la difusió de la
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subvenció mitjançant la publicació a la pàgina web municipal, al tauler d’anuncis
municipal o en algun altre mitjà de comunicació local o general.
 En el cas de subvencions per a inversions en obres de més de 25.000 €: cal adjuntar a
la tramesa del compte justificatiu una fotografia del cartell anunciador situat a la zona
de les obres, fins que finalitzin, on constin el títol de l’actuació i el nom i l’escut de la
Diputació de Girona.
A la tramesa del compte justificatiu s'haurà acreditar la publicitat.
ONZÈ. Notificar aquest acord als beneficiaris de les subvencions.”
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres.

I perquè així consti lliuro el present certificat, amb l’excepció prevista a l’article 206 del
ROF, a resultes de l’aprovació de l’acta de la sessió esmentada.
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