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Número:  1064  
Òrgan:  Junta de Govern 
Sessió:  Ordinària 
Data: 29 de març de 2022 
Hora:  10:00 
Lloc:  saló de sessions 
Document: Acta 
 
Expedient: 2022/4097 
 
 
Hi assisteixen 
 

Sr. Miquel Noguer i Planas President 
Sr. Pau Presas i Bertran Vicepresident primer 
Sr. Albert Piñeira i Brosel Vicepresident segon 
Sra. M. Àngels Planas i Crous Vicepresidenta quarta 
Sr. Jordi Camps i Vicente Diputat 
Sr. Jaume Dulsat i Rodríguez Diputat 
Sra. Montserrat Mindan i Cortada Diputada 
Sra. Maria Teresa Brunsó i Puigvert Diputada 
Sra. Eva Viñolas i Marín Diputada 
Sr. Jordi Batllori i Nouvilas Secretari general 
Sra. Núria Josa i Arbonès Interventora  
 
 
Han excusat la seva absència 
 

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

Diputat 
Diputat 

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

 Punt d'ordre del dia Expedient 
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1 Lectura i aprovació de l'esborrany de l'acta de 
la sessió ordinària del dia 15 de març 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 
 

 

 Gabinet de Presidència  

3 Deixar sense efectes els acords de la Junta de 
Govern de data 30/11/21 relatius a l'aprovació 
de les addendes de pròrroga d'uns convenis 
amb SUMAR per la gestió de diversos serveis 
- Gabinet de Presidència 

 

2021/D060103/7833 

 Habitatge  

4 Aprovació de concessions de les subvencions 
per a la compra de material per contribuir a la 
lluita contra la pobresa energètica 2022 -  
Habitatge 

2021/X020100/8773 

5 Aprovar concessions subvencions a 
ajuntaments i consells comarcals per a la 
gestió de les polítiques socials d'habitatge en 
l'àmbit comarcal 2022 -  Habitatge 

2021/X020100/8776 

6 Acceptació de la renúncia de l'Ajuntament de 
Ribes de Freser  per la subvenció concedida 
per a estudis, plans, programes i projectes 
locals en l'àmbit de les polítiques d'habitatge 
2021 – Habitatge 

 

2021/X020200/2059 

 Assistència i Cooperació als Municipis  

7 Canvi destí subvenció de l'Ajuntament de 
l'Armentera dins el Fons de Cooperació 
Econòmica i Cultural, any 2021 - Assistència i 
Cooperació als Municipis 
 

2021/X020300/393 

 Promoció i Desenvolupament Econòmic 
Local 

 

8 Aprovació concessió subvencions comerç de 
proximitat 2022 - Promoció i Desenvolupament 
Econòmic Local 

2021/X020100/8090 

9 Aprovació de la concessió de la convocatòria 
de subvencions XMSG 2022 - Promoció i 
Desenvolupament Econòmic Local 

2021/X020100/8087 
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10 Aprovació concessió subvencions XSLPE 
2022 - Promoció i Desenvolupament Econòmic 
Local 

2021/X020100/8116 

11 Aprovació concessió de la convocatòria de 
subvencions per a l'elaboració documents de 
planificació sectorial i plans d'actuació de 
desenvolupament local l'exercici 2022  - 
Promoció i Desenvolupament Econòmic Local 

2021/X020100/8086 

12 Aprovació concessió subvencions projectes 
singulars 2022 - Promoció i Desenvolupament 
Econòmic Local 

2021/X020100/8089 

13 Aprovació concessió de la convocatòria 
subvencions NO XSLPE. Anualitat 2022. - 
Promoció i Desenvolupament Econòmic Local 
 

2021/X020100/8085 

 Cooperació Cultural  

14 Subvenció nominativa al Consell Comarcal del 
Pla de l'Estany per al finançament de les 
Coves de Serinyà - Cooperació Cultural 

2022/X020203/82 

15 Aprovació subvenció nominativa a l'Associació 
Festival de Música Antiga dels Pirineus per al 
finançament del Festival de Música Antiga dels 
Pirineus -  Cooperació Cultural 

2022/X020203/153 

16 Aprovació subvenció nominativa a la Fundació 
Circus Arts Foundation per al finançament del 
Circ de Nadal de Girona sobre gel 3 -  
Cooperació Cultural 
 

2022/X020203/152 

 Medi Ambient  

17 Modificació activitats Tallers Ambientals 
d'Empordà Mar - Medi Ambient 
 

2021/X020201/5109 

 Xarxa Viària  

18 Resolució d'expedient de responsabilitat 
patrimonial, instat per Marta Alsina Conesa, en 
representació de JCD - Xarxa Viària 

 

2021/D040600/7436 

19 Proposicions urgents  

20 Precs i preguntes  

 
 
Desenvolupament de la sessió 
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1. Lectura i aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 15 de 
març de 2022 
 
S’aprova per unanimitat I sense esmenes l’acta de la sessió del dia 15 de març de 
2022, prèviament lliurada als assistents.  
 
 
 
2. Assistència a la Presidència en l'exercici de les seves atribucions, tal com 
disposa l'art. 35.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local 
 
 
 
3. Deixar sense efectes els acords de la Junta de Govern de data 30/11/21 relatius 
a l'aprovació de les addendes de pròrroga d'uns convenis amb SUMAR per la 
gestió de diversos serveis - Gabinet de Presidència 
 
El Ple de la Diputació de Girona de data 24 de novembre de 2020 va aprovar quatre 
convenis entre la Diputació de Girona i el Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat de Catalunya, relatius a l’encàrrec de gestió de diferents 
serveis tècnics especialitzats, l’objectiu dels quals és garantir el dret dels menors a 
relacionar-se amb el seu nucli familiar, tot preservant-los de relacions conflictives o de 
violència masclista de les persones adultes, facilitant punts de trobada i la gestió del 
servei d’acolliment, recuperació i intervenció especialitzada per a les dones que 
pateixen violència masclista i per als seus fills. Les addendes de pròrroga per a l’any 
2022 dels quatre convenis es van aprovar per acord de la sessió del Ple de la 
Diputació de Girona de data 19 d’octubre de 2021. 
 
Per a la prestació i gestió d’aquests serveis, la Junta de Govern de la Diputació de 
Girona de data 30 de novembre de 2021 va aprovar les corresponents addendes de 
pròrroga per a l’any 2022 dels convenis de col·laboració entre la Diputació de Girona i 
SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, MP, SL, que es detallen a 
continuació: 
 

- Addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i 
SUMAR, SL per a la gestió del Servei d’Acolliment i Recuperació per a dones 
que pateixen violència masclista i per als seus fills i filles a la comarca del 
Gironès (2021/7833). 

- Addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i 
SUMAR, SL per a la gestió del Servei d’Intervenció Especialitzada per a dones 
que pateixen violència masclista i per a les seves filles i fills a la comarca del 
Gironès (2021/7834). 

- Addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i 
SUMAR, SL per a la gestió del Servei Tècnic de Punt de Trobada a la ciutat de 
Figueres i comarca de l’Alt Empordà (2021/7835).  

- Addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i 
SUMAR, SL per a la gestió del Servei Tècnic de Punt de Trobada a la comarca 
del Gironès (2021/7836). 

 
Atès que en data 21 de febrer de 2022 el Departament d’Igualtat i Feminismes de la 
Generalitat de Catalunya comunica a aquesta Diputació que cal aprovar uns nous 
convenis d’encàrrec de gestió dels serveis referits anteriorment, ja que, per causes 
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sobrevingudes i alienes a la seva voluntat, durant l’any 2021 no es van poder 
formalitzar les corresponents addendes de pròrroga per a l’any 2022 i, per aquest fet, 
la vigència dels convenis va finalitzar en data 31 de desembre de 2021. 
 
Atès que, en conseqüència, es procedeix a deixar sense efectes els acords de la Junta 
de Govern de la Diputació de Girona del dia 30 de novembre de 2021, que aprovaven 
les addendes de pròrroga del convenis. 
 
Atesos els antecedents anteriors, vist l'informe favorable del centre gestor, l’informe de 
fiscalització, i d’acord amb la Resolució de Presidència de 18 de juliol de 2019 de 
delegació de competències a la Junta de Govern, es proposa a la Junta de Govern 
l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer. Deixar sense efectes els acords de la Junta de Govern Local de data 30 de 
novembre de 2021, que aprovaven les pròrrogues dels convenis de col·laboració entre 
la Diputació de Girona i Sumar, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, MP, SL 
per a la gestió del Servei d’acolliment i recuperació per a dones que pateixen violència 
masclista i per als seus fills i filles a la comarca del Gironès (2021/7833), del Servei 
d’intervenció especialitzada per a dones que pateixen violència masclista i per a les 
seves filles i fills a la comarca del Gironès (2021/7834), del Servei tècnic de punt de 
trobada a la ciutat de Figueres i comarca de l’Alt Empordà (2021/7835) i del Servei 
tècnic de punt de trobada a la comarca del Gironès per a l’any 2022 (2021/7836) 
 
Segon. Cancel·lar els documents comptables següents: 
 

Núm. AD Import Data Expedient 

920219001256 509.296,55 € 23/11/2021 2021/7833 

920219001262 312.205,25 € 23/11/2021 2021/7834 

920219001263 84.456,00 € 23/11/2021 2021/7835 

920219001264 120.828,00 € 23/11/2021 2021/7836 

 
Tercer. Notificar el present acord al Departament d’Igualtat i Feminismes de la 
Generalitat de Catalunya i a SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, 
MP, SL. ” 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
4. Aprovació de concessions de les subvencions per a la compra de material per 
contribuir a la lluita contra la pobresa energètica 2022 – Habitatge 
 
Vistes les bases reguladores de subvencions a ajuntaments i consells comarcals per a 
la compra de material per contribuir a la lluita contra la pobresa energètica, aprovades 
pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió de 23 de novembre de 2021, publicades 
al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) 35, de 21 de febrer de 2022. 
 
Vista la convocatòria aprovada per la Junta de Govern, en data 21 de desembre de 
2021, l’extracte de la qual va ser publicada al BOPG 248, de 29 de desembre de 2021. 
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Vistos els informes de l’òrgan instructor, de 10 de març de 2022, i de la Comissió 
Avaluadora, de 10 de març de 2022, en què es concreta el resultat de l’avaluació 
efectuada. 
 
Atesos els antecedents esmentats, el diputat delegat d’Habitatge, assistència als 
municipis i serveis generals proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent: 
 
Primer. Concedir als beneficiaris que s’esmenten a continuació les subvencions que es 
detallen, d’acord amb les dades següents: 
 
Aplicació pressupostària 210/1521/76202 

Expedient 
/2022 

CIF 
Nom del 
beneficiari 

Concepte de 
la subvenció 

Import de la 
subvenció 
(en €) 

% de 
finançame
nt 

Import a 
justificar (en  
€) 

2082 P1721200B 
Ajuntament de 
Torroella de 
Montgrí 

1 nevera, 2 
deshumidifica
dors, 2 altres 

2.200,00 € 100,00 % 2.200,00 € 

2219 P1708500B 
Ajuntament de 
Girona 

5 neveres, 10 
deshumidifica
dors, 10 
radiadors 

7.500,00 € 100,00 % 7.500,00 € 

2251 P1723500C 
Ajuntament de 
Vilafant 

2 neveres, 7 
deshumidifi
cadors, 13 
radiadors, 5 
altres 

8.600,00€ 100,00% 8.600,00€ 

2330 P1715000D 
Ajuntament de 
Puigcerdà 

5 neveres, 2 
deshumidifi
cadors, 5 
radiadors, 1 
rentadora, 1 
termo 
elèctric, 1 
escalfador 
de gas butà, 
1 Rentaplats 

6.750,00€ 100,00% 6.750,00€ 

2390 P1712100E 
Ajuntament 
d’Olot 

2 neveres, 
16 
deshumidifi
cadors, 7 
radiadors, 2 
calderes 

8.450,00 100,00% 8.450,00€ 

   Total 33.500,00€   

 
Aplicació pressupostària 210/1521/76500 
 

Expedient/2
021 

CIF 
Nom del 
beneficiari 

Concepte de la 
subvenció 

Import de la 
subvenció 
(en €) 

% de 
finançamen
t 

Import a 
justificar 
(en  €) 

1845 P6700004B 
Consell 
Comarcal del 
Ripollès 

40 radiadors i 10 
altres 

8.000,00€ 100,00 % 8.000,00 € 

1848 P6700003D 
Consell 
Comarcal del 
Gironès 

3 neveres, 15 
deshumidificadors i 
6 radiadors 

6.750,00 € 100,00 % 6.750,00 € 

2260 P6700009A 

Consell 
Comarcal del 
Baix 
Empordà 

2 neveres, 3 
deshumidifcadors
, 8 altres 

6.150,00 € 100,00% 6.150,00 € 

2295 P1700016G 
Consell 
Comarcal de 
la Cerdanya 

1 nevera, 2 
deshumidificador
s, 2 radiadors i 1 
altres 

1.846,00€ 100,00% 1.846,00€ 

   Total: 22.746,00 €   

 
Segon. Disposar la despesa total, de 56.246,00 €, amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries següents del pressupost de 2022 de la Diputació de Girona: 
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Aplicació pressupostària Import concedit (en €) 

210/1521/76202 33.500,00 € 

210/1521/76500 22.746,00 € 

Total 56.246,00 € 

 
Tercer. Anul·lar el saldo sobrant de les aplicacions de l’any 2022, 210/1521/76202 
d’import 6.500,00 € i 210/1521/76500 d’import 17.254,00 €. 
 
Quart. Informar els beneficiaris que, una vegada comunicada la concessió de la 
subvenció, si en el termini d’un mes no manifesten el contrari, s’entendrà que accepten 
la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades que hi siguin 
d’aplicació. 
 
Cinquè. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres 
ajudes, al compliment de la vigent Ordenança General de subvencions de la Diputació 
de Girona i a la presentació del compte justificatiu (model www.ddgi.cat), acompanyat 
de la documentació que s’especifica al punt 12 de les bases, dins del termini que 
finalitza el 30 de novembre de 2022.  
 
Sisè. Els beneficiaris hauran 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. 
 
Setè. Notificar aquest acord als beneficiaris de les subvencions.” 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
5. Aprovar concessions subvencions a ajuntaments i consells comarcals per a la 
gestió de les polítiques socials d'habitatge en l'àmbit comarcal 2022 – Habitatge 
 
Vistes les bases reguladores de subvencions a ajuntaments i consells comarcals per a 
la gestió de les polítiques socials d’habitatge en l’àmbit comarcal, aprovades pel Ple de 
la Diputació de Girona en la sessió de 19 de novembre de 2019, publicades al Butlletí 
Oficial de la Província de Girona (BOPG) 226, de 26 de novembre de 2019. 
 
Vista la convocatòria aprovada per la Junta de Govern, en data 21 de desembre de 
2021, l’extracte de la qual es va publicar al BOPG 248, de 29 de desembre de 2021. 
 
Vistos els informes de l’òrgan instructor, de 9 de març de 2022, i de la Comissió 
Avaluadora, de 10 de març de 2022, en què es concreta el resultat de l’avaluació 
efectuada. 
 
Atesos els antecedents esmentats, el diputat delegat d’Habitatge, assistència als 
municipis i serveis generals proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent: 
 
Primer. Redistribuir l’import de la convocatòria de subvencions a ajuntaments i consells 
comarcals per a la gestió de les polítiques socials d'habitatge en l'àmbit comarcal 
d’import total de 100.000,00 € d’acord amb el detall següent: 
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Exp. Aplicació pressupostària 2021 crèdit inicial € crèdit final € diferència € 

 
2021/8776 

 
210/1521/46202 

Ajuts a ajunt. 
polítiques socials 
àmbit comarcal 
Habitatge 

 
20.000,00€ 

 
22.930,00 € 

 
+2.930,00 € 

 
2021/8776 

 
210/1521/46500 

Ajuts a c. comarcals 
polítiques socials 
àmbit com. Habitatge 

 
80.000,00€ 

 
77.070,00 € 

 
-2.930,00 € 

  TOTAL 100.000,00 € 100.000,00€ 0,00 € 

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

Exp. Aplicació pressupostària 2021 Import a 
reajustar 

Import final 

2021/8776 210/1521/46202 
Ajuts a ajunt. polítiques 
socials àmbit comarcal 
Habitatge 

+2.930,00 € 2.930,00 € 

2020/9031 210/1521/46500 
Ajuts a c. comarcals 
polítiques socials àmbit 
com. Habitatge 

-2.930,00 € 

 
77.070,00 € 

  TOTAL 0,00 € 100.000,00 € 

 
Tercer. Concedir als beneficiaris que s’esmenten a continuació les subvencions que es 
detallen, d’acord amb les dades següents: 
 
Aplicació pressupostària 210/1521/46202 
 

Expe
dient/
2021 

CIF 
Nom del 
beneficiari 

Import de la 
subvenció (en €) 

% de 
finançament 

Import a 
justificar (en €) 

2197 P1701600G 

 
Ajuntament de 
Banyoles 
 

3.830,00 € 17,83% 21.480,00 € 

2368 P1712100E 

 
Ajuntament 
d’Olot 
 

10.200,00 € 30,00% 34.000,00 € 

2700 P1715000D 

 
Ajuntament de 
Puigcerdà 
 

2.300,00 € 41,07% 5.600,00 € 

2350 P1715600A 

 
Ajuntament de 
Ripoll 
 

6.600,00 € 22,76% 29.003,70 € 

Total 22.930,00 € 

 
Aplicació pressupostària 210/1521/46500 
 

Exped
ient/2
021 

CIF 
Nom del 
beneficiari 

Import de la 
subvenció (en €) 

% de 
finançament 

Import a justificar 
(en  €) 

2259 P6700009A 
 
Consell 
Comarcal Baix 

18.000,00 € 8,96% 200.988,00 € 
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Empordà 
 

1696 P6700003D 

 
Consell 
Comarcal 
Gironès 
 

17.110,00 € 24,99% 68.474,34 € 

2706 P6700002F 
Consell 
Comarcal La 
Selva 

18.000,00 € 13,07% 137.749,49 € 

Total 53.110,00 € 

 
Quart. Disposar la despesa total, de 76.040,00 €, amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries següents del pressupost de 2022 de la Diputació de Girona: 
 

Aplicació pressupostària Import concedit (en €) 

210/1521/46202 22.930,00 € 

210/1521/46500 53.110,00 € 

Total 76.040,00 € 

 
Cinquè. Anul·lar el saldo sobrant de despesa autoritzada en l’aplicació de l’any 2022, 
210/1521/46500, per un import 23.960,00 €. 
 
Sisè. Informar els beneficiaris que, una vegada comunicada la concessió de la 
subvenció, si en el termini d’un mes no manifesten el contrari, s’entendrà que accepten 
la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades que hi siguin 
d’aplicació. 
 
Setè.  Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes, 
al compliment de la vigent Ordenança General de subvencions de la Diputació de 
Girona i a la presentació del compte justificatiu (model www.ddgi.cat), acompanyat de 
la documentació que s’especifica al punt 12 de les bases, dins del termini que finalitza 
el 15 de novembre de 2021. 
 
Vuitè. Els beneficiaris hauran 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. 
 
Novè. Notificar aquest acord als beneficiaris de les subvencions.” 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
6. Acceptació de la renúncia de l'Ajuntament de Ribes de Freser per la subvenció 
concedida per a estudis, plans, programes i projectes locals en l'àmbit de les 
polítiques d'habitatge 2021 – Habitatge 

 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària de dia 29 
de juny de 2021 va resoldre la concessió de subvencions per a estudis, plans, 
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programes i projectes locals en l'àmbit de les polítiques d'habitatge per a l’any 
2021. 
 
El termini previst a les Bases reguladores per a justificar les subvencions per a 

obres d’inversió va finalitzar el 31 d’octubre de 2021, amb una prorroga fins el 
30 de novembre de 2021. 
 
Finalitzat el termini concedit per a justificar les actuacions es van enviar els 
requeriments d’esmena o de manca de justificació en els termes i dins dels 
terminis que preveuen les bases reguladores, amb l’advertiment de modificació 
o revocació de la subvenció, respectivament. En resposta als requeriments 
enviats, l’Ajuntament de Ribes de Freser ha presentat la renúncia a la 
subvenció concedida, d’acord amb el següent detall: 
 

Ajuntame
nt 

Exp. 
/202
1 

Concepte Subvenci
ó 
concedid
a 

Import 
justific
at 

Subvenció 
no 
justificada 

Ribes de 
Freser 

2059 

Memòria per 
projecte de reforma 
d’habitatge per 
lloguer social jove 

7.391,80 0,00 € 7.391,80€ 

 
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 següent: 
 
PRIMER. Acceptar la renúncia a la subvenció concedida a l’Ajuntament de 
Ribes de Freser de la subvenció per a estudis, plans, programes i projectes 
locals en l'àmbit de les polítiques d'habitatge per a l’any 2021. 
 

Ajuntame
nt 

Exp. 
/202
1 

Concepte Subvenc
ió 
concedi
da 

Import 
justific
at 

Renúnc
ia 

Data 
renúncia 

Ribes de 
Freser 

205
9 

Memòria per 
projecte de 
reforma 
d’habitatge per 
lloguer social 
jove 

7.391,80 0,00 € 
7.391,8
0€ 

27/01/20
22 

 
SEGON. Anul·lar el romanent de la disposició de despesa de la subvenció 
concedida a l’Ajuntament de Ribes de Freser dins la subvenció per a estudis, 
plans, programes i projectes locals en l'àmbit de les polítiques d'habitatge per a 
l’any 2021. 
 

Ajuntament Exp. 
/2021 

Número d’operació  Import Subvenció 
a anul·lar 
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Ribes de Freser 2059 220210014229 7.391,80 

 
TERCER. Notificar el present acord a l’Ajuntament interessat.” 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
7. Canvi destí subvenció de l'Ajuntament de l'Armentera dins el Fons de 
Cooperació Econòmica i Cultural, any 2021 - Assistència i Cooperació als 
Municipis 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària de dia 4 de maig 
de 2021 va resoldre la concessió de subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural per a l’any 2021. A L’Ajuntament de L’Armentera se li va concedir la subvenció 
del Fons de Cooperació Econòmica 2021 d’acord amb el següent detall: 
 

Expedient 
 

Línia Concepte Pressupost € Subvenció € 

2021/393 Inversions Adquisició sòl Plaça 
Catalunya  

50.000,00 25.000,00 

  Parc urbà, skate street 
workout  

39.851,36 16.008,25 

Total  
 

  41.008,25 

 
Vista la petició que presenta l’Ajuntament de L’Armentera, en data 4 de març de 2022, 
de canvi de destí de la subvenció concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural 2021. 
 
D’acord amb la documentació presentada i amb les Bases de la convocatòria, el 
Diputat delegat de Suport a les Entitats Locals, proposa a la Junta de Govern que 
adopti l’acord següent: 
 
PRIMER. Autoritzar a l’Ajuntament de L’Armentera el canvi de destí de la subvenció 
que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2021, expedient 
2021/393, pel concepte i l’import que es detallen.  
 

Concepte inicial Concepte final Pressupost Subvenció 
Inicial € 

Subvenció 
Final € 

Adquisició sòl 
Plaça Catalunya  

 
50.000,00 25.000,00 

 

Parc urbà, skate 
street workout  

 
39.851,36 16.008,25 

 

 Canvi de 
desaigües al 
Carrer Major  

93.499,89  41.008,25 

Total   41.008,25 41.008,25 

 
SEGON. Notificar la present resolució a l’Ajuntament amb la indicació que el lliurament 
de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes, està condicionat al compliment 
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de les condicions establertes en la normativa del Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural 2021 i a la seva justificació, de com a mínim l'import de la subvenció, 
mitjançant el compte justificatiu, dintre del termini que finalitza el dia 30 de setembre 
de 2022.” 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
8. Aprovació concessió subvencions comerç de proximitat 2022 - Promoció i 
Desenvolupament Econòmic Local 
 
S’adverteix de l’error material existent, en el sentit que allà on diu: “Vista la 
convocatòria aprovada per la Junta de Govern de 1 de novembre de 2021”, ha de dir 
“Vista la convocatòria aprovada per la Junta de Govern de 2 de novembre de 2021” 
 
A continuació es tracta la proposta:  
 
 
Vistes les bases reguladores per fomentar projectes i accions de promoció i 
dinamització del comerç de proximitat, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en 
la sessió de 21 de setembre de 2021 i publicades en el Butlletí Oficial de la Província 
de Girona (BOPG) núm. 190, de 1 d’octubre de 2021. 
 
Vista la convocatòria aprovada per la Junta de Govern de 2 de novembre de 2021 i 
publicada al BOP núm. 220, de 17 de novembre de 2021, amb un import autoritzat 
màxim de 60.000,00 € i que estableix la possibilitat d’ampliar-ne la quantia de com a 
màxim el 25% quan es doni alguna de les circumstàncies previstes a l’article 58 de 
l’RD 887/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions 
(RLGS). 
 
Vistos els informes de l’òrgan instructor, de data 1 de març de 2022, i de la Comissió 
Avaluadora, de 3 de març de 2022, en què es concreta el resultat de l’avaluació 
efectuada. 
 
Vist que la previsió de l’aplicació pressupostària no s’adequa a les sol·licituds 
presentades per les diferents entitats. 
 
Atesos els antecedents esmentats, el vicepresident primer, president de la Comissió 
Avaluadora, proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent: 
 
Primer. Declarar la disponibilitat del crèdit de 6.686,14 €, amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries següents: 
 

Aplicació pressupostaria Import 
250/4300/48106 Ajuts entitats no lucratives Campanya Comerç de 
Proximitat PIDEL 6.686,14 € 

 
Segon. Ampliar la convocatòria de subvencions per fomentar projectes i accions de 
promoció i dinamització del comerç de proximitat en 6.686,14 €, d’acord amb el que es 
detalla tot seguit, i autoritzar la despesa addicional amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries corresponents. 
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Aplicació pressupostària Crèdits 

inicials Ampliació Crèdits finals 

250/4300/48106 Ajuts entitats no lucratives 
Campanya Comerç de Proximitat PIDEL 60.000,00 € 6.686,14 € 66.686,14 € 

Total 60.000,00 € 6.686,14 € 66.686,14 € 
 
Tercer. Publicar l’ampliació d’aquesta convocatòria a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions, i fer-ne una menció expressa al BOPG. 
 
Quart. Concedir als beneficiaris que es relacionen a continuació les següents 
subvencions, d’acord amb el detall que segueix: 
 

Exp. CIF Entitat Concepte Sol·licita
t 

Punt
s Concedit 

1023 G1767259
3 

Associació 
comerciants Santa 
Coloma de Farners 

Campanya de foment 
del comerç local 

2.500,00 
€ 85 2.500,00 

€ 

897 G1773437
7 

Federació Comerç de 
la Selva 

20 anys de la  
Federació de Comerç 
de la Selva, Recull de 
campanyes realitzades 

2.500,00 
€ 80 2.500,00 

€ 

877 G1758021
8 

Unió de botiguers i 
comerciants de Breda 

Campanya de foment 
del comerç local 

2.500,00 
€ 80 2.500,00 

€ 

879 G1749461
8 

Associació de comerç 
i turisme de Sant 
Hilari Sacalm 

Campanya de foment 
del comerç local 

2.500,00 
€ 80 2.500,00 

€ 

926 
G1774859
1 

Associació comerç 
Arbúcies 

Campanya de foment 
del comerç local 

2.500,00 
€ 80 

2.500,00 
€ 

927 G1780528
4 

Associació 
comerciants i 
empresaris de Sils 

Campanya de foment 
del comerç local 

2.500,00 
€ 

80 2.500,00 
€ 

1037 G1782296
6 

Associació 
comerciants i 
empreses de serveis 
Vidreres 

Campanya de foment 
del comerç local 

2.500,00 
€ 

80 2.500,00 
€ 

1166 G1784969
6 

Associació de 
comerciants i 
empresaris Sant 
Gregori-Vall de 
Llémena 

Jo compro… 2.460,00 
€ 80 2.460,00 

€ 

1398 V1725758
5 

Associació de 
Botiguers de Blanes 
Centre 

Ruta de l'art - 8 de 
març 

2.430,00 
€ 80 2.430,00 

€ 

1187 G1766116
6 

Unió de serveis i 
comerç de Maçanet 
de la Selva 

20 anys  com entitat 
.Metro imaginari a 
Maçanet 

2.500,00 
€ 75 2.500,00 

€ 

1190 
G1744712
9 

Unió de botiguers de 
Tossa Fira producte local 

2.500,00 
€ 75 

2.500,00 
€ 

1208 G1779980
0 

Federació Comerç de 
la Bisbal La Bisbal a Granel 2.500,00 

€ 75 2.500,00 
€ 

1267 G1781923
6 

Associació 
comerciants de Celrà 

Coneixem el comerç 
local 

1.950,90 
€ 75 1.950,54 

€ 

1297 
G1725949
0 

Associació 
comerciants Torroella 
de Montgrí 

Passeu, passeu! 
2.150,00 
€ 75 

2.150,00 
€ 

994 G1781291
8 

Associació foment 
empresarial comerç i 
turisme de Palamós 

Central de reserves de 
Fecotur - Booking 
Palamós 

2.500,00 
€ 

70 2.500,00 
€ 

1180 V1754125
1 

Girona Centre Eix 
Comercial 

Entra-hi! rasca i 
guanya amb el teu 
comerç! 

2.500,00 
€ 70 2.500,00 

€ 
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1183 G1732929
3 

Associació comerç i 
turisme Vall 
Camprodon 

El trenet turístic de la 
Vall de Camprodon 

2.500,00 
€ 70 2.500,00 

€ 

1274 G1704663
2 

Unió de botiguers de 
Ripoll Esoteric shopping night 2.500,00 

€ 70 2.500,00 
€ 

998 
G1750290
7 

Agrupació de 
comerciants de 
Palafrugell 

Professionalització de 
l'entitat 

2.500,00 
€ 65 

2.500,00 
€ 

1024 G1726590
1 

Associació Calonge, 
comerç i empresa 

Campanya Nadal 21 - 
Encesa de Llum i 
Cagatio Gegant 

2.000,00 
€ 

65 2.000,00 
€ 

1149 G1760154
3 

Comerç Figueres 
Associació 

1r concurs de poema 
audiovisual 

2.500,00 
€ 65 2.500,00 

€ 

1163 
G1711403
4 

Unió de Botiguers de 
Cassà 

Reactivem el comerç 
local, fem salut i 
cuidem el medi 
ambient 

2.500,00 
€ 65 

2.500,00 
€ 

1078 G1739832
2 

Associació 
comerciants de la 
Cerdanya 

Puigcerdà Tasta 2.500,00 
€ 60 2.500,00 

€ 

1268 G1754371
1 

Estació Nàutica 
l'Estartit-Illes Medes 

Donem visibilitat al 
comerç local 

1.395,60 
€ 60 1.395,60 

€ 

1188 G5503806
1 

Associació promoció i 
qualitat comerç Sant 
Antoni 

El vermut a Sant 
Antoni de tota la vida 

1.800,00 
€ 55 1.800,00 

€ 

1270 J1784017
4 

Associació de 
comerciants d'Olot 

Ens reconeixes? 2.500,00 
€ 

55 2.500,00 
€ 

1280 G5514243
4 

Associació Banyoles, 
comerç i turisme 

Fira gastronòmia i 
exposició de flors 

2.500,00 
€ 55 2.500,00 

€ 

1298 
G1740453
4 

Associació 
comerciants Llançà 

Campanyes per a 
l'activació i promoció 
del comerç local de 
Llançà 

2.500,00 
€ 55 

2.500,00 
€ 

 
Cinquè. Disposar la despesa total de 66.686,14 € amb el següent càrrec a l’aplicació 
pressupostària del pressupost de 2022 de la Diputació de Girona: 
 

Aplicació pressupostaria Import concedit 
250/4300/48106 Ajuts entitats no lucratives Campanya Comerç de 
Proximitat PIDEL 66.686,14 € 

 
Sisè. Desestimar les sol·licituds que es detallen a continuació pels motius que 
s’indiquen: 
 

Exp. CIF Entitat Concepte subvencionat Motiu de la desestimació 

1204 G04975496 
Associació per al 
Foment del Consum 
Local de la Garrotxa 

Captació de Nous 
Consumidors 

No compleix els requisits 
establerts al punt 4 de les 
bases  

1210 G55299333 
Associació de 
Creadors de la 
Garrotxa - La iera 

Catàleg: Artesania, Art i 
Disseny de Proximitat 
2022/23 

No compleix els requisits 
establerts al punt 4 de les 
bases  

1252 G17119959 
Unió Intersectorial 
Empresarial del 
Ripollès 

El botiguer amb més 
flow 

No compleix els requisits 
establerts al punt 4 de les 
bases  

1299 G17154030 

Associació 
Professional 
Empresaris 
Hostaleria Garrotxa  

Campanyes de 
promoció 
enogastronomica a 
Olot i la Garrotxa 

No compleix els requisits 
establerts al punt 4 de les 
bases  

 
Setè. Autoritzar als beneficiaris a concertar l’execució total o parcial de les activitats 
subvencionades amb persones o entitats vinculades. 
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Vuitè. Informar els beneficiaris que una vegada comunicada la concessió de la 
subvenció, si en el termini d’un mes no manifesten el contrari, s’entén acceptada la 
subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per a la seva 
aplicació. 
 
Novè. Notificar aquest acord als beneficiaris de les subvencions i als peticionaris als 
quals se’ls ha desestimat la sol·licitud.” 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
9. Aprovació de la concessió de la convocatòria de subvencions XMSG 2022 - 
Promoció i Desenvolupament Econòmic Local 
 
Vistes les bases reguladores de subvencions per fomentar accions i projectes de 
promoció i dinamització comercial adreçades als membres de la Xarxa Sedentaris de 
la província de Girona (XMSG) aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la 
sessió de 21 de setembre de 2021 publicades al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona (BOPG) núm.190 d’1 d’octubre de 2021.  
 
Vista la convocatòria aprovada per la Junta de Govern en data 2 de novembre de 
2021, publicada al (BOPG) núm. 220, de 17 de novembre de 2021. 
 
Vistos els informes de l’òrgan instructor de 28 de febrer de 2022, de la Comissió 
Avaluadora, de 3 de març de 2022, en què es concreta el resultat de l’avaluació 
efectuada i l’informe de la cap de servei en data 4 de març de 2022. 
 
Atesos els antecedents esmentats, el vicepresident primer de la Diputació de Girona, 
president de la comissió avaluadora,  proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord 
següent: 
 
Primer. Concedir als beneficiaris que s’esmenten a continuació les subvencions que 
es detallen, d’acord amb les dades següents: 
 

Nº Exp. NIF Beneficiari Descripció Prof
ess Dinam 

Esti
mo 
el 
meu 
mer
cat 

Proj
ecte
s 
inn
ova
dor
s/pi
one
rs 

Tota
l 
punt
s 

ppos
t sol·licitat atorgat 

1 919 P1700054H 

Institut de 
Promoció 
Econòmica 
de 
Palafrugell 

Millora de la 
imatge 
exterior del 
mercat diari i 
promoció del 
producte de 
temporada 

 50 10 0 60 5500 4000 4000 

2 1381 P1717000B 

Ajuntament 
de Sant 
Feliu de 
Guíxols 

Campanya 
de 
digitalització 
i 
dinamització 

 50 10 0 60 5620 4000 4000 
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del mercat 

3 977 G17128067 

Associació 
de 
Comerciants 
del Mercat 
Municipal de 
Salt 

Servei de 
coach 
nutricional i 
promoció 
producte de 
proximitat 

40 40 0 5 85 5500 4000 4000 

4 1259 P1712500F Ajuntament 
de Palamós 

Dinamització 
mercat 
municipal: 
formació i 
campanyes 

40 40 0 5 85 5500 4000 4000 

5 975 P1710200E 
Ajuntament 
de Lloret de 
Mar 

Dinamització 
comercial 
del mercat 
municipal 

40 40 10 5 95 5500 4000 4000 

6 1405 P1716100A Ajuntament 
de Roses 

Dissabtes 
familiars al 
mercat de 
Roses 

 50 0 10 60 5021
,5 4000 3766,13 

           
TOTAL 23.766,1

3 
 
 
Segon. Disposar la despesa de 23.766,13 €, amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries següents del pressupost de 2022 de la Diputació de Girona: 
 

Aplicació pressupostària Import concedit (€) 

250/4300/46203 Ajuts a ajuntaments Campanya Xarxa de Mercats Promoció Econòmica 
 

19.766,13  

250/4300/48102 Ajuts a entitats no lucratives Campanya Xarxa de Mercats Promoció 
Econòmica 
 

4.000  

Total 23.766,13 

 
Tercer. Autoritzar als beneficiaris a concertar l’execució total o parcial de les activitats 
subvencionades amb persones o entitats vinculades. 
 
Quart. Anul·lar el saldo sobrant de la convocatòria d’acord es detalla a continuació:   
 

Aplicació pressupostària Descripció  Crèdit 
consignat 

Import 
concedit
  

Diferència (€) 

250/4300/46203 Ajuts a ajuntaments 
Campanya xarxa de 
mercats PIDEL 
 

24.000 19.766,13 -4.233,87€ 

250/4300/48102 Ajuts a entitats no 
lucratives Campanya 
Xarxa de mercats PIDEL 

12.000 4.000 -8.000€ 

 
Cinquè. Informar els beneficiaris que, una vegada comunicada la concessió de la 
subvenció, si en el termini d’un mes no manifesten el contrari, s’entendrà que accepten 
la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades que hi siguin 
d’aplicació. 
 
Sisè. Notificar aquest acord als beneficiaris de les subvencions.” 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
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10. Aprovació concessió subvencions XSLPE 2022 - Promoció i 
Desenvolupament Econòmic Local 
 
Vistes les bases reguladores de subvencions per fomentar projectes i accions de 
promoció econòmica adreçades als membres de la Xarxa de Serveis Locals de 
Promoció Econòmica (XSLPE), aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la 
sessió de 21 de setembre de 2021, publicades al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona (BOPG) 190, d’1 d’octubre de 2021. 
 
Vista la convocatòria aprovada per la Junta de Govern, en data 2 de novembre de 
2021, publicada al BOPG 220, de 17 de novembre de 2021. 
 
Vistos els informes de l’òrgan instructor, de data 1 de març de 2022, i de la Comissió 
Avaluadora, de 3 de març de 2022, en què es concreta el resultat de l’avaluació 
efectuada. 
 
Atesos els antecedents esmentats, el vicepresident primer, president de la Comissió 
Avaluadora proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent: 
 
Primer. Concedir als beneficiaris que s’esmenten a continuació les subvencions que 
es detallen, d’acord amb les dades següents: 
 
250/4300/46201 Ajuts a ajuntaments xarxa XSLPE PIDEL 
 
Exp. CIF Nom del 

beneficiari 
Concepte de la 
subvenció 

Pressupost Sol·licitat Concedit 

306  P1709600I  Ajuntament de 
Llagostera 

Formació 
Ocupacional i 
Emprenedoria 

6.730,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 

538  P1700900B  Ajuntament 
d'Arbúcies 

Oficina de 
promoció 
econòmica, 
reactivació del 
comerç, cicle 
webinars 

7.399,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 

724  P1709900C  Ajuntament de 
Llançà 

Dinamització, 
ordenació i 
formació del 
comerç local de 
Llançà 

8.970,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 

742  P1722700J  Ajuntament de 
Vidreres 

Pla de formació i 
ordenació 
ocupacional "AULA 
ACTIVA" de 
Vidreres 2022 

8.750,00 € 7.000,00 € 7.000,00 € 

775  P1702200E  Ajuntament de 
Besalú 

Accions de 
desenvolupament 
econòmic i 
promoció i millores 
laborals 

9.400,00 € 5.920,00 € 5.920,00 € 

900  P1703800A  
Ajuntament de 
Calonge i Sant 
Antoni 

Programes en els 
àmbits de comerç i 
emprenedoria 

9.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 

779  P1715500C  Ajuntament de 
Riells i Viabrea 

La formació, el 
passaport per a 
l'ocupació 

6.158,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 

781  P1700054H  

Institut de 
Promoció 
Econòmica de 
Palafrugell 

Activitats 
formatives per 
fomentar l'ocupació 
i el 
desenvolupament 

6.500,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 
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806  P1701600G  Ajuntament de 
Banyoles 

Viu el comerç de 
Banyoles 15.125,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 

853  P1717000B  
Ajuntament de 
Sant Feliu de 
Guíxols 

Ajuts a 
Ajuntaments 
XSLPE 

11.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 

854  P1713200B  Ajuntament de Pals 

Cursos de formació 
adreçats al sector 
turístic i comercial 
del municipi de 
Pals 

5.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 

884  P1708900D  Ajuntament 
d'Hostalric II Mercat de Nadal 3.550,29 € 2.840,23 € 2.840,23 € 

920  P1710200E  Ajuntament de 
Lloret de Mar 

Oferta formativa 
SOM 7.320,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 

921  P1719200F  
Ajuntament de 
Santa Cristina 
d'Aro 

Actuacions de 
desenvolupament 
local de l'àrea de 
Promoció 
Econòmica 

6.211,05 € 4.000,00 € 4.000,00 € 

930  P1704900H  Ajuntament de 
Cassà de la Selva 

Posada en valor 
dels recursos 
patrimonials de 
Cassà de la Selva  

7.945,00 € 7.945,00 € 6.000,00 € 

970  P1704000G  Ajuntament de 
Campdevànol 

Suport al teixit 
comercial de 
Campdevànol 

6.250,00 € 5.000,00 € 4.000,00 € 

1014  P1723500C  Ajuntament de 
Vilafant 

Campanya pel 
foment comerç 
local, càpsules 
formatives i suport 
individual per 
comerços 

5.106,00 € 4.080,00 € 4.000,00 € 

1025  P1706800H  Ajuntament de 
l'Escala 

Formació 
empresarial i 
contractació espai 
de coworking 

19.352,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 

1034  P1717400D  Ajuntament de 
Sant Hilari Sacalm 

Promoció i 
comunicació de la 
plataforma "A casa 
en un clic" 

4.939,60 € 3.704,70 € 3.704,70 € 

1043  P1715100B  Ajuntament de 
Quart 

Terra i gastronomia 
2022 5.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 

1053  P1705400H  Ajuntament de 
Celrà ACTIVA-MENT22 10.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 

1060  P1717300F  Ajuntament de 
Sant Gregori 

Actuacions 
desenvolupament 
local a Sant 
Gregori 

6.250,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 

1065  P1721200B  
Ajuntament de 
Torroella de 
Montgrí 

Projectes i accions 
de promoció 
econòmica 

12.500,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 

1071  P1719800C  Ajuntament de 
Sarrià de Ter 

Xarxa de Serveis 
Locals de 
Promoció 
Econòmica 

8.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 

1098  P1716400E  Ajuntament de Salt 

Foment de 
l'activitat 
emprenedora i 
ocupacional 

30.853,60 € 6.000,00 € 6.000,00 € 

1111  P1719700E  
Ajuntament de 
Sant Joan les 
Fonts 

Dinamització 
comercial 5.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 

1112  P1715000D  Ajuntament de 
Puigcerdà 

Cicle ocupacional 
FORMA'T 3.786,00 € 3.028,80 € 3.028,80 € 

1142  P1712500F  Ajuntament de 
Palamós 

Programa formatiu 
Crea i Emprèn 5.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 
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1174  P1717700G  
Ajuntament de 
Sant Joan de les 
Abadesses 

Pla per a la 
preservació i 
promoció dels 
establiments 
emblemàtics   

9.982,50 € 4.000,00 € 4.000,00 € 

1285  P1715900E  
Ajuntament de 
Riudellots de la 
Selva 

Accions de 
Promoció 
econòmica a 
Riudellots de la 
Selva 

4.360,00 € 4.360,00 € 3.488,00 € 

1286  P1715400F  Ajuntament de 
Ribes de Freser 

Potenciar el 
comerç de 
proximitat 

11.000,00 € 8.800,00 € 4.000,00 € 

1288  P1703700C  
Ajuntament de 
Caldes de 
Malavella 

Formació 
ocupacional  6.300,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 

1289  P1717900C  
Ajuntament de 
Sant Julià de 
Ramis 

Camp. Prom. 
Comer: Mulla't pel 
comerç local i 
campanya Comer. 
Nadal 

6.500,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 

1290  P1709300F  Ajuntament de la 
Jonquera 

La Jonquera 
Comerç 5 estrelles 
- apropament del 
comerç local a la 
ciutadania 

5.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 

1291  P1701700E  Ajuntament de la 
Vall d'en Bas 

Actuacions de 
desenvolupament 
econòmic local 
2022 

7.500,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 

1292  P1708500B  Ajuntament de 
Girona 

Tallers per al 
foment de 
l'emprenedoria 
sostenible 

6.250,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 

1293 P1722900F Ajuntament de 
Vilablareix 

Accions Àrea 
Promoció 
Econòmica 
Vilablareix 

10.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 

1294 P1724800F Ajuntament de 
Vilobí d'Onyar 

"La Crosa" Projecte 
de suport a la 
dinamització 
comercial Vilobí 
d'Onyar 

7.500,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 

1295 P1705200B 
Ajuntament de 
Castelló 
d'Empúries 

Campanya de 
dinamització 
comercial  

5.500,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 

1372 P1707200J Ajuntament de 
Figueres 

Curs logística 
(Gestió d'estocs i 
distribució capilar) i 
curs idiomes 
(francès A1) 

8.362,20 € 5.000,00 € 5.000,00 € 

1374 P1702500H Ajuntament de la 
Bisbal d'Empordà 

Accions de 
promoció comercial 
i artesanal. 
Dinamització espai 
coworking 

7.500,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 

1377 P1702600F Ajuntament de 
Blanes 

Millora de les 
competències 
professionals per 
l'ocupabilitat i la 
consolidació 
empresarial 

6.250,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 

1378 P1716100A Ajuntament de 
Roses 

Cursos de francès, 
anglès i/o alemany  
nivell inicial (A1 i/o 
A2) 

8.640,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 

TOTAL 207.981,73 € 
 
250/4300/46300 Ajuts a mancomunitats membres XSLPE PIDEL 
 

Exp
. 

CIF Nom del 
beneficiari 

Concepte de la 
subvenció 

Pressupost Sol·licitat Concedit 
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894  P1700076A  Mancomunitat de la 
Vall de Llémena 

Accions de 
desenvolupament 
local a la Vall de 
Llémena 

5.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 

TOTAL 4.000,00 € 
 
250/4300/46500 Ajuts a consells comarcals membres XSLPE PIDEL 
 

Exp
. 

CIF Nom del 
beneficiari 

Concepte de la 
subvenció 

Pressupost Sol·licitat Concedit 

688  P6700003D  Consell Comarcal 
del Gironès 

Formació al 
Gironès 2022 7.500,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 

722  P6700002F  Consell Comarcal 
de la Selva 

Suport a la creació 
i consolidació 
d'empreses 

8.750,00 € 7.000,00 € 7.000,00 € 

105
4  P6700010I  Consell Comarcal 

del Pla de l'Estany 

Impuls de la millora 
ocupacional i 
formativa 

5.180,92 € 4.000,00 € 4.000,00 € 

128
3  P1700016G  Consell Comarcal 

de la Cerdanya 

Formació i accions 
d'emprenedoria i 
millores formatives 
en l'àmbit 
ocupacional 

7.500,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 

129
6 P6700009A 

Consell Comarcal 
del Baix Empordà 

Carrera 
Professional. 
Recursos per la 
millora de l'atenció i 
orientació laboral 

7.550,40 € 5.000,00 € 5.000,00 € 

TOTAL 28.000,00 € 
 
250/4300/46760 Ajuts a consorcis membres XSLPE PIDEL 
 

Exp
. 

CIF Nom del 
beneficiari 

Concepte de la 
subvenció 

Pressupost Sol·licitat Concedit 

686  P1700070D  
Agència de 
Desenvolupament 
del Ripollès 

Foment per el 
desenvolupament 
local i empresarial 
del Ripollès 

69.639,50 € 10.000,00 € 10.000,00 € 

128
7  P1700098E  

DinàmiG - Agència 
d'Innovació i 
Desenvolupament 
de la Garrotxa 

Accions de 
dinamització 
comercial, 
emprenedores i 
empresarials 

14.000,00 € 11.000,00 € 10.000,00 € 

TOTAL 20.000,00 € 
 
250/4300/46290 Ajuts a societats municipals XSLPE PIDEL 
 

Exp
. 

CIF Nom del 
beneficiari 

Concepte de la 
subvenció 

Pressupost Sol·licitat Concedit 

784  A55019053  FORALLAC 
PROGRÉS, SAM 

Assessorament a 
emprenedors i 
dinamització 
empresarial 

9.200,00 € 7.000,00 €  7.000,00 € 

TOTAL 7.000,00 € 
 
Segon. Disposar la despesa total, de 266.981,73 €, amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries següents del pressupost de 2022 de la Diputació de Girona: 
 

Aplicació pressupostària Import concedit 
250/4300/46201 Ajuts a ajuntaments xarxa XSLPE PIDEL 207.981,73 € 
250/4300/46300 Ajuts a mancomunitats membres XSLPE PIDEL 4.000,00 €  
250/4300/46500 Ajuts a consells comarcals membres XSLPE PIDEL 28.000,00 €  
250/4300/46760 Ajuts a consorcis membres XSLPE PIDEL 20.000,00 €  
250/4300/46290 Ajuts a societats municipals XSLPE PIDEL 7.000,00 €  
Total 266.981,73 €  
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Tercer. Desestimar les sol·licituds que es detallen a continuació pels motius que 
s’indiquen: 
 

Exp. CIF Entitat Concepte subvencionat 
Motiu de la 
desestimació 

1284  P1721500E  Ajuntament de 
Tossa de Mar Comerç Sòlid Desistiment de la 

sol·licitud 

1448 P1715600A Ajuntament de 
Ripoll 

Projectes i accions de 
promoció econòmic 

Sol·licitud fora de 
termini 

 
Quart. Informar els beneficiaris que, una vegada comunicada la concessió de la 
subvenció, si en el termini d’un mes no manifesten el contrari, s’entendrà que accepten 
la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades que hi siguin 
d’aplicació. 
 
Cinquè. Anul·lar el saldo sobrant de la convocatòria d’acord amb el detall següent: 
 

Aplicació pressupostària Crèdit 
consignat final 

Import 
concedit 

Diferència 

250/4300/46201 Ajuts a ajuntaments xarxa XSLPE 
PIDEL 

236.000,00 € 207.981,73 € -28.018,27 € 

250/4300/46300 Ajuts a mancomunitats membres 
XSLPE PIDEL 8.000,00 € 4.000,00 € -4.000,00 € 

250/4300/46500 Ajuts a consells comarcals 
membres XSLPE PIDEL 32.000,00 € 28.000,00 € -4.000,00 € 

Total 36.018,27 € 

 
Sisè. Notificar aquest acord a les entitats que han concorregut a la convocatòria.” 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
11. Aprovació concessió de la convocatòria de subvencions per a l'elaboració 
documents de planificació sectorial i plans d'actuació de desenvolupament local 
l'exercici 2022 - Promoció i Desenvolupament Econòmic Local 
 
Vist l'acord del Ple de la Diputació de Girona de 21 de setembre de 2021 i publicat en 
el BOPG núm. 190, de l’1 d’octubre de 2021 que aprova les bases reguladores de 
subvencions per a l’elaboració de documents de planificació sectorial i plans d’actuació 
de desenvolupament local  i la convocatòria corresponent a l’exercici 2022 aprovada 
per Junta de Govern el 2 de novembre de 2021 i publicada al BOPG núm. 220, de 17 
de novembre de 2021. 
 
Vist l’informe previ tècnic a la Comissió Qualificadora en data 18 de febrer de 2022. 
 
Vist l’acta de la Comissió Qualificadora reunida el passat 2 de març de 2022. 
 
Vist l’informe de la cap del servei de Promoció econòmica en data 4 de març de 2022. 
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Atesos els antecedents esmentats, el vicepresident primer de la Diputació de Girona, 
president de la Comissió Avaluadora, proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord 
següent:  
 
Primer. Redistribuir l’import de la convocatòria per a l’elaboració de documents de 
planificació en l’àmbit del desenvolupament local (plans sectorials, diagnosis, promoció 
i plans d’acció de projectes estratègics territorials) dels ens locals adherits a la XSLPE, 
anualitat 2022, de l’import total de 100.000 €, d’acord amb el detall següent: 
 

Aplicació 
pressupostària Descripció Crèdit inicial Crèdit final Diferència 

250 4300 46209 
Ajuts a ajuntaments 
Diagnosis i estudis 
promoció econòmica 

59.000 € 76.732,64 € +17.732,64 € 

250 4300 46503 
Ajuts a c. Comarcals 
Diagnosis i estudis 
promoció econòmica 

11.000 € 22.000 €  
+11.000,00 € 

250 4300 46764 
Ajuts a consorcis 
Diagnosis i estudis 
promoció econòmica 

10.000 € 0 € 
 

-10.000 € 

250 4300 46302 
Ajuts a mancomunitats 
Diagnosis i estudis 
promoció econòmica 

10.000 € 
0 € 
 

-10.000 € 

250 4300 46292 

Ajuts a societats 
municipals per a diagnosis 
i estudis promoció 
econòmica 

10.000 € 
1.267,36 € 
 

-8.732,64 € 

  100.000 € 100.000 € 
 

0 

 
Segon. Reajustar la despesa autoritzada segons resulta de l’import final de la 
convocatòria: 
 

Aplicació pressupostària Reajustament 
250 4300 46209 (augmentar +17732,64 €) 
250 4300 46503 (augmentar +11000 €) 
250 4300 46764 (disminuir –10000€) 
250 4300 46302 (disminuir -10000€) 
250 4300 46292 (disminuir -8732,64€) 

 
Tercer. Publicar la distribució definitiva dels crèdits d’aquesta convocatòria a la Base 
de Dades Nacional de Subvencions, i fer-ne un esment exprés al BOPG. 
 
Quart. Concedir a les següents entitats les subvencions que es detallen a continuació, 
d‘acord amb la despesa considerada elegible i per rigorós ordre de puntuació, fins a 
l’exhauriment de la dotació pressupostària de la convocatòria. 
 

NIF ENTITAT 
EXP
. ACTUACIÓ PRESS. SOL·L. 

CONCE
DIT 

C
1 

C
2 

C
3 

C
4 

C
5 

C
6 

TOT
AL 

P1719700
E 

AJ. DE SANT JOAN LES 
FONTS 

127
2 

Canvi_Lab i l'Artèria co-mercial: co-producció d'un pla 
d'actuació pel comerç local i rural 14.650,00 

10.950,0
0 

10.987,5
0 

1
0 

4
0 

2
0 

1
0 1 

1
0 91 

P1722900
F AJ. DE VILABLAREIX 

139
7 Pla sectorial d'ocupació local a Vilablareix 12.000,00 9.000,00 8.848,50 7 

4
0 

2
0 

1
0 1 

1
0 88 

P1715400
F 

AJ. DE RIBES DE 
FRESER 

140
1 Pla d'impuls per l'activitat econòmica de Ribes de Freser 9.922,00 7.441,95 7.441,50 3 

4
0 

2
0 

1
0 1 

1
0 84 

P6700010
I C. C. DE LA SELVA 

126
3 

Elaboració pla estratègic de l'economia social i solidària a 
la comarca de la Selva 15.000,00 

11.000,0
0 

11.000,0
0 

1
0 

4
0 

1
0 

1
0 1 

1
0 81 

P6700002
F AJ. DE BANYOLES 924 

Pla d'acció per la qualificació professional i detecció de 
necessitats formatives de Banyoles 17.545,00 

11.000,0
0 

11.000,0
0 

1
0 

4
0 5 

1
0 1 

1
0 76 

P1701600
G 

AJ. DE CALDES DE 
MALAVELLA 

128
1 

Pla de millora de la imatge de les terrasses de Caldes de 
Malavella 8.200,00 6.150,00 6.150,00 3 

4
3 5 

1
0 1 

1
0 72 
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P1703700
C 

AJ. DE RIELLS I 
VIABREA 

105
1 

Pla d'acció a la millora de les zones d'activitat econòmica 
de Riells i Viabrea 13.310,00 9.982,50 9.982,50 

1
0 

3
5 5 

1
0 1 

1
0 71 

P1715500
C AJ. D'ARBÚCIES 925 

Pla d'acció anual per a la dinamització del turisme 
sostenible al territori 2022-2023 16.435,00 

11.000,0
0 

11.000,0
0 

1
0 

2
5 

2
0 1 5 5 66 

P1700900
B AJ. DE QUART 

106
6 

Pla d'actuació per a la millora del polígon industrial Pla de 
L'illa 4.821,85 3.616,00 3.616,39 0 

4
0 

1
0 1 1 

1
0 62 

P1704000
G 

C. C. DEL PLA DE 
L'ESTANY 

112
4 Elaboració d'un pla d'actuació 15.004,00 

11.000,0
0 

11.000,0
0 0 

3
5 5 

1
0 1 

1
0 61 

P1715100
B AJ. DE CAMPDEVÀNOL 

141
0 

Pla sectorial pel desenvolupament econòmic de 
Campdevànol 10.275,00 7.706,25 7.706,25 0 

3
8 

1
0 

1
0 1 1 60 

   TOTAL 
137.162,8
5 

98.846,7
0 

98.732,6
4     

 
Cinquè. Disposar la despesa total, de 98.732,64 €, amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries següents del pressupost de 2022 de la Diputació de Girona: 
 
Aplicació pressupostària Import concedit 
250 4300 46209 76.732,64 € 
250 4300 46503 22.000,00 € 
 
Sisè. Anul·lar el saldo sobrant de la convocatòria d’acord amb el detall següent: 
 

Aplicació 
pressupostària 

Crèdit consignat 
final 

Import concedit Diferència 

250 4300 46209 76.732,64 € 76.732,64 €  
250 4300 46503 22.000,00 € 22.000,00 € -  

250 4300 46764 
0 € 
 

 -  

250 4300 46302 0 € 
 

  

250 4300 46292 1.267,36 € 
 

 -1.267,36 € 

TOTAL 
100.000 € 
 

98.732,64  

 
Setè. Notificar aquest acord a totes les entitats que han concorregut a la convocatòria.” 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
12. Aprovació concessió subvencions projectes singulars 2022 - Promoció i 
Desenvolupament Econòmic Local 
 
Vistes les bases reguladores de subvencions per fomentar projectes singulars de 
desenvolupament econòmic local, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la 
sessió de 21 de setembre de 2021 i publicades en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona (BOPG) núm. 190, de 1 de octubre de 2021. 
 
Vista la convocatòria aprovada per la Junta de Govern de 2 de novembre de 2021 
publicada en el BOPG núm. 220, de 17 de novembre de 2021, amb un import 
autoritzat màxim de 100.000,00 € i que estableix la possibilitat d’ampliar-ne la quantia 
de com a màxim el 25% quan es doni alguna de les circumstàncies previstes a l’article 
58 de l’RD 887/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions 
(RLGS). 
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Vistos els informes de l’òrgan instructor, de data 14 de març de 2022, i de la Comissió 
Avaluadora, de 15 de març de 2022, en què es concreta el resultat de l’avaluació 
efectuada. 
 
Vist que la previsió de l’aplicació pressupostària no s’adequa a les sol·licituds 
presentades per les diferents entitats. 
 
Atesos els antecedents esmentats, el vicepresident primer, president de la Comissió 
Avaluadora, proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent: 
 
Primer. Declarar la disponibilitat del crèdit de 17.659,50 €, amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries següents: 
 
Aplicació pressupostaria Import 
250/4300/46205 Ajuts a ajuntaments projectes singulars PIDEL 17.659,50 € 
 
Segon. Ampliar la convocatòria de subvencions de suport a projectes singulars de 
desenvolupament econòmic en 17.659,50 €, d’acord amb el que es detalla tot seguit, i 
autoritzar la despesa addicional amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 
corresponents. 
 
Aplicació pressupostària Crèdits 

inicials Ampliació Crèdits finals 

250/4300/46205 Ajuts a ajuntaments projectes 
singulars PIDEL 60.000,00 € 17.659,50 € 77.659,50 € 

Total 60.000,00 € 17.659,50 € 77.659,50 € 
 
Tercer. Redistribuir l’import de la convocatòria de subvencions 2022, d’import total 
137.659,50 €, d’acord amb el detall següent: 
 

Aplicació pressupostària Crèdits 
inicials  

Crèdits 
finals  

Diferència  

250/4300/46205 Ajuts a ajuntaments Campanya 
Projectes Singulars PIDEL 77.659,50 € 99.273,00 € +21.613,50 € 

250/4300/46502 Ajuts a consells comarcals 
Campanya Projectes Singulars PIDEL 

30.000,00 € 25.500,00 € -4.500,00 € 

250/4300/46762 Ajuts a consorcis Campanya 
Projectes Singulars PIDEL 10.000,00 € 12.886,50 € +2.886,50 € 

250/4300/46301 Ajuts a mancomunitats Campanya 
Projectes Singulars PIDEL 10.000,00 € 0 € -10.000,00 € 

250/4300/46291 Ajuts a societats municipals 
Campanya Projectes Singulars PIDEL 10.000,00 € 0 € -10.000,00 € 

Total 137.659,50 € 137.659,50 € 0,00 € 
 
Quart. Reajustar la despesa autoritzada d’acord amb el resultat de l’import final de la 
convocatòria: 
 

Aplicació pressupostària Reajustament  
250/4300/46205 Ajuts a ajuntaments Campanya Projectes Singulars PIDEL Afegir: 21.613,50 € 
250/4300/46502 Ajuts a consells comarcals Campanya Projectes Singulars 
PIDEL 

Reduir: 4.500,00 € 

250/4300/46762 Ajuts a consorcis Campanya Projectes Singulars PIDEL Afegir: 2.886,50 € 
250/4300/46301 Ajuts a mancomunitats Campanya Projectes Singulars 
PIDEL 

Reduir: 10.000,00 € 

250/4300/46291 Ajuts a societats municipals Campanya Projectes Singulars 
PIDEL 

Reduir: 10.000,00 € 

Total 0.00 € 
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Cinquè. Publicar l’ampliació i la redistribució d’aquesta convocatòria a la Base de 
Dades Nacional de Subvencions, i fer-ne una menció expressa al BOPG. 
 
Sisè. Concedir als beneficiaris que s’esmenten a continuació les subvencions que es 
detallen fins a exhaurir el crèdit de la convocatòria (120.000,00 € dels crèdits inicials 
més 17.659,50 € de l’augment), d’acord amb el detall següent: 
 
250/4300/46205 Ajuts a ajuntaments Campanya Projectes Singulars PIDEL 
 

Exp. CIF Entitat Concepte 
Pressup
ost 

Punt
s Concedit 

790 P1709600
I 

Ajuntament de 
Llagostera 

Ubuntu, jo soc perquè 
nosaltres som 

14.950,0
0 € 

75,5
0 

11.212,50 
€ 

1363 P1716400
E Ajuntament de Salt 

Qsir i Saltar: formació 
per a la reactivació del 
sector tèxtil al municipi 
de Salt. 

16.778,1
8 € 

74,5
0 

12.583,64 
€ 

1306 P1702600
F 

Ajuntament de 
Blanes Blanes arran de mar II 26.700,0

0 € 
69,0
0 

20.000,00 
€ 

1303 P1722900
F 

Ajuntament de 
Vilablareix 

Laboratori Digital per a 
comerços i empreses 

10.587,4
9 € 

64,0
0 

7.940,61 
€ 

1300 P1715400
F 

Ajuntament de Ribes 
de Freser 

Dinamització del teixit 
econòmic mitjançant el 
projecte del Met de 
Ribes. Fase 2 

12.000,0
0 € 

62,5
0 

9.000,00 
€ 

1409 P1704000
G 

Ajuntament de 
Campdevànol 

Millora de l'entorn 
natural del Torrent de 
la Cabana i integració 
a la xarxa Itinerànnia  

5.494,07 
€ 

58,5
0 

3.707,93 
€ 

1305 P1721200
B 

Ajuntament de 
Torroella de Montgrí 

Promoció productes de 
proximitat, locals i del 
Parc Natural del 
Montgrí als locals buits 

10.000,0
0 € 

57,5
0 

7.500,00 
€ 

1304 
P1702500
H 

Ajuntament de la 
Bisbal d'Empordà 

Implantació del model 
de negoci comercial de 
botiga taller 

21.326,2
5 € 

56,5
0 

14.260,32 
€ 

849 P1701600
G 

Ajuntament de 
Banyoles 

Projecte 
d'internacionalització 
empresarial 

17.424,0
0 € 

52,0
0 

13.068,00 
€ 

Total 99.273,00 € 

 
250/4300/46502 Ajuts a consells comarcals Campanya Projectes Singulars PIDEL 
 

Exp. CIF Entitat Concepte Pressup
ost 

Punt
s Concedit 

725 P6700002
F 

Consell Comarcal de 
la Selva 

Comerç local: potencia 
la imatge i impacta 
amb les paraules 

10.000,0
0 € 

76,0
0 

7.500,00 
€ 

1400 
P6700009
A 

Consell Comarcal del 
Baix Empordà 

Baix Empordà, dona i 
terra 

24.000,0
0 € 

55,5
0 

18.000,00 
€ 

Total 25.500,00 
€ 

 
250/4300/46762 Ajuts a consorcis Campanya Projectes Singulars PIDEL 
 

Exp. CIF Entitat Concepte Pressup
ost 

Punt
s Concedit 
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1301 P1700098
E 

DinàmiG - Agència 
d'Innovació i 
Desenvolupament de 
la Garrotxa 

Programa PIME 
Resilient 

17.182,0
0 € 

55,5
0 

12.886,50 
€ 

Total 12.886,50 
€ 

 
Setè. Disposar la despesa total de 125.000,00 € amb els càrrecs següents de les 
aplicacions pressupostàries del pressupost de 2022 de la Diputació de Girona:  
 
Aplicació pressupostaria Import concedit 
250/4300/46205 Ajuts a ajuntaments Campanya Projectes Singulars 
PIDEL 99.273,00 € 

250/4300/46502 Ajuts a consells comarcals Campanya Projectes 
Singulars PIDEL 25.500,00 € 

250/4300/46762 Ajuts a consorcis Campanya Projectes Singulars 
PIDEL 12.886,50 € 

Total 137.659,50 € 
 
Vuitè. Desestimar les sol·licituds que es detallen a continuació pels motius que 
s’indiquen: 
 
Exp. CIF Entitat Concepte subvencionat Motiu de la desestimació 

910 P1700900B 
Ajuntament 
d'Arbúcies 

Pla d'acció per a la 
dinamització de turisme 
sostenible 

No s’adequa al contingut 
de les bases reguladores 

1302 P1717700G 
Ajuntament de Sant 
Joan de les 
Abadesses 

Quarta fase projecte 
Malatosca-Surroca 

No s’adequa al contingut 
de les bases reguladores 

 
Novè. Informar els beneficiaris que una vegada comunicada la concessió de la 
subvenció, si en el termini d’un mes no manifesten el contrari, s’entén acceptada la 
subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per a la seva 
aplicació. 
 
Desè. Notificar aquest acord a totes les entitats que han concorregut a la 
convocatòria.” 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
13. Aprovació concessió de la convocatòria subvencions NO XSLPE. Anualitat 
2022. - Promoció i Desenvolupament Econòmic Local 
 
Vistes les bases reguladores de subvencions per fomentar projectes i accions de 
promoció econòmica dels ens locals no adherits a la Xarxa de Serveis Locals de 
promoció Econòmica (XSLPE), aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la 
sessió de 21 de setembre de 2021 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona (BOPG) núm.190 d’1 d’octubre de 2021. 
 
Vista la convocatòria aprovada per la Junta de Govern, en data 2 de novembre de 
2021, publicada al BOPG núm. 220, de 17 de novembre de 2021, amb un import 
autoritzat màxim de 60000 euros i que estableix la possibilitat d’ampliar-ne la quantia 
de com a màxim el 25% quan es doni alguna de les circumstàncies previstes a l’article 
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58 de l’RD 887/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions 
(RLGS). 
 
Vistos els informes de l’òrgan instructor, i de la Comissió Avaluadora, de 16 de març 
de 2022, en què es concreta el resultat de l’avaluació efectuada. 
 
Vist que la previsió de l’aplicació pressupostària no s’adequa a les sol·licituds 
presentades per les diferents entitats.  
 
Atesos els antecedents esmentats, el vicepresident primer, president de la Comissió 
Avaluadora proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent: 
 
Primer. Declarar la disponibilitat del crèdit de 7353,75€ amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries següents: 
 
Aplicació pressupostaria Import 
250/4300/46206 Ajuts a ajuntament Competitivitat Territorial 
PIDEL 7.353,75 € 

 
Segon. Ampliar la convocatòria de subvencions per fomentar projectes i accions de 
promoció econòmica dels ens locals no adherits a la Xarxa de Serveis Locals de 
promoció Econòmica (XSLPE) anualitat 2022 en 7.353,75€, d’acord amb el que es 
detalla tot seguit, i autoritzar la despesa addicional amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària següent: 
 
Aplicació pressupostària Crèdits 

inicials Ampliació Crèdits finals 

250/4300/46206 Ajuts a ajuntament 
Competitivitat Territorial PIDEL 60.000,00 € 7.353,75 € 67.353,75 € 

Total 60.000,00 € 7.353,75€ 67.353,75 € 
 
Tercer. Publicar l’ampliació d’aquesta convocatòria a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions, i fer-ne una menció expressa al BOPG. 
 
Quart. Concedir als beneficiaris que s’esmenten a continuació les subvencions que es 
detallen fins a exhaurir el crèdit de la convocatòria (60.000 € dels crèdits inicials més 
7.353,75 € de l’augment), d’acord amb el detall següent: 
 

 
NÚM.EXP 
any 2022 NIF Ajuntament  Descripció 

Pressup
ost 
(€) 

Sol·lici
tat 
(€) 

Atorgat 
(€) 

1 9 P1709700G Llambilles 

Promoció del comerç 
local a les xarxes 
socials i creació 
associació empreses 

2500 2000 2000 

2 908 P1721800I Ullastret Dinamització 
d'Ullastret 2590 2000 2000 

3 912 P1711200D Mieres 

Campanya de 
promoció de les 
activitats 
econòmiques locals 

2500 2000 2000 

4 918 P1702800B Bordils 

Recomanacions per 
a la producció i 
comercialització 
sostenible i 
responsable a Bordils 

2000 1500 1500 

5 922 P1710900J Maçanet de 
la Selva 

Estimulació del 
comerç de Maçanet 

4000 2000 2000 
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de la Selva 

6 923 P1704600D Capmany 

Distribució de 624 
bosses tèxtils 
serigrafiades als 
cellers i comerços 
locals de Capmany 

2793,65 2000 2000 

7 944 P1718300E 
Sant Miquel 
de 
Campmajor 

Recuperació d'espais 
naturals, històrics, 
arquitectònics i 
miradors per 
promoció econòmica 

2500 2000 2000 

8 951 P1703000H Breda 

Servei manteniment i 
funcionament armari 
paqueteria 
dinamització comerç 
local 

2426,88 1941,5 1941,5 

9 960 P1710800B Maçanet de 
Cabrenys 

Xarxa per la difusió i 
comercialització dels 
productes locals de 
Salines Bassegoda 

2420,25 1936,2 1936,2 

10 964 P1706500D Darnius 

Xarxa per la difusió i 
comercialització dels 
productes locals de 
Salines Bassegoda 

2420,25 1936,2 1936,2 

11 1050 P1700300E Albanyà 

Xarxa per la difusió i 
comercialització dels 
productes locals de 
Salines Bassegoda 

2420,25 1936,2 1936,2 

12 1052 P1703400J Cabanelles 

Xarxa per la difusió i 
comercialització dels 
productes locals de 
Salines Bassegoda 

2420,25 1936,2 1936,2 

13 1069 P1707600A Fontcoberta 

Campanya de 
promoció de les 
activitats 
econòmiques locals 
de Fontcoberta 

4600 2000 2000 

14 1072 P1701200F Avinyonet de 
Puigventós 

Xarxa per la difusió i 
comercialització dels 
productes locals de 
Salines Bassegoda 

2299,25 1839,4 1839,4 

15 1074 P1702700D Bolvir Implantació projecte 
Coworking 2274,8 1819,8

4 1819,84 

16 1075 P1701500I Vajol, la 

Xarxa per la difusió i 
comercialització dels 
productes locals de 
Salines Bassegoda 

2420,25 1936,2 1936,2 

17 1076 P1714400G Pont de 
Molins 

Xarxa per la difusió i 
comercialització dels 
productes locals de 
Salines Bassegoda 

2420,25 1936,2 1936,2 

18 1082 P1707000D Espolla 

Elaboració cartells 
informatius 
localització i 
senyalització 
promoció 
comerços/empreses 
local 

2499,98 1999,9
8 1999,98 

19 1249 P1724300G Vilanant 

Xarxa per la difusió i 
comercialització dels 
productes locals de 
Salines Bassegoda 

2420,25 1936,2 1936,2 
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20 1250 P1724900D Biure 

Xarxa per la difusió i 
comercialització dels 
productes locals de 
Salines Bassegoda 

2420,25 1936,2 1936,2 

21 1251 P1718000A Sant Llorenç 
de la Muga 

Xarxa per la difusió i 
comercialització dels 
productes locals de 
Salines Bassegoda 

2420 2000 1936 

22 1269 P1720100E Cellera de 
Ter, la 

Projecte Comprar a 
la Cellera de Ter té 
premi 

5166,7 2000 2000 

23 1271 P1719600G Santa Pau 

Acció per a la 
divulgació de la 
diversitat d'espais 
d'interés turístic 

3300 2000 2000 

24 1273 P1700100I Agullana 

Xarxa per la difusió i 
comercialització dels 
productes locals de 
Salines Bassegoda 

2420,25 1936,2 1936,2 

25 1275 P1721700A Ullà 

Sosteniment de la 
creació d'un viver 
d'empreses a l'edifici 
de l'antic ajuntament 

14839,9
2 2000 2000 

26 1277 P1717100J Sant Feliu de 
Pallerols 

Campanya promoció 
nova app oficina de 
turisme virtual de 
sant feliu de pallerols 

2739,71 2000 2000 

27 1279 P1711800A Navata 

Xarxa per la difusió i 
comercialització dels 
productes locals de 
Salines Bassegoda 

2420,25 1936,2 1936,2 

28 1319 P1720900H Terrades 

Xarxa per la difusió i 
comercialització dels 
productes locals de 
Salines Bassegoda 

2420,25 1936,2 1936,2 

29 1324 P1705600C Cistella 

Xarxa per la difusió i 
comercialització dels 
productes locals de 
Salines Bassegoda 

2420,25 1936,2 1936,2 

30 1334 P1723400F Viladrau Ball de Bruixes 2022 2000 1600 1600 

31 1388 P1703200D Boadella i les 
Escaules 

Projecte d'impuls a la 
visibilitat dels punts 
d'atractiu 
turístic_Fase 1 

1965,04 1572,0
3 1572,03 

32 1396 P1704400I Canet d'Adri 
Sector turístic: 
valorització dels 
recursos culturals 

2468 1974,7
2 1974,4 

33 1404 P1710000I Llers 

Xarxa per la difusió i 
comercialització dels 
productes locals de 
Salines Bassegoda 

2420,25 1936,2 1936,2 

34 1407 P1716700H 
Sant Climent 
Sescebes 

Consolidació 
d'imatge promocional 
i senyalització i 
difusió de recursos 
turístics 

5241,7 2000 2000 

35 1443 P1708600J Gombrèn 
Redacció i gestió 
Planes, extensió del 
pla turístic 

2500 2000 2000 

     TOTAL 
67.353,7
5€ 
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Cinquè. Disposar la despesa total, de 67.353,75 €, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària següent del pressupost de 2022 de la Diputació de Girona: 

 
Aplicació pressupostària Import concedit 
250/4300/46206  Ajuts a ajuntaments competitivitat territorial PIDEL 67.353,75 € 

 
Sisè. Informar els beneficiaris que, una vegada comunicada la concessió de la 
subvenció, si en el termini d’un mes no manifesten el contrari, s’entendrà que accepten 
la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades que hi siguin 
d’aplicació. 
 
Setè. Notificar aquest acord a les entitats que han concorregut a la convocatòria.” 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
14. Subvenció nominativa al Consell Comarcal del Pla de l'Estany per al 
finançament de les Coves de Serinyà - Cooperació Cultural 
 
El Consell Comarcal del Pla de l’Estany ha sol·licitat una subvenció nominativa per a la 
Peça artística del Centre d’interpretació de les Coves de Serinyà, l’any 2022, i s’ha 
instruït l'expedient corresponent (2022/82).  
 
El Consell Comarcal del Pla de l’Estany té cura del funcionament i activitats del Parc 
de les Coves de Serinyà. Actuacions imprescindibles per tal de poder assegurar el bon 
funcionament de les instal·lacions i de les activitats que s’hi desenvolupen i per 
continuar socialitzant les descobertes arqueològiques que any rere any es van portant 
a terme en els diferents jaciments que formen part del Parc. 
 
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 al manteniment i conservació 
d’espais arqueològics singulars de les comarques de Girona. L’objectiu d’aquesta línia 
és donar suport a elements arqueològics rellevants i singulars de les comarques de 
Girona. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada 
nominativament a favor del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, 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. 
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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 Pla de l’Estany, per al 
finançament de la Peça artística del Centre d’interpretació, que tindrà lloc a les Coves 
de Serinyà, 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 

2022/82 Consell Comarcal del 
Pla de l’Estany 

P6700010I Peça artística 
del Centre 
d’interpretació 

De l’1 de 
novembre del 
2021 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 
 

27.569,85 € 27.569,85 € 19.000,00 € 68,91 %  27.569,85 € 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de  DINOU MIL EUROS, 
(19.000,00€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/46504 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 novembre del 2021 
fins al 31 de 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.  
Es considera que el Consell Comarcal del Pla de l’Estany, 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 19.000,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 68,91 %, 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 Pla de l’Estany ha de justificar la subvenció concedida, per 
l’import de 27.569,85 € 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: 
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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. 
 
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 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: 
 

- 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. 

- 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.) 

- 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: 

 
- 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. 

- 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 Pla de l’Estany, presenti la documentació 
justificativa es procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb 
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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 Pla de l’Estany 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.  
El Consell Comarcal del Pla de l’Estany, 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;  
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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 Pla de l’Estany, 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. 
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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 
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 Pla de l’Estany.” 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
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15. Aprovaci´subvenció nominativa a l'Associació Fesival de Música Antiga dels 
Pirineus per al finançament del Festival de Música Antiga dels Pirineus - 
Cooperació Cultural 
 
L’Associació Festival de Música Antiga dels Pirineus, ha sol·licitat una subvenció 
nominativa per al finançament del 11è Festival de Música Antiga dels Pirineus, que 
tindrà lloc a diversos municipis de la província de Girona, l’any 2022, i s’ha instruït 
l'expedient corresponent (2022/153). 
 
El Festival de Música Antiga dels Pirineus és el major del seu gènere a Europa. Va 
néixer el 2011 com a projecte conjunt de diversos municipis per aprofitar el seu 
immens patrimoni arquitectònic i fer arribar la música de qualitat a racons aïllats a la 
muntanya, amb poques possibilitats d’accedir a propostes culturals.  
 
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 l’Associació Festival de Música Antiga dels Pirineus, 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’Associació Festival de Música Antiga dels Pirineus, 
per al finançament de les despeses per  al finançament del 11è  Festival de Música 
Antiga dels Pirineus, 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 

2022/153 Associació Festival 
de Música Antiga 
dels Pirineus 

G25720038  11è Festival de 
Música Antiga 
dels Pirineus 

Des de l’1 
d’octubre de 
2021 fins al 30 
de setembre de 
2022 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a justificar 
 

91.030,40€ 91.030,40€ 24.000,00 € 26,36%  91.030,40€ 
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SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de  VINT-I-QUATRE MIL 
EUROS, (24.000,00€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/48115 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 d’octubre de 2021 fins 
al 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, 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’Associació Festival de Música Antiga dels Pirineus, 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 24.000,00€ que representa 
un percentatge de finançament del 26,36 %, quan s’hagi presentat el compte 
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.  
 
SETÈ. Règim de justificació.  
L’ Associació Festival de Música Antiga dels Pirineus ha de justificar la subvenció 
concedida, per l’import de 91.030,40€ 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) 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. 
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 - 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 d’octubre 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: 
 

- 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. 

- 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.) 

- 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: 

 
- 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. 

- 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’Associació Festival de Música Antiga dels Pirineus, 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 
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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’Associació Festival de Música Antiga dels Pirineus, 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. 
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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’Associació Festival de Música Antiga dels Pirineus, 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 
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 
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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 l’Associació Festival de Música Antiga dels 
Pirineus.” 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
16. Aprovació subvenció nominativa a la Fundació Circus Arts Foundation per al 
finançament del Circ de Nadal de Girona sobre gel 3 - Cooperació Cultural 
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Circus Arts Foundation, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament  del 
Gran Circ de Nadal de Girona sobre gel 3, i s’ha instruït l'expedient corresponent 
(2022/152).  
 
Cada edició del Gran Circ de Nadal de Girona congrega uns 18.000 espectadors. Des 
de la seva creació, el desembre de 2014, s’han presentat 8 produccions de circ 
internacional de primera qualitat totalment diferents: “Sobre Gel” (2014 i 2018), “Màgic” 
(2015), “Orient. El Circ dels Reis Mags” (2016), “Sobre Aigua” (2017), “FantAsia” 
(2019) i “Adrenalina” (2020). L’èxit de convocatòria i de crítica han convertit, amb 
només vuit edicions, aquesta producció en una de les activitats de millor acollida per 
les famílies gironines. 
 
Des que es dóna a conèixer el projecte de la producció del Circ de Nadal es deixà 
constància de la voluntat de crear a Girona un espectacle similar al que ja tenien grans 
capitals europees com Amsterdam, Berlin, París, Stuttgart o Zurich. Per la qualitat de 
l’espectacle, el condicionament de l’espai, la comunicació de l’espectacle i el nombre i 
resposta d’espectadors, el Gran Circ de Nadal respon a semblants paràmetres que els 
grans circs nadalencs de les grans ciutats centreeuropees amb llarga tradició en 
aquest tipus d’espectacles. 
 
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 d’arts escèniques i circ. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada 
nominativament a favor de la Circus Arts Foundation, 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 Circus Arts Foundation , per al finançament del 
Gran Circ de Nadal de Girona sobre gel 3, 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 

2022/152 Circus Arts 
Foundation 

G55117923 Gran Circ de 
Nadal de Girona 
sobre gel 3 

Des de l’1 de 
juliol de 2021 al 
30 de març de 
2022 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a justificar 
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120.895,00 € 120.895,00 € 27.000,00 € 22,33 %  120.895,00 € 

 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de VINT- I-SET MIL EUROS, 
(27.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/48114 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 juliol de 2021 al 30 
de març 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 Circus Arts Foundation, 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 7,71 %, quan s’hagi presentat el compte justificatiu 
tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.  
 
SETÈ. Règim de justificació.  
Circus Arts Foundation, ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 
120.895,00€ 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) Justificant de l’acord de col·laboració de la Fundació amb Apropa Cultura, pel 
foment de la inclusió social i cultural. 
g)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). 
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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:  
- La iniciativa incorpora polítiques de gènere? En cas afirmatiu explicar quines 
incorpora.  
- La iniciativa promou la cultura inclusiva? En cas afirmatiu com es promou. 
 
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 d’abril 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: 
 

- 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. 

- 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.) 

- 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: 

 
- 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. 

- 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 Circus Arts Foundation, 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.  
Circus Arts Foundation 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.  
 
Circus Arts Foundation, 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 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 Circus Arts Foundation.” 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
17. Modificació activitats Tallers Ambientals d'Empordà Mar - Medi Ambient 
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El Ple de la Diputació va aprovar, en la sessió del dia 24 de noviembre de 2020, les 
bases de la campanya de programes pedagògics “Tallers Ambientals” publicades al 
BOP número 236, de data 9 de desembre de 2020.. 
 
Mitjançant edicte en el Butlletí Oficial de la Província, núm. 37 de data 24 de febrer de 
2021, es va publicar la convocatòria de les subvencions a les entitats i equipaments 
d’educació ambiental per a la campanya “Tallers Ambientals” per als cursos escolars 
2021-22 i 2022-23.. 
 
La Junta de Govern de data 21 de setembre de 2021 va resoldre la campanya, i va 
designar els equipaments que realitzaran les activitats educatives durant els cursos 
2021-22 i 2022-23. 
 
Les activitats seleccionades d’Empordà Mar van ser les següents: 
 

TITOL DURADA PREU/ALUMN
E 

SUBVENCIÓ 

Taller dels peixos de la 
peixateria 

20-30 mn 5,00 euros 1,50 euros 

Taller de pesca sostenible 20-30 mn 5,00 euros 1,50 euros 

Taller de gorgònies 20-30 mn 5,00 euros 1,50 euros 

Taller de residus marins 20-30 mn 5,00 euros 1,50 euros 

 
En data 20 de gener de 2022, Empordà Mar va sol·licitar un canvi en les activitats. 
Degut a que les escoles demanaven sempre els 4 tallers, el preu total sortia massa 
car. 
 
És per això que va sol·licitar unificar els 4 tallers de forma que queda l’activitat 
següent: 
 

TITOL DURADA PREU/ALUMN
E 

SUBVENCIÓ 

Taller de pesca sostenible 
i residus marins 

5h 5,00 euros 3,5 euros 

 
D'acord amb els antecedents i l’informe de Medi Ambient, el diputat delegat de Medi 
Ambient proposa a la Junta de Govern que adopti l'acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar les modificacions sol·licitades per Empordà Mar, de manera que 
l’activitat quedarà de la següent manera: 
 

TITOL DURADA PREU/ALUMN
E 

SUBVENCIÓ 

Taller de pesca sostenible 
i residus marins 

5h 5,00 euros 3,5 euros 

 
SEGON. Traslladar la present resolució a Empordà Mar.” 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
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18. Resolució d'expedient de responsabilitat patrimonial, instat per Marta Alsina 
Conesa, en representació de JCD - Xarxa Viària 
 
Per resolució de la Presidència de 28 d’octubre de 2021, es va incoar l’expedient de 
responsabilitat patrimonial núm. 2021/7436, derivat de la reclamació presentada per 
Marta Alsina Conesa, en representació de JCD, i es va designar la instructora i el 
secretari de l’expedient. 
 
Finalitzat el període d’instrucció i el tràmit d’audiència posterior, en data 14 de març de 
2022 es va formular la proposta de resolució que seguidament es transcriu: 
 
“Que formula la instructora de l’expedient de responsabilitat patrimonial núm. 
2021/7436, instat per l’advocada Marta Alsina Conesa, en representació de JCD. 
 
I. ANTECEDENTS 
 
1. L’advocada Marta Alsina Conesa en representació de JCD (RGE núm. 
1-2021-22987, de 27 de juliol de 2021), presenta reclamació de responsabilitat 
patrimonial amb la que sol·licita una indemnització econòmica de 727,34 €, pels danys 
soferts al vehicle amb matrícula ****, el dia 26 de desembre de 2020, per l’impacte 
d’una branca existent a la calçada al punt quilomètric 1 de la carretera GIV-6213, a 
Fortià. 
 
2. En data 28 d’octubre de 2021 es va incoar el procediment de responsabilitat 
patrimonial i es va nomenar l’instructor. 
 
3. Per provisió, de data 4 de novembre de 2021, es va obrir un període de prova, es va 
admetre la prova documental aportada pel reclamant i es va sol·licitar informe del 
servei de Xarxa Viària. 
  
4. En data 16 de novembre de 2021 la companyia asseguradora de la Diputació va 
presentar escrit advertint que el sinistre reclamat quedava per sota de la franquícia de 
la pòlissa. 
 
5. Per provisió  de data 30 de novembre de 2021 s’incorpora a l’expedient l’informe 
del servei de Xarxa Viària emès en data 22 de novembre i es posa de manifest 
l’expedient per tal de formular al·legacions. 
 
5. En data 28 de gener de 2022 el reclamant presenta escrit d’al·legacions.  

 
II. FONAMENTS JURÍDICS 
 
L’interessat reclama ser indemnitzat pels danys materials soferts, el dia 26 de 
desembre de 2020 pel vehicle amb matrícula ****, a la carretera GIV-6213, a Fortià.  
 
La reclamació fonamenta la responsabilitat de l’administració en la falta de 
manteniment de la via atesa l’existència d’un arbre caigut que envaïa la calçada.  
 
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 
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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 
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 efectuar aquesta reclamació és el previst a la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
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.  
 
D’acord amb allò exposat, per poder determinar si existeix o no responsabilitat de 
l’administració s’ha d’analitzar si s’acrediten els requisits indicats i, en conseqüència, 
queda provada la relació de causalitat entre l’actuació administrativa i els danys 
soferts. 
 
En relació amb el fet imputable a l’Administració, en aquest supòsit, no s’aporta atestat 
policial que constati el lloc exacte de l’accident si bé amb la reclamació s’acompanya 
fotografia i document de testimoni que permeten identificar que el sinistre que es 
reclama es va produir a la carretera GIV-6213. 
 
De l’anàlisi dels danys al·legats, es constata que la quantitat es reclama sobre la base 
d’un pressupost i per tant d’un document que no justifica la reparació i per tant que es 
tracti d’un dany efectiu. I també es constata que el titular del vehicle quins danys es 
reclamen és la societat KCD Projects Investment 14, SL, la qual cosa determina 
l’existència d’una falta de legitimació activa del Sr. JCD per reclamar danys d’un 
vehicle aliè.  
 
El fet que s'imputa a la Diputació de Girona com a causant de l’accident, és l’existència 
d’una branca que envaeix la calçada d’un arbre caigut.  
 
Pels motius que seguidament s’exposen, d’acord amb la instrucció de l’expedient i 
l’informe del servei de Xarxa Viària que consta a l’expedient, no es considera que hi 
hagi relació de causalitat, directa i eficaç, entre el funcionament de l'administració i els 
danys reclamats: 
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1r. Es portava un acurat manteniment de la via i les tasques de vigilància eren 
adequades d’acord amb el tipus i funció de la carretera. Com recull l’informe esmentat, 
la via era objecte d’un manteniment periòdic ordinari (sega i neteja de cunetes, 
manteniment de gàlib, regs asfàltics, arranjaments de forats, retirada d’obstacles de la 
via, etcètera) i també d’actuacions successives de reparació i millora de més ampli 
abast, així com les tasques de vigilància de la carretera continues, amb una 
periodicitat mínima setmanal.  
 
Tenint en compte que es tracta d'una via local, es considera que les tasques de 
conservació i vigilància indicades permeten afirmar que la carretera en el seu conjunt 
es trobava en bones condicions per a la circulació, i el servei a la via era adequat. 
 
2n. Respecte la presència d’una branca a la calçada, l’informe del servei adverteix que 
no té constància de cap avís d’incidència ni d’accident en aquella carretera. I informa 
que en data 5/10/20 es van segar ambdós marges de la carretera; que el dia 
12/11/2020 es van dur a terme tasques d’estassada i poda de branques al llarg de tota 
la carretera; i que el dia 16/12/2020 es va netejar la calçada de tota la carretera. I que 
en cap d’aquestes actuacions es va advertir de l’existència d’algun arbre o branca en 
mal estat.  
 
3r. Pel que fa a la topada amb la branca, l’informe del servei també analitza les 
característiques geomètriques del tram i afirma que existeix sempre una visibilitat 
directa de com a mínim 130 metres, i per tant, que anant a una velocitat entre 60 i 90 
km/h el vehicle podia aturar-se en veure un obstacle a la calçada.  
 
4t. Per últim, també d’acord amb la informació que consta en l’informe del servei, 
indicar que el dia de l’accident consta que feia molt de vent, i que concretament es van 
produir ratxes de 101,5km/h segons dades obtingudes de l’estació meteorològica de 
Roses, això és, de grau 10, temporal molt fort, en l’escala Beaufort (on 0 és calma, i 12 
és huracà). 
 
Constatada aquesta circumstància climatològica extraordinària, i de conseqüències 
imprevisibles, es considera que la caiguda d’una branca a la via és un supòsit de força 
major que conforme l’article 32.1 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de Règim jurídic 
del sector públic impedeix establir nexe de causalitat i per tant exonera a 
l’administració.  
 
I en qualsevol cas, d’acord amb totes les circumstàncies exposades i atenent a que la 
superfície de la calçada estava seca, cal atendre’s al que disposa l’article 21 del Reial 
Decret legislatiu 6/2015, del Text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de 
motor i seguretat vial: que estableix que és responsabilitat del conductor adequar la 
velocitat, a més de les condicions físiques i psíquiques, a les característiques i estat de 
la via, condicions ambientals etc per poder-se aturar sempre dins del seu camp de 
visió i davant de qualsevol obstacles que es pogués presentar.  
 
En els termes exposats, i en relació amb el sistema de responsabilitat patrimonial 
objectiva, la jurisprudència és pacífica: Sentència número 412/2015 de la Secció 
quarta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de data 27 de maig de 2015,  en 
què en supòsits similars estableix que: “La prestació per l'administració d'un determinat 
servei públic i la titularitat per part d'aquella de la infraestructura material per a la seva 
prestació, no implica que el vigent sistema de  responsabilitat patrimonial objectiva de 
les administracions públiques, converteixi a aquella en asseguradora universal de tots 
els riscos amb la finalitat de prevenir qualsevol eventualitat desfavorable o danyosa 
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per als administrats que pugui produir-se amb independència de l'actuar administratiu, 
perquè del contrari es transformaria aquell en un sistema providencialista no previst en 
el nostre ordenament jurídic. També cal afegir que la intervenció culpable o negligent 
del mateix perjudicat, o d'un tercer, aliè a l'organització administrativa, trenca la relació 
de causalitat i, en conseqüència, no es pot exigir responsabilitat ni menys imputar-la al 
funcionament normal o anormal dels serveis públics. Per això cal que la intervenció del 
tercer sigui la causa eficient del dany o perjudici produït.” 
 
Respecte la causa de força major, entre altres, Sentència del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya 11544/2006 (Id Cendoj: 08019330042006100764 de 27/10/06): 
“(...) el día de autos había un fuerte viento en la localidad de Barcelona, detectándose 
unes mediciones de 21,1 metros por segundo en el Observatorio Fabra y de 14,2 
metros por segundo en el observatorio de la Avenida Lluís Companys; en el primer 
caso se trata de un viente muy fuerte y en el segundo fuerte (...). La medición 
realitzada según la escala Beaufort, determina que un viento de grado 8 es suficiente 
para que se rompan las ramas de los árboles. Consta finalimente que el temporal de 
viento se había producido durante todo ese día. (....). Entendemos que efectivamente 
concurre la causa de fuerza mayor como circunstancia que exonera la responsabilitat 
de la Administración (...).  
 
III. CONCLUSIÓ 
 
Per tot això, considero que en aquest supòsit no concorren els requisits necessaris 
perquè neixi responsabilitat patrimonial de l'administració ni es pot establir cap nexe de 
causalitat entre els danys reclamats i l'actuació de l'administració que gestiona la 
carretera i, per aquest motiu, es pot eximir a la Diputació de Girona del deure 
d’indemnitzar els reclamants. 
 
D’acord amb els anteriors antecedents i fonaments de dret, proposo que l’òrgan 
competent dicti resolució desestimant la reclamació.” 
 
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. Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per 
l’advocada Marta Alsina Conesa, en representació de JCD, relativa als danys soferts 
en l’accident de circulació a la carretera GIV-6213, mentre circulava amb el vehicle 
amb matrícula ****, en data 26 de desembre de 2020. 
 
Segon. Notificar aquesta resolució als interessats.” 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
19. Proposicions urgents 
 
No n’hi ha. 
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20. Precs i preguntes 
 
No hi ha cap intervenció. 
 
 
 
No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 10:22 h, de 
la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
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