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ORDRE DEL DIA

Punt d'ordre del dia Expedient

1 Lectura i aprovació de l'esborrany de l'acta de la
sessió ordinària del dia 5 d'abril de 2022

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

Habitatge

3 Inici  reintegrament  parcial  de  la  subvenció
nominativa  a  la  Xarxa  de  l'Habitatge  de
Catalunya - Habitatge

2021/X020203/8305

Assistència i Cooperació als Municipis

4 Revocació  i  renúncia  subvencions  Fons  de
Cooperació Econòmica i cultural, any 2021, per a
despeses  corrents  i  actuacions  en  camins  -
Assistència i Cooperació als Municipis

2021/X020100/499

5 Aprovar  convocatòria  de  subvencions  per  a
inversions  en  cementiris  2022  -  Assistència  i
Cooperació als Municipis

2022/X020100/4582

6 Aprovar  convocatòria  de subvencions del  Fons
econòmic de caràcter extraordinari - Assistència i
Cooperació als Municipis

2022/X020100/5095

Promoció  i  Desenvolupament  Econòmic
Local

7 Aprovar  conveni  entre  Diputació  de  Girona  i
FOEG per la execució programa "Fent Empresa
des de l'escola" anualitat  2022-24 - Promoció i
Desenvolupament Econòmic Local

2022/X020202/2738

Cooperació Cultural

8 Subvenció nominativa al Consorci del Museu de
l'Exili-MUME per al finançament de l'Activitat del
MUME - Cooperació Cultural

2022/X020203/88

9 Aprovació  subvenció  nominativa  a  Ibercamera
per al finançament de la Temporada de concerts
2022 -  Cooperació Cultural

2022/X020203/108

10 Resolució de la convocatòria de subvencions per
al  foment de projectes culturals als museus de
les  comarques  gironines  2022  -  Cooperació
Cultural

2022/X020201/314

11 Aprovació  subvenció  nominativa  a  l'associació 2022/X020203/127
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Gironina de Teatre El Galliner per al finançament
de les activitats 2022 - Cooperació Cultural

12 Aprovació subvenció nominativa a Alter Sinergies
SL per al finançament del festival de la veu de
Banyoles, (a)phònica 2022 - Cooperació Cultural

2022/X020203/120

13 Aprovació de la resolució de la convocatòria de
projectes culturals  de les oficines joves 2022 -
Cooperació Cultural

2022/X020201/312

14 Aprovació subvenció nominativa a l'Acadèmia de
les  Arts  i  de  les  Ciències  Cinematogràfiques-
Cicle Gaudí -  Cooperació Cultural

2022/X020203/180

15 Aprovació  d'una  subvenció  nominativa  per  al
finançament  de la  Schubertíada  -   Cooperació
Cultural

2022/X020203/142

Monuments

16 Aprovació ajut extraordinari (nominatiu) per a la
restauració de la rectoria de Sant Aniol d'Aguja –
Monuments

2022/X020303/1664

Noves Tecnologies

17 Aprovació  subvenció  nominativa  a  la  cambra
oficial de comerç, indústria, serveis, i navegació
de Barcelona per al finançament de la posada en
funcionament  del  Centre  Blockchain  de
Catalunya a Girona - Noves Tecnologies

2022/X020203/2098

Servei d'Esports

18 Revocació de subvencions de la convocatòria de
subvencions  per  al  finançament  de  l'acció  de
promoció i foment de l'activitat física i l'esport a
les comarques gironines 2021 -  Servei d'Esports

2021/X020201/9528

Medi Ambient

19 Aprovar  subvenció  per  a  5  projectes
demostratius  per  avançar  una  xarxa  boscos
madurs i alt valor ecològic- Ass. Sèlvans 2022 -
Medi Ambient

2022/X020203/3446

20 Aprovar subvenció nominativa per a l'estudi del
potencial  del  fong  Verticillium sp.  en el  control
biològic de l'ailant-UdG 2022  - Medi Ambient

2022/X020203/3571

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

2020/X020200/4015
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Xarxa Viària

22 Aprovació conveni entre la Diputació de Girona,
l'Ajuntament  de  Molló  i  la  Mancomunitat  de  la
Vall de Camprodon per a la viabilitat hivernal a la
ctra. GIV-5225, a Espinavell  - Xarxa Viària

2021/D030400/8646

23 Aprovació  conveni  entre  Diputació  de  Girona  i
Ajuntament de Foixà per a l'execució d'obres de
tractament superficial asfàltic a diversos camins
municipals -  Xarxa Viària

2022/D030403/1663

24 Proposicions urgents

25 Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió

1. Lectura i aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 5
d'abril de 2022

S’aprova per unanimitat i sense esmenes l’acta de la sessió del dia 5 d’abril 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. Inici reintegrament parcial de la subvenció nominativa a la Xarxa de l'Habitatge
de Catalunya – Habitatge

En data 23 de novembre de 2021 mitjançant acord de Juta de Govern es va aprovar el
conveni entre la Diputació de Girona i l’Agencia de l’habitatge de Catalunya per donar
suport a les entitats del tercer sector social de la demarcació de Girona que gestionen
habitatges per a persones en situació d’exclusió social. 

Per Decret de presidència de 29 de desembre de 2021 es va reconèixer l’obligació  de
la  despesa  derivada  de  l’aportació  a  l’Agència  de  l’Habitatge  de  Catalunya,  NIF
Q0801820B, aprovada per la Junta de Govern de la Diputació de Girona del dia 23 de
novembre de 2021, per finançar les despeses que es produeixin com a conseqüència
del manteniment en actiu dels habitatges per part de les entitats de la demarcació de
Girona que formen part de la Xarxa d’Habitatges d’Inserció Social, entre els dies 1 de
gener i el 31 de desembre de 2021, que ascendeix a l’import de 74.999,40 €, amb
càrrec  a  l’aplicació  pressupostària  210/1521/45100 de  l’exercici  2021,  i  que  es  va
satisfer en concepte d’avançament. 
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En data 10 de març de 2022 l’Agencia de l’habitatge de Catalunya va presentar el
compte  justificatiu  de  la  subvenció  amb  una  memòria  adjunta  on  s’informa  de  la
impossibilitat de justificar l’import total de la bestreta. 

L’article  34.1.b)  de l’Ordenança general  de subvencions de la  Diputació  de Girona
preveu que el preceptor d’una subvenció estarà obligat a reintegrar-ne l’excés en el
cas que incompleixi totalment o parcialment l’objectiu de l’actuació o projecte. 

En data 4 d’abril de 2022, el cap del servei de Cooperació Local ha emès informe
favorable a l’inici del procediment de reintegrament parcial de la subvenció nominativa
concedida  a  l’Agència  de  l’Habitatge  de  Catalunya  amb  número  d’expedient
2021/8305.

Per tot això, de conformitat amb el que preveuen 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, i l’Ordenança general de subvencions de
la Diputació de Girona, en matèria de reintegrament de subvencions; i  el que sigui
d’aplicació segons la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques; és procedent l’obertura i instrucció del corresponent
procediment de reintegrament.

D’acord  amb  aquets  antecedents,  el  Diputat  delegat  d’Habitatge,  assistència  als
municipis i serveis generals, proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent: 
 
PRIMER. Iniciar el procediment de reintegrament parcial de la subvenció concedida a
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya,  amb NIF Q0801820B. Expedient  2021/8305,
amb les motivacions que s’indiquen:

 No justificar la totalitat de la subvenció nominativa per finançar les
despeses  que  es  produeixin  com  a  conseqüència  del
manteniment en actiu dels habitatges per part de les entitats de la
demarcació de Girona que formen part de la Xarxa d’Habitatges
d’Inserció Social la qual s’havia concedit i pagat amb bestreta una
quantitat de 74.999,40 €.

SEGON.  Requerir  a  l’Agència  de  l’Habitatge  de  Catalunya  perquè  presenti  les
al·legacions que consideri oportunes en la seva defensa, en el termini de quinze dies
comptats des de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució.

TERCER. Traslladar el present acord a la Intervenció i a la Tresoreria de la Diputació
de Girona a efectes de comunicar-los l’inici del procediment de reintegrament parcial
de la subvenció concedida a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

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

4. Revocació i renúncia subvencions Fons de Cooperació Econòmica i cultural,
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any  2021,  per  a  despeses  corrents  i  actuacions  en  camins  -  Assistència  i
Cooperació als Municipis

Per Resolució del President de la Diputació de Girona núm. 2022/596 de data 22 de
febrer de 2022 es va iniciar l’expedient de revocació de les subvencions concedides a
diversos ajuntaments dins el Fons de Cooperació Econòmica i cultural, any 2021, per a
despeses corrents i actuacions en camins per no haver justificat la totalitat de l’import
de les despeses de l’actuació establert a la resolució, en el termini que finalitzava el 31
d’octubre de 2021.

Municipi
Exp.
2021/

Concepte
Subvenció
concedida

Import
justificat

Subvenció
reconegud
a

Import  a
Revocar

Motiu
revocació

Boadella  i  les
Escaules

407 Actuacions en camins 1.100,00 1.201,01 1.080,91 19,09
justifica
insuficient

Boadella  i  les
Escaules

407

1.  Enllumenat  públic.  2.
Manteniment  de  vies
públiques.3.  Recollida  i
gestió de residus

26.835,30
24.838,4
2

24.838,42 1.996,88
justifica
insuficient

Cadaqués 416 Actuacions en camins 1.400,00 1.330,52 1.197,47 202,53
renúncia
31/01/22

Calonge i Sant
Antoni

419 Actuacions en camins 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 no justificat

Camós 420 Actuacions en camins 1.100,00 1.187,51 1.068,76 31,24
justifica
insuficient

Garrigàs 464 Actuacions en camins 1.100,00 940,80 846,72 253,28
justifica
insuficient

Llançà 525 Actuacions en camins 1.400,00 266,81 240,13 1.159,87
renúncia
28/01/22

Llosses, les 529

1.  Reparació  i
manteniment  camins
públics.  2.  Servei  i
reparacions d'aigua

39.900,00
33.485,6
6

33.485,66 6.414,34
justifica
insuficient

Montagut i Oix 549 Actuacions en camins 3.000,00 3.025,00 2.722,50 277,50
renúncia
18/01/22

Olot 553 Actuacions en camins 1.000,00 337,59 303,83 696,17
justifica
insuficient

Riudaura 616 Actuacions en camins 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00
renúncia
16/11/22

Sant Gregori 633 1. Enllumenat públic 55.308,45
46.731,8
6

46.731,86 8.576,59
renúncia
1/8/01/22

Sant  Pere
Pescador

851 Actuacions en camins 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 no justificat

Sarrià de Ter 858 Actuacions en camins 600,00 618,80 556,92 43,08
justifica
insuficient

Urús 882 Actuacions en camins 1.100,00 1.201,20 1.081,08 18,92
renúncia
24/01/22

En data 23 de febrer de 2022 es va notificar als ajuntaments relacionats la resolució i
es  va  donar  un  termini  de  quinze  dies  perquè  presentessin  les  al·legacions  que
consideressin oportunes, fins el 16 de març de 2022.
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En  data  26  de  gener  de  2022  l’Ajuntament  de  Camós  presenta  un  nou  compte
justificatiu per tal de justificar l’import pendent que s’aprova.

Els Ajuntaments de Cadaqués, Llançà, Montagut i Oix, Riudaura, Sant Gregori i Urús
presenten escrit de renúncia de la subvenció.

L’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni presenta en data 9 de març de 2022, un nou
compte justificatiu que es desestima perquè la factura és de data 8 de novembre de
2021, fora del termini d’execució subvencionable que va finalitzar el 30 d’octubre de
2021.

La resta d’ajuntaments no han presentat al·legacions.

Atès allò que disposa l’article 94 de la Llei  39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu  comú  de  les  administracions  públiques;  i  l’article  128.3  del  Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals, que regulen les renúncies a subvencions.  

Vist el que determina la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en
relació  amb  l’obligació  de  justificació  de  les  subvencions  i  el  reglament  que  la
desenvolupa.

D’acord amb l’article 33 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de
Girona,  que  estableix:  “El  centre  gestor  notificarà  al  beneficiari  la  proposta  de
revocació de la subvenció, i li concedirà un termini de quinze dies per tal que hi pugui
presentar les al·legacions que consideri oportunes. Un cop transcorregut el termini i
resoltes  les  al·legacions,  si  escau,  l’òrgan  competent  revocarà  la  subvenció,  tot
arxivant-ne l’expedient sense cap tràmit ulterior”.

Per tot l’anterior, el Diputat delegat de Suport a les Entitats Locals, proposa a la Junta
de Govern que adopti l’acord següent:

PRIMER. Acceptar el nou compte justificatiu presentat per l’Ajuntament de Camós de
la subvenció concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2021,
per actuacions en camins d’import total 1.100,00 € i aprovar la subvenció pendent de
justificar d’import 31,24 €.

SEGON.  Desestimar  el  compte  justificatiu  presentat  el  9  de  març  de  2022  per
l’Ajuntament de Calonge i  Sant  Antoni  per a despeses de camins dins el  Fons de
Cooperació Municipal i Cultural any 2021, perquè la factura és de data 8 de novembre
de 2021, fora del termini d’execució subvencionable que va finalitzar el 30 d’octubre de
2021.

TERCER.  Acceptar  les  renuncies  de  les  subvencions  del  Fons  de  Cooperació
Municipal  i  Cultural  any  2021,  per  a  despeses  corrents  i  camins dels  següents
ajuntaments: 

Municipi Exp. 2021/ Concepte Import a Revocar Motiu revocació

 Cadaqués 416  Actuacions en camins  202,53 renúncia 31/01/22
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 Llançà 525  Actuacions en camins  1.159,87 renúncia 28/01/22

 Montagut i Oix 549  Actuacions en camins  277,50 renúncia 18/01/22

 Riudaura 616  Actuacions en camins  1.600,00 renúncia 16/11/22

 Sant Gregori 633  Enllumenat públic  8.576,59 renúncia 1/8/01/22 

 Urús 882  Actuacions en camins  18,92 renúncia 24/01/22

IMPORT TOTAL
11.835,41

QUART. Revocar les subvencions concedides dins el Fons de Cooperació Municipal i
Cultural any 2021, per a despeses corrents i camins, per incompliment de l’obligació
de justificar les despeses de l’actuació en els termes i dins dels terminis que preveien
les bases reguladores, pels imports i als ajuntaments que es relacionen a continuació:

Municipi Exp.
2021/

Concepte Import  a
Revocar

Tipus revocació Motiu revocació

Boadella  i  les
Escaules 

407  Actuacions en camins  19,09 parcial justifica insuficient

Boadella  i  les
Escaules 

407  1.  Enllumenat  públic.  2.
Manteniment  de  vies
públiques.3.  Recollida  i
gestió de residus 

1.996,88 parcial justifica insuficient

Calonge  i  Sant
Antoni 

419  Actuacions en camins  1.100,00 total desestimar

Garrigàs 464  Actuacions en camins  253,28 parcial justifica insuficient

Llosses, les 529  1.  Reparació  i
manteniment  camins
públics.  2.  Servei  i
reparacions d'aigua  

6.414,34 parcial justifica insuficient

Olot 553  Actuacions en camins  696,17 parcial justifica insuficient

Sant  Pere
Pescador 

851 Actuacions en camins  1.000,00 total no justificat

Sarrià de Ter 858  Actuacions en camins  43,08 parcial justifica insuficient

IMPORT TOTAL
11.522,84

CINQUÈ.  Anul·lar  els  saldos  pendents  d’incorporar  de  l’exercici  anterior  de  la
disposició de despesa de les subvencions dels ajuntaments següents:

Ajuntament N. Operació Fase Aplicació Import a revocar

BOADELLA I LES ESCAULES 220210007279 D 2021 220 9420 46201 2.015,97

CADAQUÉS 220210007285 D 2021 220 9420 46201 202,53

CALONGE I SANT ANTONI 220210007286 D 2021 220 9420 46201 1.100,00

GARRIGÀS 220210007347 D 2021 220 9420 46201 253,28

LLANÇÀ 220210007575 D 2021 220 9420 46201 1.159,87
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LLOSSES, LES 220210007391 D 2021 220 9420 46201 6.414,34

MONTAGUT i OIX 220210007435 D 2021 220 9420 46201 277,50

OLOT 220210007439 D 2021 220 9420 46201 696,17

RIUDAURA 220210007458 D 2021 220 9420 46201 1.600,00

SANT GREGORI 220210007498 D 2021 220 9420 46201 8.576,59

SANT PERE PESCADOR 220210007510 D 2021 220 9420 46201 1.000,00

SARRIÀ DE TER 220210007601 D 2021 220 9420 46201 43,08

URÚS 220210009056 D 2021 220 9420 46201 18,92

IMPORT TOTAL 23.358,25

SISÈ. Notificar el present acord als ajuntaments interessats.

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

5. Aprovar convocatòria de subvencions per a inversions en cementiris 2022 -
Assistència i Cooperació als Municipis

El  Pla  Estratègic  de Subvencions  (2020-2023),  aprovat  pel  Ple  de la  Diputació  de
Girona en sessió de 17 de desembre de 2019, estableix una línia d’ajuts específics en
l’àmbit d’inversions en cementiris de gestió municipal.

La Diputació de Girona, en l’exercici de les seves competències pròpies definides a
l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,
d'assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, especialment als
de menor capacitat econòmica i de gestió, pretén col·laborar amb el finançament de
les inversions en els cementiris de gestió municipal; de prestació obligatòria per a tots
els ajuntaments.

El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de 15 de març de 2022, va aprovar
inicialment les  bases  reguladores  de  subvencions  per  a  inversions  municipals  en
cementiris, que es van publicar al  Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG)
número 54, de 18 de març de 2022 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
(DOGC) número 8632, de 23 de març de 2022.

La tramitació de la convocatòria que es proposa que s’aprovi s’ajusta al que s’estableix
a l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la Llei 38/2003,
general de subvencions, i l’òrgan competent per aprovar-la és  la Junta de Govern
d’acord amb el que estableixen les bases específiques reguladores.

Atesos els antecedents exposats,  el Diputat delegat de Suport a les Entitats Locals
proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent:
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Primer. Aprovar  la  convocatòria,  en règim de  concurrència  competitiva,  per a la
concessió de subvencions per a inversions municipals en cementiris, any 2022, el text
de la qual es transcriu literalment a continuació:

“Convocatòria de subvencions per a inversions municipals en cementiris – any 2022

1. Objecte i finalitat

Subvencions  en  règim de  concurrència  competitiva  per  a  ajuntaments  inclosos  en
l’àmbit  territorial  de  la  Diputació  de  Girona  de  població  inferior  o  igual  a  1.500
habitants, destinades al finançament d’inversions en cementiris, d’acord amb les bases
específiques reguladores aprovades inicialment pel Ple de la Diputació en la sessió de
15 de març de 2022, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG)
número 54, de 18 de març de 2022 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
(DOGC) número 8632, de 23 de març de 2022.

Els  criteris  per  valorar  les  sol·licituds  presentades  i  les  puntuacions  màximes  es
recullen a les bases reguladores cinquena i sisena.

2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària

L’import total destinat a la convocatòria és de 573.000 €. El crèdit pressupostari va
amb càrrec a les anualitats, aplicacions pressupostàries i imports següents:

Any Aplicació pressupostària Import
(en €)

2022 220.9420.76204 Ajuts a ajuntaments per inversions en cementiris 337.514
2023 220.9420.76204 Ajuts a ajuntaments per inversions en cementiris 235.486

Amb la finalitat d’atendre un major nombre de sol·licituds de subvenció, aquest crèdit
podrà ser ampliat amb una quantitat addicional de com a màxim 200.000 €, derivada
de modificacions de crèdit. L’efectivitat de la quantia addicional estarà condicionada a
la corresponent declaració de disponibilitat de crèdit prèviament a la resolució de les
subvencions i l’aprovació de l’augment de la convocatòria.

3. Termini de presentació de sol·licituds

Les sol·licituds de subvenció es podran presentar del 25 d’abril al 31 de maig de 2022. 

Cal formular les sol·licituds mitjançant  el  model normalitzat disponible al web de la
Diputació de Girona,  acompanyat  de la documentació que preveu l’article  7 de les
bases reguladores.

Les sol·licituds, la presentació de les quals ha de ser telemàtica (plataforma EACAT),
han d’estar signades electrònicament per l’alcalde/essa, mitjançant un certificat vàlid,
emès per una entitat certificadora reconeguda pel Consorci d’Administració Oberta de
Catalunya.

 Import de les subvencions
Se subvencionaran les actuacions per ordre de puntuació, amb un mínim de 5.000,00
€ i amb un màxim de 50.000,00 € per sol·licitud, fins a exhaurir el crèdit destinat a
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aquesta convocatòria. El percentatge màxim a atorgar serà un 90 % del pressupost
elegible.

 Àmbit temporal de les accions subvencionables
Se  subvencionaran  inversions  realitzades  a  partir  de  l’1  de  gener  de  2022  i  fins
passats 12 mesos de la notificació de la resolució d’atorgament de la subvenció.

 Termini per justificar les subvencions
El termini per justificar les accions subvencionades serà d’1 mes des de la finalització
del període d’execució.

 Documentació justificativa 
La  documentació  justificativa  de  les  subvencions  consisteix  en  la  presentació
telemàtica del compte justificatiu,  degudament emplenat  i  signat,  acompanyat  de la
fotografia del cartell anunciador del suport econòmic de la Diputació que compleixi els
requisits de l’article 22 de les bases reguladores.

4. Termini de resolució i notificació 

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

4.2. Termini de notificació
Es notificarà la resolució a tots els beneficiaris tal com preveu l’article 41.1 de la Llei
39/2015,  d’1  d’octubre,  de  procediment  administratiu  comú  de  les  administracions
públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals hagi estat desestimada, en el
termini màxim de 10 dies hàbils, a comptar de la data en què s’adopti l’acord. 

5. Règim de recursos

La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta resolució
escau  interposar  recurs  contenciós  administratiu  davant  del  Jutjat  Contenciós
Administratiu de Girona, en el termini de 2 mesos a comptar del dia següent al de la
notificació.  Alternativament,  i  de  forma  potestativa,  s’hi  pot  interposar  recurs  de
reposició davant de la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en el termini d’1
mes a comptar del dia següent al de la notificació. 

6. Publicitat

Aquesta convocatòria es publicarà al tauler electrònic de la Diputació i, d’acord amb el
que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, se’n publicarà
l’extracte al BOPG.

7. Efectivitat

Aquesta convocatòria resta condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra
les bases específiques reguladores, l’estimació de les quals hagi de comportar canvis
en les seves determinacions.”
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Segon. Autoritzar la despesa de la convocatòria per un import màxim de 573.000,00 €,
distribuïts amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i anualitats següents:

Any Aplicació pressupostària Import
 (en €)

2022 220.9420.76204 Ajuts a ajuntaments per inversions en cementiris 337.514
2023 220.9420.76204 Ajuts a ajuntaments per inversions en cementiris 235.486

La despesa autoritzada queda condicionada a l’existència de crèdit en el pressupost
corresponent de l’exercici 2023. 

Tercer. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord,
perquè disposi publicar l’extracte de la convocatòria en el BOPG, perquè resolgui els
recursos que s’hi  puguin interposar i  perquè, si cal,  d’acord amb la finalitat  que es
persegueix,  rectifiqui  els  defectes  o  les  omissions  que  eventualment  s’hi  puguin
advertir.

Quart. Condicionar l’eficàcia de la convocatòria al fet que no es presentin al·legacions
contra les bases específiques, l’estimació de les quals hagi de comportar un canvi en
les seves determinacions. 

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

6.  Aprovar  convocatòria  de  subvencions  del  Fons  econòmic  de  caràcter
extraordinari - Assistència i Cooperació als Municipis

El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de 15 de març de 2022, va aprovar les
bases  reguladores  de  les  subvencions  Fons  econòmic  de  caràcter  extraordinari,
publicades al  Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) número 54, de 18 de
març de 2020 i, per referència, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)
número 8632, de 23 de març de 2022.

Les subvencions d’aquest fons econòmic no estan concretades en el Pla Estratègic de
Subvencions de la Diputació de Girona per als anys 2020-2023,  aprovat en sessió
plenària de 17 de desembre de 2019, però tal com preveu aquest mateix Pla, el seu
contingut és programàtic, i la relació que hi consta és a títol enunciatiu, sense perjudici
que puguin sorgir d’altres línies de subvenció. El caràcter excepcional de la situació
actual i les finalitats que persegueix aquest Fons econòmic de caràcter extraordinari
justifiquen la seva no inclusió en el Pla estratègic de Subvencions.

Amb aquesta convocatòria de subvencions,  la Diputació,  en l’exercici  de les seves
competències pròpies definides a l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local, pretén donar  compliment a les funcions d’assistència i
cooperació als municipis i contribuir directament al finançament dels serveis municipals
i comarcals.

La tramitació de la convocatòria que es proposa que s’aprovi s’ajusta al que s’estableix
a l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a les disposicions de
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la Llei 38/2003, general de subvencions, que li són d’aplicació, i l’òrgan competent per
aprovar-la  és  la  Junta  de  Govern,  d’acord  amb  el  que  estableixen  les  bases
específiques reguladores.

Atesos els antecedents exposats, el Diputat delegat de Suport a les Entitats Locals
proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent

Primer.  Aprovar  la  convocatòria  de  subvencions,  en  règim  de  concurrència  no
competitiva, per a ajuntaments i consells comarcals, dins del programa Fons econòmic
de caràcter extraordinari, destinades al finançament de serveis municipals i comarcals,
any 2022, el text de la qual es transcriu literalment a continuació:

Convocatòria de subvencions del
Fons econòmic de caràcter extraordinari

1. Objecte i finalitat
Subvencions en règim de concurrència no competitiva per a ajuntaments i consells comarcals,
dins del programa Fons econòmic de caràcter extraordinari, destinades al finançament de serveis
municipals i comarcals, d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la
Diputació en la sessió del 15 de març de 2022, publicades al Butlletí Oficial de la Província de
Girona (BOPG) número  54,  de 18  de  març de  2020 i,  per  referència,  al  Diari  Oficial  de  la
Generalitat de Catalunya (DOGC) número 8632, de 23 de març de 2022.

La  distribució  dels  fons  assignats  en  aquesta  convocatòria  s’efectuarà  entre  les  sol·licituds
presentades aplicant els criteris previstos a la base reguladora número 5.

2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària
L’import total destinat a la convocatòria és de 7.400.000,00 €. Les aplicacions pressupostàries a
què es carrega el crèdit pressupostari i els imports són els que es detallen a continuació. 

Pressupost Aplicació Descripció Import

2022

220 9420 46205
Fons  addicional  despeses  corrents
ajuntaments 3.500.000,00 €

220 9420 76205
Fons addicional inversions ajuntament

3.500.000,00 €

220 9430 46510
Fons  addicional  despeses  corrents  consells
comarcals 400.000,00 €

TOTAL 7.400.000,00 €

La distribució dels imports destinats a ajuntaments té caràcter estimatiu, i  aquests es podran
redistribuir  entre  les  aplicacions  pressupostàries  en  el  mateix  acte  de  concessió  de  les
subvencions.

3. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds començarà el dia 25 d’abril i finalitzarà el 31 de maig de
2022.

Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de
Girona https://seu.ddgi.cat/web/servei/7894/fons-economic-de-caracter-extraordinari.
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Les sol·licituds, la presentació de les quals ha de ser telemàtica (EACAT), han d’estar signades
electrònicament  mitjançant  un  certificat  validat  en  la  plataforma  PSIS  del  Consorci
d’Administració Oberta de Catalunya.

1. Import de les subvencions
L’import  màxim  que  podrà  sol·licitar  cada  ens  destinatari,  en  aplicació  dels  criteris
establerts a la base reguladora número 5, és el que es detalla en el punt 7 d’aquesta
convocatòria.

2. Àmbit temporal de les accions subvencionables
Se subvencionaran actuacions, activitats o inversions objecte de facturació entre l’1 de
novembre del 2021 i la data límit de justificació.

3. Termini per justificar les subvencions
- Per a les subvencions per a operacions corrents, el 31 d’octubre de 2022.
- Per a les subvencions per a inversions i transferències de capital, el 30 de setembre

de 2023.

4. Termini de resolució i notificació 
4.1. Termini de resolució
El  termini  per  resoldre  la  convocatòria  és  el  que  determinen  les  bases.  Una  vegada
transcorregut el termini sense que s’hagi adoptat una resolució, els sol·licitants podran
entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.
4.2. Termini de notificació
Es notificarà la resolució a tots els beneficiaris, tal com preveu l’article 41.1 de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i també als
peticionaris la sol·licitud dels quals hagi  estat  desestimada, en el  termini  màxim de 10 dies
hàbils, a comptar de la data en què s’adopti l’acord. 

5. Règim de recursos
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta resolució escau
interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona,
en el termini de 2 mesos a comptar del dia següent al de la notificació. Alternativament, i de
forma potestativa, s’hi pot interposar recurs de reposició davant de  la Junta de Govern de la
Diputació de Girona, en el termini d’1 mes a comptar del dia següent al de la notificació. 

6. Publicitat
Aquesta convocatòria es publicarà a l’e-TAULER de la Diputació i, d’acord amb el que preveu
l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, se’n publicarà l’extracte al BOPG.

7. Imports màxims de subvenció

7.1 Consells comarcals

Consell comarcal Import

Alt Empordà      78.320,46 € 

Baix Empordà      56.873,66 € 

Cerdanya      29.083,69 € 

Garrotxa      43.863,64 € 

Gironès      57.895,45 € 

Pla de l’Estany      31.010,21 € 

Ripollès      42.755,03 € 

Selva      60.197,86 € 

Total    400.000,00 € 

7.2 Ajuntaments

Municipi          Import
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Agullana  22.311,50 € 

Aiguaviva  22.224,22 € 

Albanyà  20.784,50 € 

Albons  22.720,86 € 

Alp  24.895,02 € 

Amer  29.342,32 € 

Anglès  41.439,88 € 

Arbúcies  44.873,31 € 

Argelaguer  21.587,61 € 

Armentera, l'  23.526,84 € 

Avinyonet de Puigventós  24.957,14 € 

Banyoles  78.500,05 € 

Bàscara  23.658,34 € 

Begur  33.897,49 € 

Bellcaire d'Empordà  22.558,51 € 

Besalú  28.869,64 € 

Bescanó  36.474,77 € 

Beuda  20.666,32 € 

Bisbal d'Empordà, la  58.973,79 € 

Biure  20.953,19 € 

Blanes  170.609,65 € 

Boadella i les Escaules  20.936,67 € 

Bolvir  21.483,36 € 

Bordils  26.250,91 € 

Borrassà  22.358,66 € 

Breda  34.665,10 € 

Brunyola i Sant Martí Sapresa  21.343,96 € 

Cabanelles  21.158,18 € 

Cabanes  23.708,33 € 

Cadaqués  29.030,32 € 

Caldes de Malavella  48.462,33 € 

Calonge i Sant Antoni  57.538,55 € 

Camós  22.626,20 € 

Campdevànol  32.953,36 € 

Campelles  20.528,14 € 

Campllong  21.361,72 € 

Camprodon  29.255,37 € 

Canet d'Adri  22.568,70 € 

Cantallops  21.259,09 € 

Capmany  22.360,00 € 

Cassà de la Selva  50.897,24 € 

Castellfollit de la Roca  23.821,15 € 

Castelló d'Empúries  58.992,55 € 

Castell-Platja d'Aro  55.733,80 € 

Cellera de Ter, la  27.496,70 € 

Celrà  36.565,21 € 
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Cervià de Ter  23.115,45 € 

Cistella  21.002,35 € 

Colera  22.153,82 € 

Colomers  20.719,69 € 

Corçà  24.470,90 € 

Cornellà del Terri  27.885,13 € 

Crespià  20.973,96 € 

Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura  24.818,01 € 

Darnius  22.166,57 € 

Das  20.718,37 € 

Escala, l'  55.807,65 € 

Espinelves  20.789,30 € 

Espolla  21.574,98 € 

Esponellà  21.594,68 € 

Far d'Empordà, el  22.184,92 € 

Figueres  192.491,02 € 

Flaçà  24.053,21 € 

Foixà  21.124,01 € 

Fontanals de Cerdanya  21.629,02 € 

Fontanilles  20.530,25 € 

Fontcoberta  24.586,00 € 

Forallac  25.853,54 € 

Fornells de la Selva  27.397,03 € 

Fortià  22.932,79 € 

Garrigàs  21.582,96 € 

Garrigoles  20.584,50 € 

Garriguella  23.208,59 € 

Ger  21.492,97 € 

Girona  200.000,00 € 

Gombrèn  20.746,16 € 

Gualta  21.398,45 € 

Guils de Cerdanya  21.853,63 € 

Hostalric  36.414,21 € 

Isòvol  20.941,29 € 

Jafre  21.415,76 € 

Jonquera, la  33.004,19 € 

Juià  21.158,21 € 

Lladó  22.748,98 € 

Llagostera  52.929,91 € 

Llambilles  21.989,05 € 

Llanars  21.933,38 € 

Llançà  38.771,06 € 

Llers  24.567,02 € 

Llívia  24.882,51 € 

Lloret de Mar  161.247,89 € 

Llosses, les  20.701,04 € 
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Maçanet de Cabrenys  23.025,73 € 

Maçanet de la Selva  51.624,54 € 

Madremanya  20.886,75 € 

Maià de Montcal  21.743,39 € 

Masarac  20.971,44 € 

Massanes  23.757,54 € 

Meranges  20.319,90 € 

Mieres  21.392,91 € 

Mollet de Peralada  20.773,99 € 

Molló  21.322,70 € 

Montagut i Oix  23.286,10 € 

Mont-ras  26.009,23 € 

Navata  24.612,11 € 

Ogassa  20.926,95 € 

Olot  139.707,23 € 

Ordis  21.235,33 € 

Osor  21.807,57 € 

Palafrugell  98.383,54 € 

Palamós  83.795,84 € 

Palau de Santa Eulàlia  20.413,54 € 

Palau-sator  21.076,28 € 

Palau-saverdera  25.488,15 € 

Palol de Revardit  21.515,05 € 

Pals  28.636,56 € 

Pardines  20.530,47 € 

Parlavà  21.566,49 € 

Pau  22.170,15 € 

Pedret i Marzà  20.603,98 € 

Pera, la  21.613,59 € 

Peralada  26.340,44 € 

Planes d'Hostoles, les  26.662,91 € 

Planoles  21.207,55 € 

Pont de Molins  21.952,78 € 

Pontós  20.916,03 € 

Porqueres  35.096,24 € 

Port de la Selva, el  23.522,78 € 

Portbou  24.926,70 € 

Preses, les  25.997,14 € 

Puigcerdà  51.493,83 € 

Quart  31.864,80 € 

Queralbs  20.730,51 € 

Rabós  20.809,11 € 

Regencós  21.019,22 € 

Ribes de Freser  27.149,66 € 

Riells i Viabrea  36.757,94 € 

Ripoll  56.645,17 € 
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Riudarenes  28.527,80 € 

Riudaura  21.632,67 € 

Riudellots de la Selva  26.783,52 € 

Riumors  20.854,11 € 

Roses  91.974,67 € 

Rupià  21.013,17 € 

Sales de Llierca  20.514,21 € 

Salt  142.311,13 € 

Sant Andreu Salou  20.489,35 € 

Sant Aniol de Finestres  21.288,10 € 

Sant Climent Sescebes  22.453,81 € 

Sant Feliu de Buixalleu  22.700,95 € 

Sant Feliu de Guíxols  97.948,73 € 

Sant Feliu de Pallerols  25.059,83 € 

Sant Ferriol  20.942,04 € 

Sant Gregori  31.799,63 € 

Sant Hilari Sacalm  41.638,04 € 

Sant Jaume de Llierca  23.246,59 € 

Sant Joan de les Abadesses  32.803,78 € 

Sant Joan de Mollet  21.707,40 € 

Sant Joan les Fonts  31.108,89 € 

Sant Jordi Desvalls  22.782,88 € 

Sant Julià de Ramis  30.933,70 € 

Sant Julià del Llor i Bonmatí  24.740,79 € 

Sant Llorenç de la Muga  21.015,32 € 

Sant Martí de Llémena  22.112,02 € 

Sant Martí Vell  20.941,65 € 

Sant Miquel de Campmajor  20.805,30 € 

Sant Miquel de Fluvià  23.370,66 € 

Sant Mori  20.611,71 € 

Sant Pau de Seguries  22.823,75 € 

Sant Pere Pescador  27.003,57 € 

Santa Coloma de Farners  64.129,99 € 

Santa Cristina d'Aro  38.386,76 € 

Santa Llogaia d'Àlguema  21.429,88 € 

Santa Pau  25.725,76 € 

Sarrià de Ter  37.484,91 € 

Saus  23.125,17 € 

Selva de Mar, la  20.930,77 € 

Serinyà  23.836,15 € 

Serra de Daró  20.769,21 € 

Setcases  20.674,90 € 

Sils  42.783,05 € 

Siurana  20.664,50 € 

Susqueda  20.378,72 € 

Tallada d'Empordà, la  21.663,90 € 
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Terrades  21.201,21 € 

Torrent  20.575,38 € 

Torroella de Fluvià  22.455,45 € 

Torroella de Montgrí  58.299,00 € 

Tortellà  22.962,96 € 

Toses  20.572,92 € 

Tossa de Mar  41.777,63 € 

Ullà  24.223,63 € 

Ullastret  20.889,98 € 

Ultramort  20.820,40 € 

Urús  20.686,58 € 

Vajol, la  20.382,18 € 

Vall de Bianya, la  24.240,90 € 

Vall d'en Bas, la  30.133,99 € 

Vallfogona de Ripollès  20.956,78 € 

Vall-llobrega  22.669,67 € 

Ventalló  23.099,07 € 

Verges  24.548,66 € 

Vidrà  20.629,84 € 

Vidreres  50.595,65 € 

Vilabertran  23.649,15 € 

Vilablareix  29.265,69 € 

Viladamat  21.688,43 € 

Viladasens  20.684,06 € 

Vilademuls  22.968,88 € 

Viladrau  23.374,69 € 

Vilafant  39.834,21 € 

Vilajuïga  23.972,41 € 

Vilallonga de Ter  21.344,66 € 

Vilamacolum  21.359,09 € 

Vilamalla  24.060,53 € 

Vilamaniscle  20.652,02 € 

Vilanant  21.181,32 € 

Vila-sacra  22.508,41 € 

Vilaür  20.582,19 € 

Vilobí d'Onyar  30.772,86 € 

Vilopriu  20.841,26 € 

Total  7.000.000,00 € 

Segon.  Autoritzar  la  despesa  de  la  convocatòria  per  un  import  màxim  de
7.400.000,00 €, distribuïts amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:

Pressupost Aplicació Descripció Import

2022 220 9420 46205
Fons  addicional  despeses  corrents
ajuntaments 3.500.000,00 €

19

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



220 9420 76205
Fons addicional inversions ajuntament

3.500.000,00 €

220 9430 46510
Fons  addicional  despeses  corrents
consells comarcals 400.000,00 €

TOTAL 7.400.000,00 €

Tercer. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord,
perquè disposi publicar l’extracte de la convocatòria en el BOPG, perquè resolgui els
recursos que s’hi  puguin interposar i  perquè, si cal,  d’acord amb la finalitat  que es
persegueix,  rectifiqui  els  defectes  o  les  omissions  que  eventualment  s’hi  puguin
advertir. 

Quart. Condicionar l’eficàcia de la convocatòria al fet que no es presentin al·legacions
contra  l’aprovació  de  les  bases  específiques,  l’estimació  de  les  quals  hagi  de
comportar un canvi en les seves determinacions.

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

7. Aprovar conveni entre Diputació de Girona y FOEG per la execució programa
"Fent Empresa des de l'escola" anualitat 2022-24 - Promoció i Desenvolupament
Econòmic Local

La Federació  d’Organitzacions  Empresarials  de  Girona  (FOEG)   és  un  lobby
empresarial  que  treballa  per  representar  i  defensar  les  empreses,  organitzacions
sectorials  i  gremis  de  les  comarques  gironines.  Constituïda  l'  any  1987,  és una
organització de caràcter associatiu i sense ànim de lucre.

El principal objectiu és sumar les forces dels empresaris gironins a través dels seus
gremis  i  associacions,  per  tal  de  millorar  la  defensa  dels  seus  interessos,  i  per
aconseguir  també  una  major  representativitat  davant  els  agents  socials  i  les
administracions públiques, en projecció d'unitat i de lobby empresarial.
Els principals serveis que la FOEG ofereix són:

1. Ésser  un  interlocutor  vàlid  davant  els  organismes  de les  Administracions
Públiques.

2. Assessorament al col·lectiu empresarial en temes de negociació col·lectiva.
3. Informació a l'abast sobre reglamentació laboral, fiscal i tributació.
4. Estudis de millora de productivitat i recursos.
5. Accedir als serveis que ens ofereixen les organitzacions d' àmbit superior.
6. Servei de l' Eurofinestreta a la Comunitat Europea.
7. Procurar  una  formació  a  les  empreses  i  els  seus  treballadors  amb  estreta

col·laboració amb la Direcció General d' Ocupació del Departament de Treball
de  la  Generalitat  de  Catalunya  i  el  FORCEM (Fundació  per  a  la  Formació
Contínua a les Empreses).

8. Oferiment de convenis de contractació extern.
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La Diputació de Girona, mitjançant el departament de Promoció i Desenvolupament
Econòmic Local té com a objectiu contribuir al desenvolupament equilibrat del territori,
impulsant actuacions pròpies i també donant suport als agents socials i econòmics de
les comarques gironines col·laborant  en projectes relacionats amb el  foment  de la
innovació, l’atracció del talent i el desenvolupament econòmic integral i equilibrat del
territori.

Amb aquest objectiu, treballa en el foment de l’emprenedoria i dóna suport a aquelles
iniciatives  i  accions  de  promoció  que  tenen  el  seu  origen  en  el  teixit  associatiu  i
institucional  del  territori  dirigides  a  l’impuls  del  món  empresarial,  l’ocupació  i  al
creixement econòmic sostenible de la demarcació.

La Diputació de Girona té la voluntat d’establir un marc de col·laboració estable amb la
FOEG  per  donar  suport  al  desenvolupament  del  projecte  “Fem  Empresa  des  de
l’escola”.

D’acord amb l’article 9 del Reglament Orgànic de la Diputació de Girona, la Junta de
Govern  assumeix  la  competència  d’aprovació  dels  convenis  de  col·laboració  amb
altres ens, entitats i organismes.

Vist l’informe favorable de la cap del servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic
Local,  el  president  de  la  Comissió  Informativa  d’Hisenda,  Administració,  Promoció
Econòmica  i  Cooperació  Local  proposa  a  la  Junta  de  Govern  que  adopti  l’acord
següent:

Primer. Aprovar el conveni pluriennal de subvenció entre la Diputació de Girona i la
Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG) per dur a terme l’execució
del programa “Fent empresa des de l’escola” anualitats 2022-2024, el text del qual es
transcriu íntegre a continuació:

“CONVENI  ENTRE  LA  DIPUTACIÓ  DE  GIRONA  I  LA  FEDERACIÓ
D’ORGANITZACIONS  EMPRESARIALS  DE  GIRONA  (FOEG)  PER  A
L’EXECUCIÓ  DEL  PROGRAMA  FENT  EMPRESA  DES  DE  L’ESCOLA.
ANUALITATS 2022-2024

I. ENTITATS QUE INTERVENEN:

D’una part, la Diputació de Girona, amb NIF P1700000A, representada en aquest acte
pel seu president, el Sr. Miquel Noguer i Planas, en virtut de les facultats conferides
per acord de la Junta de Govern del 5 de maig de 2021, assistit pel secretari general,
el Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, que actua com a fedatari d’acord amb el que disposa
l’article  3.2.i)  del  Reial  decret  128/2018,  pel  qual  es  regula  el  règim  jurídic  dels
funcionaris de l’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

De l’altra part, la Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona (en endavant, la
FOEG), amb NIF G-17229634, representada en aquest acte pel seu president, el Sr.
Ernest Plana Larrousse, d’acord amb les facultats conferides pels Estatuts de l’entitat.

II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ:
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La  FOEG  és  un  lobby  empresarial  que  treballa  per  representar  i  defensar  les
empreses, organitzacions sectorials i gremis de les comarques gironines. Constituïda l'
any 1987, és una organització de caràcter associatiu i sense ànim de lucre.

El principal objectiu és sumar les forces dels empresaris gironins a través dels seus
gremis  i  associacions,  per  tal  de  millorar  la  defensa  dels  seus  interessos,  i  per
aconseguir  també  una  major  representativitat  davant  els  agents  socials  i  les
administracions públiques, en projecció d'unitat i de lobby empresarial.
Els principals serveis que la FOEG ofereix són:

1. Ésser  un  interlocutor  vàlid  davant  els  organismes  de les  Administracions
Públiques 

2. Assessorament al col·lectiu empresarial en temes de negociació col·lectiva.
3. Informació a l'abast sobre reglamentació laboral, fiscal i tributació.
4. Estudis de millora de productivitat i recursos.
5. Accedir als serveis que ens ofereixen les organitzacions d' àmbit superior.
6. Servei de l' Eurofinestreta a la Comunitat Europea.
7. Procurar  una  formació  a  les  empreses  i  els  seus  treballadors  amb  estreta

col·laboració amb la Direcció General d' Ocupació del Departament de Treball
de  la  Generalitat  de  Catalunya  i  el  FORCEM (Fundació  per  a  la  Formació
Contínua a les Empreses).

8. Oferiment de convenis de contractació extern.

La Diputació de Girona, mitjançant el departament de Promoció i Desenvolupament
Econòmic Local té com a objectiu contribuir al desenvolupament equilibrat del territori,
impulsant actuacions pròpies i també donant suport als agents socials i econòmics de
les comarques gironines col·laborant  en projectes relacionats amb el  foment  de la
innovació, l’atracció del talent i el desenvolupament econòmic integral i equilibrat del
territori.

Amb aquest objectiu, treballa en el foment de l’emprenedoria i dóna suport a aquelles
iniciatives  i  accions  de  promoció  que  tenen  el  seu  origen  en  el  teixit  associatiu  i
institucional  del  territori  dirigides  a  l’impuls  del  món  empresarial,  l’ocupació  i  al
creixement econòmic sostenible de la demarcació.

Les parts es reconeixen mútuament i recíprocament la capacitat legal necessària per
formalitzar aquest conveni, d’acord amb els següents

PACTES:

PRIMER. Objecte.
Aquest conveni té per objecte regular les relacions entre les entitats que signen aquest
conveni  i  l’aportació  econòmica,  vehiculada  com  a  procediment  de  concessió  de
subvenció directa, destinada als projectes i accions de promoció que afavoreixen el
teixit productiu de la demarcació de Girona,  en aplicació de la previsió dels articles
22.2.c i 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

SEGON. Beneficiari de la subvenció
El  beneficiari  de  la  subvenció  és  la  Federació  d’Organitzacions  Empresarials  de
Girona, en endavant, FOEG. La FOEG és una patronal vinculada al territori dedicada a
les empreses de les comarques gironines. 
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TERCER. Compromisos de la FOEG 
La FOEG, en el marc d’aquest conveni, desenvoluparà el projecte "Fent empresa des
de l'escola" durant el 2022, 2023 i 2024 . La FOEG posarà el seu coneixement i els
seus contactes a disposició del món educatiu i el món empresarial gironí per treballar
plegats amb beneficis mutus. 
La FOEG des de fa molts anys treballa  en diferents projectes per vincular  el  món
educatiu i el món empresarial.
El primer projecte va ser per transmetre els valors i organització d’una empresa als
nens i nenes de 6è de primària. També han desenvolupat projectes d’emprenedoria
ensenyant als nens com es construeix una empresa, com està organitzada i fent que
els mateixos de forma sistèmica desenvolupessin un projecte.
Finalment han treballat amb la idea de promoció de l’FP, de prestigi, amb l’objectiu de
reduir  el  GAP entre l’atur  juvenil  i  el  problema empresarial  de manca de personal
qualificat
Les empreses reclamen ajuda pel gran problema de relleus que tenen de personal
qualificat, i han detectat que moltes empreses que no tenen relleu generacional,  es
plantegen el tancament per manca de personal qualificat i desapareixeran oficis com el
de fuster o electricista. L’expertesa de la FOEG organitzant i promovent el projecte ‘Jo
de gran vull  ser com tu’,  el  contacte amb els millors formadors, la relació amb els
empresaris i les empreses col·laboradores,  poden oferir a l'alumnat veure i viure la
realitat empresarial.
Així,  faran  de  nexe  d’unió  entre  l’empresa  i  l’escola, organitzant  activitats
col·laboratives que beneficiïn ambdues parts, i oferint un llistat de serveis a demanda
per escoles i instituts.
Desenvolupament del projecte FENT EMPRESA DES DE L’ESCOLA:
Treballaran diverses iniciatives que propiciïn que escoles i instituts estiguin en contacte
amb empreses i empresaris amb els següents objectius:

1. Millorar els coneixements de nens i nenes sobre l’empresa
2. Eliminar estereotips
3. Fomentar l’emprenedoria
4. Donar a conèixer oficis i despertar vocacions
5. Donar a l’FP el reconeixement social que li pertoca

Totes les activitats es desenvoluparan amb exemples, perquè veure-ho és millor que
llegir-ho en un llibre  de  text,  sentir-ho  dels  protagonistes  millor  que sentir-ho d’un
professor

a) Conèixer una enginyera és la millor manera d’ensenyar que les noies poden fer
carreres tècniques

b) Visitar una empresa és la millor manera d’entendre com funciona
c) Que un fuster t’expliqui que ha fet la porta de l’Opera de Sydney és la millor

manera d’entendre que és ser fuster.

QUART. Pressupost i despeses subvencionables 
El pressupost total de l’activitat subvencionada es de setanta-cinc mil euros (75.000 €).
La  Diputació  de  Girona  subvencionarà  aquesta  activitat  amb  seixanta  mil  euros
(60.000,00 €), quantitat  que correspon a un 80,00 % del cost total, a la  FOEG, en
concepte d’organització, promoció, funcionament i desplegament del projecte.
La Diputació de Girona es compromet a fer les següents subvencions per anualitats,
amb càrrec a l’aplicació “Foment entitats no lucratives  Promoció i Desenvolupament
Econòmic Local”. Aquestes subvencions es minoraran d’acord amb els articles 22 i 30
de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
Aplicació 2022 2023 2024
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250 4300 48101 “Foment Entitat no lucratives” 20.000 € 20.000 € 20.000 € 
La  despesa  amb càrrec  a  exercicis  futurs  quedarà  condicionada  a  l’existència  del
corresponent  crèdit  suficient  i  adequat  en el  pressupost que aprovi la Diputació de
Girona per a cada exercici.
Caldrà que FOEG justifiqui les intervencions efectuades anualment i abans del 15 de
desembre  de  cada  anualitat  perquè  la  Diputació  de  Girona  tramiti  la  subvenció
corresponent.

CINQUÈ Compatibilitat.
Les actuacions són compatibles 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, excepte si
provenen de la pròpia Diputació de Girona.
La suma de les subvencions compatibles amb la concedida en cap cas pot superar el
cost total de l'activitat subvencionada.
Es redueix l’import de la subvenció si es produïssin ingressos que superin la despesa
efectiva.

SISÈ despeses subvencionables
1.  Es  consideren  subvencionables  aquelles  despeses  directes  i  indirectes  que  de
manera indubtable  responen a la  naturalesa de les  activitats  subvencionades,  que
resultin estrictament necessàries i que es realitzin durant l’any 2021, encara que no
estiguin  efectivament  pagades  amb  anterioritat  a  la  finalització  del  termini  de
justificació.
No són subvencionables les despeses d’amortització de béns inventariables 
2.  Les  despeses  financeres,  les  despeses  d’assessoria  jurídica  o  financera  i
d’administració es consideren subvencionables si estan directament relacionades amb
l’activitat subvencionada i son indispensables per a l’adequada preparació o execució
de les activitats
3. En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables podrà ser superior
al valor de mercat. En el cas que l’import de la despesa subvencionable superi les
quanties establertes per a la contractació menor en la normativa vigent de contractació
pública,  el  beneficiari  haurà  de  sol·licitar  com  a  mínim  tres  ofertes  de  diferents
proveïdors,  excepte que per les seves especials  característiques no existeixi  en el
mercat suficient  nombre de proveïdors  ad hoc,  o que la despesa s’hagués realitzat
amb anterioritat a la firma d’aquest  conveni.  En aquest cas, s’haurà d’incloure a la
justificació un informe en què s’exposi els motius de la particularitat de la contractació.
L’elecció entre les ofertes presentades es realitzarà amb criteris d’eficiència i economia
i,  quan  l’elecció  no  recaigui  en  la  proposta  econòmica  mes  avantatjosa,  caldrà
justificar-ho expressament en una memòria.
No es podrà concertar l’execució total o parcial de les despeses subvencionades amb
persones o entitats amb qui estiguin vinculats, llevat que la contractació es realitzi amb
les  condicions  normals  de  mercat  i  s’obtingui  prèviament  l’autorització  de  l’òrgan
competent de la Diputació de Girona.
La justificació  de les  despeses  emeses a  empreses  vinculades,  d’acord  amb l’art.
29.7.d) de la Llei  38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,  ha d’anar
acompanyada del desglossament del detall que inclou cada una de les factures, que
acrediti  que  l’import  subvencionable  no  excedeix  el  cost  incorregut  per  l’entitat
vinculada.
Tampoc no 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.
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SETÈ. Acceptació.
La FOEG disposarà d’un termini d’1 mes, a comptar de la notificació d’aquest acord,
per acceptar la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per
aplicar-la que s’estipulen en aquest acord.

VUITÈ. Pagament
De  conformitat  amb  allò  que  disposa  l’article  34.4  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de
novembre, a partir de l’acceptació de la subvenció per part del tercer, es procedirà al
pagament de 16.000 € (setze mil euros), en concepte de bestreta, que correspon al
26.67% de  l’import  total  de  la  subvenció,  com a finançament  necessari  per  poder
iniciar les actuacions del 2022 inherents a la subvenció.
Quan el beneficiari hagi presentat a la Seu Electrònica de la Diputació la justificació
econòmica, es farà efectiva la quantitat restant, de conformitat amb el que s’estableix
en el punt novè d’aquest acord i en el termini atorgat a l’efecte.
Una vegada presentada la justificació econòmica corresponent  a l’exercici  2022,  el
beneficiari  sol·licitarà  la  segona  bestreta,  corresponent  a  l’anualitat  2023.  Aquesta
segona  bestreta  correspon  al  26.67%  de  l’import  total  de  la  subvenció,  com  a
finançament  necessari  per  poder  iniciar  les  actuacions  del  2023  inherents  a  la
subvenció.
Quan el beneficiari hagi presentat a la Seu Electrònica de la Diputació la justificació
econòmica es farà efectiva la quantitat restant, de conformitat amb el que s’estableix
en el punt novè d’aquest acord i en el termini atorgat a l’efecte.
Una vegada presentada la justificació econòmica corresponent  a l’exercici  2023,  el
beneficiari  sol·licitarà  la  tercera  bestreta,  corresponent  a  l’anualitat  2024.  Aquesta
segona  bestreta  correspon  al  26.67%  de  l’import  total  de  la  subvenció,  com  a
finançament  necessari  per  poder  iniciar  les  actuacions  del  2024  inherents  a  la
subvenció.
Quan el beneficiari hagi presentat a la Seu Electrònica de la Diputació la justificació
econòmica es farà efectiva la quantitat restant, de conformitat amb el que s’estableix
en el punt novè d’aquest acord i en el termini atorgat a l’efecte.
El  pagament  de  les  bestretes  es  farà  sense  la  constitució  prèvia  d’una  fiança  o
garantia.
Es tramitarà el pagament de la subvenció o la bestreta previ informe favorable del cap
del centre gestor, i el pagament es farà efectiu mitjançant transferència bancària.

NOVÈ. Obligacions del beneficiari.
A més  de  l’obligació  de  justificació  descrita  en  el  pacte  desè,  la  FOEG  té  les
obligacions següents:
a) Dur a terme les activitats descrites en el pacte tercer.
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida

respecte  a  l’activitat  per  a  la  qual  es  realitza  l’aportació,  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  les  activitats,  tot  indicant  que  s’ha  efectuat  amb  la
col·laboració de la diputació de Girona.
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f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions aplicables.

DESÈ. Règim de justificació.
La FOEG haurà de justificar cada anualitat del cost de les actuacions subvencionades
mitjançant la presentació al Registre General de la Diputació de Girona del compte
justificatiu  normalitzat,  fins  el  15  de  desembre  de  l’anualitat  corresponent  i  hi  ha
d’adjuntar la documentació següent:
a) Una  memòria  de  resultats,  on  s’indiqui:  la  descripció  de  les  activitats,  la

realització d’aquestes i els resultats obtinguts.
b) Una  memòria  econòmica  abreujada,  justificativa  del  cost  de  les  activitats

realitzades, que contindrà:
o Una relació classificada de les despeses, amb la indicació del creditor i

del  document,  l’  import,  la  data  d’emissió  i,  si  s’escau,  la  data  de
pagament.

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

c) Una  memòria  o  recull  de  publicitat que  agrupi  tota  la  producció  gràfica  o
audiovisual utilitzada en la difusió pública de les activitats desenvolupades.

d) Declaració  responsable  sobre  les  retribucions  dels  òrgans  de  direcció  o
d’administració de l’entitat, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques
en compliment de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència
(model disponible a l’apartat «Documentació» del web www.ddgi.cat).

Un  cop  aportada  la  documentació  justificativa,  si  el  cost  resulta  ser  superior,  es
mantindrà la quantia de la subvenció.  En cas contrari,  es reduirà proporcionalment
l’import de la subvenció quan la despesa acreditada sigui inferior a la fixada com a
despesa subvencionable. Es considerarà inadmissible cap canvi de destinació. 
La justificació de cada anualitat subvencionada es podrà fer fins el 15 de novembre de
cada anualitat.
Un  cop  la FOEG,  presenti  la  documentació justificativa,  es  procedirà  a  la  revisió
corresponent. En cas de no estar conforme es podrà requerir per tal que, en el termini
de 10 dies, esmeni els defectes que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions
que estimi oportunes, amb la indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta
l’obligació  de la  justificació,  amb les  conseqüències que es determinen en el  punt
següent.

ONZÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat.
La Diputació de Girona te la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la
resolució de concessió en el  cas d’alteració de les condicions que s’han tingut  en
compte per a la concessió de la subvenció. 
La Diputació de Girona procedirà al  reintegrament de la subvenció en els supòsits
previstos a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
a més dels següents:

a) Obtenció  de  la  subvenció  falsejant  les  condicions  exigides  per  rebre-la  o
ocultant aquelles que l’haguessin impedit.

b) Incompliment total o parcial de l’objecte que fonamenta la concessió.
c) Incompliment de l’obligació de justificació o la justificació insuficient.
d) Incompliment de l’obligació d’adoptar les mesures de difusió del caràcter públic

del finançament.
e) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i

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

f) Qualsevol  altra  causa  de  reintegrament  prevista  en  la  normativa  de
subvencions aplicable.

Pel que fa a la possibilitat de modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-
se al que disposa la normativa concordant. El procediment per exigir el reintegrament
serà el  previst  en el  capítol  II,  del  títol  II,  de la Llei  38/2003,  de 17 de novembre,
general de subvencions. Les quantitats a reintegrar tindran la consideració d’ingressos
de dret públic.

DOTZÈ. Control financer.
La competència per a l’exercici del control financer de les subvencions previstes en
aquest conveni correspondrà a la Intervenció de la Diputació de Girona, i s’efectuarà
de conformitat amb el que es preveu al títol III de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
La  negativa  al  compliment  d’aquesta  obligació  es  considerarà  resistència,  excusa,
obstrucció o negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si s’escau, hi
puguin correspondre.

TRETZÈ. Infraccions i sancions administratives
El règim sancionador aplicable a aquesta aportació és el que estableix el títol IV de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

CATORZÈ. Comunicació, difusió i publicitat del projecte
En els materials informatius i de difusió, així com en les accions de publicitat relatives
a l’objecte d’aquest conveni,  s’haurà de fer esment explícit  a la col·laboració de la
Diputació de Girona, i s’haurà d’incorporar la imatge corporativa de l’administració.

QUINZÈ. Infraccions i sancions administratives
El règim sancionador aplicable a aquesta subvenció és l’establert al títol IV de la Llei
38/2003,  de  17  de  novembre,  general  de  subvencions,  amb  les  especificacions
oportunes en matèria de règim local, de conformitat amb el títol XI de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
El  procediment  s’adequarà  a  les  previsions  establertes  en  la  Llei  39/2015,  d'1
d'octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les  administracions  públiques  i,
d’aplicació  supletòria,  el  Decret  278/1993,  de  9  de  novembre,  que  regula  el
procediment sancionador en àmbits de competència de la Generalitat.

SETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta
El beneficiari d’aquesta subvenció està obligat a adequar la seva activitat als principis
ètics i  les regles de conducta establerts a l’article 55 de la Llei  19/2014, de 29 de
desembre,  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
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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  la  seva

responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris.
g) La bona fe.
h) El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de la seva competència

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

de l’exercici dels seus càrrecs.
j) Complir  les  obligacions  pròpies  en matèria  de transparència  que els  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  del  règim
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència,  accés  a  la  informació  pública  i  bon  govern,  i  la  imposició  de  les
sancions previstes en funció  del  caràcter  molt  greu,  greu o lleu  de les  infraccions
comeses.

DISSETÈ. Tractament de dades de caràcter personal.
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. 

DIVUITÈ. Vigència.
El període de vigència d’aquest conveni s’estén des de la data de la seva signatura,
fins  al  31  de  desembre  de  2024,  sens  perjudici  que  perdurin  les  obligacions  de
cadascuna de les parts nascudes en aplicació de les seves previsions.

DINOVÈ. Extinció. 
Són causes d’extinció d’aquest conveni: 

a) L’esgotament del període de vigència convingut entre les parts. 
b) L’incompliment  greu  i  manifest,  material  o  legal,  de  les  obligacions

assumides en el conveni per cadascuna de les parts. 
c) Les causes generals previstes a la legislació vigent.

VINTÈ. Règim jurídic.
El marc normatiu pel qual es regeix la subvenció està constituït per:

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

c) La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques.

d) Les bases d’execució del pressupost de la UdG.
e) L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
f) Les bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona.
g) Qualsevol  altra  disposició  legal  o  reglamentària  aplicable  per  raó  de  la

matèria o del subjecte.

VINT-I-UNÈ. Publicació
Aquest conveni es publicarà en el Portal de Transparència de la Diputació, d’acord
amb els articles 8 i 9 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern, i mitjançant una referència en el Diari Oficial de la
Generalitat (DOGC). La Diputació serà l’encarregada de la publicació del conveni en el
DOGC, i  de la seva tramesa,  si  s’escau,  al  registre de convenis de col·laboració i
cooperació de la Generalitat de Catalunya.

I en prova de conformitat en tot el seu contingut, les parts signen aquest conveni.“

Segon.  Facultar àmpliament el president de la Diputació per a la signatura d’aquest
conveni i dels documents necessaris per la seva execució i perquè, si cal, rectifiqui els
defectes o les omissions que eventualment s’hi puguin advertir.

Tercer. Autoritzar i disposar la subvenció de la Diputació de Girona per a l’execució
del programa “Fent empresa des de l’Escola” anualitats 2022-2024, per l’import màxim
de  60.000,00  €  (seixanta  mil  euros),  import  que  suposa  el  80%  del  cost  de  les
actuacions distribuït en diferents anualitats:

Anualitat Import màxim Aplicació pressupostària
2022 20.000 € 250 4300 481 01 “Foment Entitat no lucratives”
2023 20.000 € 250 4300 481 01 “Foment Entitat no lucratives”
2024 20.000 € 250 4300 481 01 “Foment Entitat no lucratives”

Quart.  Traslladar  aquest  acord  a  la  Federació  d’Organitzacions  Empresarials  de
Girona (FOEG).

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

8.  Subvenció  nominativa  al  Consorci  del  Museu  de  l'Exili-MUME  per  al
finançament de l'Activitat del MUME - Cooperació Cultural

El Consorci del Museu de l'Exili - MUME ha sol·licitat una subvenció nominativa per al
finançament de l’Activitat del MUME, l’any 2022, i s’ha instruït l'expedient corresponent
(2022/88). 

El MUME és un centre de referència a nivell nacional pel que fa a la recuperació de la
memòria històrica del nostre passat recent. Té una programació dinàmica durant tot
l’any  mitjançant  l’organització  d’activitats  culturals  diverses,  com  ara,  exposicions,
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conferències, seminaris i concerts relacionats amb els aspectes històrics del museu.
La restitució de treballs artístics i documentals de caire testimonial, la reflexió al voltant
de la rellevància social de la memòria històrica i del foment d’una cultura cívica de la
pau, són qüestions que el MUME té molt presents en la programació de les activitats.

El MUME participa amb la convocatòria del Premi Internacional Walter Benjamin, que
té com a objectiu la projecció del filòsof judeoalemany a les comarques gironines i el
reconeixement de l’escriptura assagística.

El  Ple  de la  Diputació  de Girona del  17 de desembre de 2019 va aprovar  el  Pla
Estratègic  de  subvencions,  dins  del  qual  es  preveu  que  el  servei  de  Cooperació
Cultural tindrà una línia de cooperació econòmica amb els equipaments museístics del
territori.  L’objectiu  d’aquesta  línia  és  donar  suport  a  l’activitat  dels  museus  de  les
comarques de Girona, sempre i quan estigui relacionada amb accions l’objectiu dels
quals sigui arribar a nous públics, la difusió i promoció del patrimoni cultural, etc.

Atès  que  en  el  pressupost  de  la  Diputació  hi  figura  una  subvenció  consignada
nominativament a favor del Consorci del Museu de l'Exili - MUME, de conformitat amb
allò  que preveu l’article  22.2a de la  Llei  38/2003,  de 17 de novembre,  general  de
subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona,  la  concessió  de  la  subvenció  es  pot  formalitzar  mitjançant  un  acord,  de
conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21
de juliol,  pel  qual  s'aprova el  Reglament  de la  Llei  38/2003,  de  17 de  novembre,
general de subvencions.

D’acord al decret  de la Presidència de 18 de juliol de 2019, es delega a la Junta de
Govern  les  atribucions  per  a  l’atorgament  de  subvencions  a  l’empara  de  la  Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, amb càrrec als crèdits 4 i 7 del
vigent pressupost corporatiu, d’import a partir de 18.001,00 euros, inclòs.

Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural es proposa a la Junta
de Govern que adopti l'acord següent: 

PRIMER. Concedir  la  subvenció  al  Consorci  del  Museu  de  l'Exili  -  MUME,  per  al
finançament de l’Activitat del MUME, que tindrà lloc a La Jonquera, 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

2022/88 Consorci del Museu de
l'Exili - MUME

G55024038 Activitat  del
MUME

De  l’1  de
novembre de 2021
a 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

46.500,00 € 46.500,00 € 33.000,00 € 70,96 % 46.500,00 €

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de  TRENTA-TRES MIL EUROS,
(33.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/46760 del pressupost
de la Diputació de Girona de 2022.

TERCER. Objecte.
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La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada
exclusivament  a  l’execució  de  les  despeses  que  consten  en  el  pressupost  de  la
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa. 
El període d’execució de l’actuació subvencionada és des de l’1 de novembre de 2021
fins al 31 d’octubre de 2022.

QUART. Compatibilitat. 
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar
el cost total de l'activitat subvencionada.

CINQUÈ. Acceptació de la subvenció. 
Es considera que el Consorci del Museu de l'Exili - MUME, 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 33.000,00 € que representa
un  percentatge  de  finançament  del  70,96  %,  quan  s’hagi  presentat  el  compte
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord. 

SETÈ. Règim de justificació. 
El Consorci del Museu de l'Exili - MUME ha de justificar la subvenció concedida, per
l’import de 46.500,00 € corresponents a l’import de les despeses que consten en el
pressupost  de  la  sol·licitud  de  subvenció,  mitjançant  la  presentació  telemàtica al
Registre General de la Diputació de la documentació següent:
a) El compte justificatiu normalitzat de la Diputació.
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat;
c)  Una  relació  classificada  de  les  despeses  de  l’activitat,  amb  identificació  del
proveïdor,  el  número de  document,  l’import,  el  concepte  i  la  data  d’emissió  de  la
factura; 
d)  Detall  d’altres  ingressos  o  subvencions  que  hagin  finançat  les  activitats  amb
identificació de l’import i la seva procedència;
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de
les activitats.
f)Declaració  responsable sobre  les  retribucions  dels  seus  òrgans  de  direcció  o
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en compliment
de  les  obligacions  establertes  en  la  legislació  sobre  transparència  (document
normalitzat de la Diputació).
g) Un informe de revisió del compte justificatiu subscrit per un auditor de comptes
inscrit com exercent en el “Registre Oficial de Auditores de Cuentas” dependent del
“Instituto  de  Auditoria  de  Cuentas”,  que  ha  de  garantir,  mitjançant  un  examen
independent, que el beneficiari de l’ajut ha realitzat l’acció subvencionada i ha complert
els requisits perquè se’n pugui fer el pagament. L’informe exposarà de forma clara,
objectiva i ponderada els fets comprovats i les conclusions obtingudes. 
En el  supòsit  que el  beneficiari  no estigui  obligat  a auditar  els  comptes anuals,  la
designació de l’auditor la farà aquest beneficiari.
En cas que el beneficiari estigui obligat a auditar els comptes anuals per un auditor
sotmès a  la  Llei  22/2015,  de 20 de juliol,  d’auditoria  de comptes,  la  revisió  de la
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memòria d’actuació, així  com la revisió del compte justificatiu la portarà a terme el
mateix auditor. 
L’actuació  dels  auditors  de  comptes  en  la  realització  dels  treballs  de  revisió  de
comptes justificatius de subvencions es farà de conformitat amb el que s’estableix a
l’Ordre  EHA/1434/2007, de 17 de maig, per la qual s’aprova la norma d’actuació dels
auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de comptes justificatius de
subvencions en l’àmbit del sector públic estatal, que preveu l’article 74 del Reglament
de la  LLei  38/2008,  de 17 de novembre,  general  de subvencions,  aprovat  per RD
887/2006 de 21 de juliol.
Les  despeses  d’elaboració  de  l’informe  d’auditor  es  consideraran  despeses
subvencionables fins a un import màxim de 1.000,00 euros.
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: 

1. Nombre d’assistents a les accions subvencionades
2. Percentatge d’accions per a la creació de nous públics
3. El vostre equipament duu a terme accions de polítiques de gènere? En cas

afirmatiu, quines.
4. El vostre equipament promou la cultura inclusiva? En cas afirmatiu, com.
5. El vostre projecte inclou accions de sostenibilitat ambiental? En cas afirmatiu,

quines.
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:

1. 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.

2. 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.)

3. 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:

d) 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.

e) La  facturació  d’activitats  programades  que  s’hagin  cancel·lat:
monitoratge,  guiatge,  despeses de tècnics d’il·luminació,  llum,  so,
etc.
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No es concedirà pròrroga del termini de justificació. La manca de justificació
implicarà l’inici del procediment de revocació de la subvenció concedida.

Tan bon  punt  el  Consorci  del  Museu  de l'Exili  -  MUME,  presenti  la  documentació
justificativa es procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb
allò establert en aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies,
els  defectes  que  se  li  indiquin  o  bé,  que  presenti  les  al·legacions  que  s’estimi
oportunes, amb la indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació
de justificació, amb les conseqüències que es determinen al punt següent.

VUITÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat. 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona té la facultat de revisar la subvenció
concedida  i  de  modificar  la  resolució  de  concessió  en  el  cas  d’alteració  de  les
condicions que s’han tingut en compte per a la concessió de la subvenció. En relació
amb la possibilitat de modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa
concordant. Es procedirà a exigir el reintegrament de la subvenció concedida en els
supòsits previstos a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i a l’article 34 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona.

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

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

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

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

L’incompliment  de  les  obligacions  anteriors  comportarà  l’aplicació  de  règim
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció del
caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses.

CATORZÈ. Clàusula de dades personals. 
Les  dades  personals  que  els  sol·licitants  de  la  subvenció  comuniquin  durant  el
procediment, actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, seran
tractades per la Diputació de Girona com a Responsable del Tractament en el sentit de
l’article 4.7 del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679
del  Parlament  Europeu  i  del  Consell,  de  27  d’abril  de  2016),  amb  la  finalitat  de
gestionar la subvenció i portar a terme les actuacions que se’n deriven establertes per
Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment de missió d’interès
públic  (art.  6.1.e  del  Reglament)  i  d’obligacions  legals  (art.  6.1.c).  En  cas  que  la
tramitació  de  la  sol·licitud  impliqui  comunicació  de  dades  d’altres  persones  a  la
Diputació  de  Girona,  les  persones  sol·licitants  hauran  d'informar  a  les  persones
afectades d'aquesta comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament
General de Protecció de Dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació, supressió,
sol·licitar  la  limitació  del  tractament  i  oposició)  l’interessat  es  podrà  adreçar  en
qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació detallada del tractament,
incloent les vies d'exercici dels drets de les persones interessades, es pot consultar a
la seu electrònica de la Diputació de Girona. 

QUINZÈ. Normes supletòries. 
En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova  el  reglament  de  la  Llei  general  de  subvencions;  l’Ordenança  general  de
subvencions de la Diputació de Girona, i la resta de normativa que hi sigui aplicable.

SETZÈ. Amb vista a la situació d’excepcionalitat  provocada pel  COVID-19 que pot
afectar el funcionament, organització i realització de les activitats i projectes objecte
d’aquesta resolució es preveu que per Decret del president de la Diputació de Girona
es  puguin  modificar  el  percentatge  de  finançament  sobre  el  pressupost  global  de
l’activitat,  els  terminis  d’execució  i  justificació,  així  com  acceptar  despeses  de
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 Consorci del Museu de l'Exili – MUME.
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Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
assistents. 

9.  Aprovació  subvenció  nominativa  a  Ibercamera  per  al  finançament  de  la
Temporada de concerts 2022 - Cooperació Cultural

Ibercamera SAU ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament de la 15a
Temporada Ibercamera, l’any 2022, i s’ha instruït l'expedient corresponent (2022/108). 

La  15a temporada de concerts  d'Ibercamera a la  ciutat  de Girona se celebra  de
setembre 21 a juny de 2022. Ibercamera organitza una temporada de concerts de
música clàssica a la ciutat de Girona que tenen lloc a l'Auditori d'aquesta mateixa
ciutat. 

Els concerts no estan pensants com a esdeveniments conclusius en si mateixos, sinó
com a peces essencials que, interaccionant entre si, donen sentit, discurs i estructura
a la Temporada que presentem. S’escollen les obres i s’ofereixen a aquells intèrprets
que garanteixen l'excel·lència en la seva interpretació, per garantir que cada concert
esdevingui una experiència artística única.

L’activitat està basada en fomentar i donar suport a la música com a patrimoni comú,
universal i abstracte de la nostra civilització; un llenguatge de pau que uneix pobles i
persones.

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 de la qual s’hi engloben els festivals de música.

Atès  que  en  el  pressupost  de  la  Diputació  hi  figura  una  subvenció  consignada
nominativament  a  favor  de  Ibercamera  SAU,  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 Ibercamera SAU, per al  finançament  de la 15a
Temporada Ibercamera, l’any 2022, que es detalla a continuació: 
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Número  d'expedient
electrònic

Nom del beneficiari NIF del beneficiari Objecte  de  la
subvenció

Període
d’execució  de
l’activitat

2022/108 Ibercamera SAU A58252099 15a  Temporada
Ibercàmera

Des  de  l’1  de
setembre de 2021
fins al  15 de juny
de 2022

Cost  total  de
l'objecte
subvencionat

Cost de les despeses
subvencionables

Import  de  la
subvenció

Percentatge  de
finançament

Import a justificar

345.145,90€ 345.145,90€ 20.000,00€ 5,7% 345.145,90€

SEGON.  Autoritzar  i  disposar  la  despesa  per  l’import  de   VINT  MIL  EUROS,
(20.000,00€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/47915 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 setembre de 2021
fins al 15 de juny 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 Ibercamera SAU,  accepta la  subvenció,  així  com les  condicions
generals i específiques fixades per a la seva aplicació estipulades en aquest acord, si
en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest acord, no manifesta el
contrari. 

SISÈ. Quantia, finançament i pagament. 
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 20.000,00€ que representa
un percentatge de finançament del 5,7 %, quan s’hagi presentat el compte justificatiu
tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord. 

SETÈ. Règim de justificació. 
Ibercamera SAU ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 345.145,90€
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.

37

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



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: 

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

Si  el  cost  resulta  superior,  la  subvenció  es  mantindrà  en  la  quantia  inicialment
atorgada.  En  el  cas  que  el  cost  justificat  sigui  inferior  al  pressupost  acceptat,  la
subvenció  es  minorarà  proporcionalment,  aplicant  sobre  la  quantitat  concedida  el
percentatge de desviació.
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva.
És inadmissible cap canvi de destinació. 
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el  15 de juliol 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:

1. 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.

2. 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.)

3. 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:

1. 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.

2. 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 Ibercamera SAU 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. 
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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  Ibercamera  SAU  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. 
Ibercamera SAU, 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. 
Ibercamera SAU,  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
Diputació  de  Girona  les  faci  públiques  en  compliment  de  les  obligacions
establertes en la legislació sobre transparència).
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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 Ibercamera SAU.

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

10.  Resolució de la convocatòria  de subvencions per  al  foment de projectes
culturals als museus de les comarques gironines 2022 - Cooperació Cultural

Vistes les bases reguladores de subvencions per al foment de projectes culturals als
museus de les comarques gironines, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la
sessió de 19 d’octubre de 2021, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona
(BOPG) 247, de 28 de desembre de 2021.
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Vista la convocatòria aprovada per la Junta de Govern, en data 1 de febrer de 2022,
publicada al BOPG 25, de 7 de febrer de 2022.

Vistos els informes de l’òrgan instructor,  de 23 de març de 2022, i  de la Comissió
Avaluadora, de  25 de març de 2022,  en què es concreta el  resultat  de l’avaluació
efectuada.

Atesos els antecedents esmentats, el president de la comissió informativa de Cultura,
Noves  Tecnologies,  Esports  i  Educació proposa  a  la  Junta  de  Govern  que  adopti
l’acord següent:

Primer. Concedir als beneficiaris que s’esmenten a continuació les subvencions que
es detallen, d’acord amb les dades següents:

300.3330.46200

EXP.
TERCER/
MUSEU

NIF ACCIÓ
PRESSUPO
ST

SOL·LICITA SUBVENCIÓ % BESTRETA PUNTS

2022/2802
Ajuntament
de Ripoll

P1715600A
Projecte
cultural  del
museu

              30.7
00,00 € 

                      
20.500,00 € 

11.889,27 € 39% 9.511,41 € 12,50 

2022/3084
Terracotta
Museu  de
Ceràmica

Q1700639F
Projecte
cultural  del
museu

              77.0
00,00 € 

                      
35.000,00 € 

14.352,55 € 19% 11.482,04 € 14,50 

2022/2737
Ajuntament
de Lloret de
Mar

P1710200E
Projecte
cultural  del
museu

              21.6
92,03 € 

                      
21.692,03 € 

15.425,44 € 71% 12.340,35 € 16,50 

2022/3122
Ajuntament
de Llívia

P1710100G
Projecte
cultural  del
museu

            208.4
19,55 € 

                      
34.910,00 € 

13.913,48 € 7% 11.130,78 € 14,00 

2022/2767
Ajuntament
de Girona

P1708500B
Projecte
cultural  del
museu

              30.0
00,00 € 

                      
25.000,00 € 

11.027,84 € 37% 8.822,27 € 11,25 

2022/3303
Patronat
Call  de
Girona

P6708502G
Projecte
cultural  del
museu

              30.0
00,00 € 

                      
25.000,00 € 

12.331,55 € 41% 9.865,24 € 12,75 

2022/3081
Ajuntament
de l'Escala

P1706800H
Projecte
cultural  del
museu

              41.0
00,00 € 

                      
35.000,00 € 

10.875,99 € 27% 8.700,79 € 10,50 

2022/3085

Ajuntament
de  Sant
Feliu  de
Guíxols

P1717000B
Projecte
cultural  del
museu

              68.5
00,00 € 

                      
20.000,00 € 

14.254,41 € 21% 11.403,53 € 15,25 

2022/3144
Ajuntament
de Figueres

P1707200J
Projecte
cultural  del
museu

            200.0
00,00 € 

                      
60.000,00 € 

18.644,55 € 9% 14.915,64 € 18,00 

2022/3088
Ajuntament
de
Palafrugell

P1712400I
Projecte
cultural  del
museu

              70.4
50,00 € 

                      
35.000,00 € 

16.525,40 € 23% 13.220,32 € 17,00 

2022/3101
Ajuntament
de
Banyoles

P1701600G
Projecte
cultural  del
museu

            103.0
00,00 € 

                      
35.000,00 € 

14.352,55 € 14% 11.482,04 € 14,50 

2022/3097
Ajuntament
de
Banyoles

P1701600G
Projecte
cultural  del
museu

            101.0
00,00 € 

                      
35.000,00 € 

15.004,41 € 15% 12.003,53 € 15,25 

42

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



2022/3089
Ajuntament
d'Arbúcies

P1700900B
Projecte
cultural  del
museu

              34.3
00,00 € 

                      
24.000,00 € 

14.237,12 € 42% 11.389,70 € 15,00 

2022/3090
Ajuntament
d'Olot

P1712100E Projecte
cultural  del
museu

            100.0
00,00 € 

                      
35.000,00 € 

17.394,55 € 17% 13.915,64 € 18,00 

2022/3091

Ecomuseu-
Farinera de
Castelló
d'Empúries

P1700069F Projecte
cultural  del
museu

              59.2
22,64 € 

                      
35.000,00 € 

14.569,84 € 25% 11.655,87 € 14,75 

2022/3093

Organisme
Autònom
Can
Quintana
Museu  de
la
Mediterràni
a

Q1700569E
Projecte
cultural  del
museu

              40.0
00,00 € 

                      
24.000,00 € 

16.627,26 € 42% 13.301,81 € 17,75 

TOTAL 231.426,21 €
171.839,15 € 

300.3330.48100

EXP.
TERCER
/MUSEU

NIF ACCIÓ
PRESSUPO
ST

SOL·LICITA SUBVENCIÓ % BESTRETA PUNTS

2022/21
77

Fundació  Museu
del  cinema  -
Col·lecció  Tomàs
Mallol

G17423583
Projecte
cultural  del
museu

              50.3
47,00 € 

                      
35.000,00 € 

17.177,26 € 34% 13.741,81 € 17,75 

2022/31
02

Capítol  Catedral
de Girona

R1700103C
Projecte
cultural  del
museu

              20.6
64,43 € 

                      
10.332,21 € 

6.166,03 € 30% 4.932,82 € 6,50 

2022/30
95

Fundació
Promediterrània
per  a  la
conservació,
l`estudi i la difusió
del  patrimoni
cultural i marítim 

G17752635
Projecte
cultural  del
museu

              43.0
00,00 € 

                      
35.000,00 € 

16.525,40 € 38% 13.220,32 € 17,00 

2022/30
87

Fundació  Museu
del  Joguet  de
Catalunya  

G17535717 Projecte
cultural  del
museu

              42.0
00,00 € 

                      
35.000,00 € 

14.352,55 € 34% 11.482,04 € 14,50 

2022/33
05

Fundació  Museu
dels Sants d'Olot

G17825951
Projecte
cultural  del
museu

              42.7
00,00 € 

                      
35.000,00 € 

14.352,55 € 34% 11.482,04 € 14,50 

TOTAL

          
         68.573,79
€ 

           54.859
,04  € 

Segon. Redistribuir, reajustar i disposar la despesa total, de 300.000,00 €, amb càrrec
a les aplicacions pressupostàries següents del pressupost de 2022 de la Diputació de
Girona:

Aplicació pressupostària Inicial Variació Import concedit (en
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€)

300/3330/46200_Programa
museus  municipals  Cooperació
Cultural

300.000,00 € - 68.573,79 € 231.426,21 €

300/3330/48100_Programa
museus  per  a  entitats  no
lucratives Cooperació Cultural

0,00 € + 68.573,79 € 68.573,79 €

Total 300.000,00 € 0,00 € 300.000,00 €

Tercer. Informar  els  beneficiaris  que,  una  vegada  comunicada  la  concessió  de  la
subvenció,  d’acord al  punt  10 de les bases específiques,  es requereix  l’acceptació
expressa de la subvenció en el termini d’un mes des de la recepció de la notificació.

Quart. Notificar aquest acord als beneficiaris de les subvencions.

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

11. Aprovació subvenció nominativa a l'associació Gironina de Teatre El Galliner
per al finançament de les activitats 2022 - Cooperació Cultural

L’Associació Gironina de Teatre/ Centre de formació teatral El Galliner, ha sol·licitat
una subvenció nominativa per al finançament d’activitats del Centre de formació teatral
El Galliner, l’any 2022, i s’ha instruït l'expedient corresponent (2022/127). 

Des que el 1990 l'Associació Gironina de Teatre (AGT) es va posar en marxa, el volum
d’activitats ha anat creixent a mesura que l’Associació obtenia el reconeixement social
i institucional a la seva tasca, fins arribar a la situació actual, de plena consolidació
dins el panorama cultural gironí. A hores d’ara, l’AGT té com a socis la majoria dels
professionals  del  teatre gironí  (més d’un centenar)  i  gestiona la  segona escola  de
teatre de Catalunya en nombre d’alumnes (l’única de les comarques gironines que
dóna una formació global).

El  Ple  de la  Diputació  de Girona  del  17 de desembre de  2019  va aprovar  el  Pla
Estratègic  de  subvencions,  dins  del  qual  es  preveu  que  el  servei  de  Cooperació
Cultural  tindrà  una  línia  de  subvencions  específiques  per  la  promoció  de  les  arts
escèniques, dins les quals s’hi engloben les activitats teatrals. L’objectiu d’aquesta línia
és garantir  l’equilibri  territorial  i  temàtic de l’oferta cultural  relacionada amb les arts
escèniques;  així  com fomentar  la  implicació  dels  municipis  en  els  projectes  d’arts
escèniques.

Atès  que  en  el  pressupost  de  la  Diputació  hi  figura  una  subvenció  consignada
nominativament a favor de l’ Associació Gironina de Teatre/ Centre de formació teatral
El Galliner, de conformitat amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17
de  novembre,  general  de  subvencions,  i  l'article  16.1  de  l’Ordenança  general  de
subvencions de la Diputació de Girona, la concessió de la subvenció es pot formalitzar
mitjançant un acord, de conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions.
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D’acord al decret  de la Presidència de 18 de juliol de 2019, es delega a la Junta de
Govern  les  atribucions  per  a  l’atorgament  de  subvencions  a  l’empara  de  la  Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, amb càrrec als crèdits 4 i 7 del
vigent pressupost corporatiu, d’import a partir de 18.001,00 euros, inclòs.

Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural es proposa a la Junta
de Govern que adopti l'acord següent: 

PRIMER. Concedir la subvenció a l’Associació Gironina de Teatre/ Centre de formació
teatral  El  Galliner,  per  al  finançament  d’activitats  del  Centre de formació  teatral  El
Galliner, 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

2022/127 Associació  Gironina
de Teatre/  Centre de
formació  teatral  El
Galliner

G17380932 Activitats  del
Centre  de
formació  teatral
El Galliner

Des  del  16  de
novembre  de
2021  fins  al  15
de novembre de
2022

Cost  total  de
l'objecte
subvencionat

Cost de les despeses
subvencionables

Import  de  la
subvenció

Percentatge  de
finançament

Import a justificar

429.502,60€ 429.502,60€ 60.000,00 € 13,96 % 429.502,60€

SEGON. Autoritzar i  disposar  la despesa per l’import  de  SEIXANTA MIL EUROS,
(60.000,00€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/48102 del pressupost
de la Diputació de Girona de 2022.

TERCER. Objecte.
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada
exclusivament  a  l’execució  de  les  despeses  que  consten  en  el  pressupost  de  la
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa. 

El període d’execució de l’actuació subvencionada és des del 16 de novembre de 2021
fins al 15 de novembre de 2022.

QUART. Compatibilitat. 
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar
el cost total de l'activitat subvencionada.

CINQUÈ. Acceptació de la subvenció. 
D’acord a l’art. 21.4 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona,
es requerirà per part de l’ens beneficiari l’acceptació expressa de la subvenció.

SISÈ. Quantia, finançament i pagament. 
De  conformitat  amb  allò  que  disposa  l’article  34.4  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de
novembre,  tan  bon  punt  s’hagi  produït  l’acceptació  expressa  d’aquest  acord,  de
conformitat amb el punt cinquè, es procedirà al pagament de  QUARANTA-DOS MIL
EUROS (42.000,00€), en concepte de bestreta, que correspon al 70% de l’import de la
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subvenció,  com  a  finançament  necessari  per  poder  dur  a  terme  les  actuacions
inherents  a  la  subvenció.  El  pagament  es  farà  sense  necessitat  de  constitució  de
fiança o garantia.
Quan l’Associació  Gironina  de Teatre/  Centre  de formació  teatral  El  Galliner,  hagi
presentat telemàticament al Registre General de la Diputació la justificació econòmica
de l’anualitat en curs, de conformitat amb el que s’estableix en el punt setè d’aquest
acord, es farà efectiva la quantitat de  DIVUIT EUROS, (18.000,00 €), corresponents al
30% restant.
El beneficiari resta obligat a presentar en el termini atorgat a l’efecte en el Registre
General de la Diputació la justificació econòmica, de conformitat amb el que s’estableix
en el punt setè d’aquest acord.

SETÈ. Règim de justificació. 
L’Associació Gironina de Teatre/ Centre de formació teatral El Galliner ha de justificar
la subvenció concedida, per l’import de 429.502,60€ corresponents a l’import de les
despeses de que consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la
presentació  telemàtica al  Registre  General  de  la  Diputació  de  la  documentació
següent:
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 (web de la Diputació
a l’apartat de documentació).
g) Un informe de revisió del compte justificatiu subscrit per un auditor de comptes
inscrit com exercent en el “Registre Oficial de Auditores de Cuentas” dependent del
“Instituto  de  Auditoria  de  Cuentas”,  que  ha  de  garantir,  mitjançant  un  examen
independent, que el beneficiari de l’ajut ha realitzat l’acció subvencionada i ha complert
els requisits perquè se’n pugui fer el pagament. L’informe exposarà de forma clara,
objectiva i ponderada els fets comprovats i les conclusions obtingudes. 
En el  supòsit  que el  beneficiari  no estigui  obligat  a auditar  els  comptes anuals,  la
designació de l’auditor la farà aquest beneficiari.
En cas que el beneficiari estigui obligat a auditar els comptes anuals per un auditor
sotmès a  la  Llei  22/2015,  de 20 de juliol,  d’auditoria  de comptes,  la  revisió  de la
memòria d’actuació,  així  com la revisió del compte justificatiu la portarà a terme el
mateix auditor. 
L’actuació  dels  auditors  de  comptes  en  la  realització  dels  treballs  de  revisió  de
comptes justificatius de subvencions es farà de conformitat amb el que s’estableix a
l’Ordre  EHA/1434/2007, de 17 de maig, per la qual s’aprova la norma d’actuació dels
auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de comptes justificatius de
subvencions en l’àmbit del sector públic estatal, que preveu l’article 74 del Reglament
de la  LLei  38/2008,  de 17 de novembre,  general  de subvencions,  aprovat  per RD
887/2006 de 21 de juliol.
Les  despeses  d’elaboració  de  l’informe  d’auditor  es  consideraran  despeses
subvencionables fins a un import màxim de 1.000,00 euros.
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h) Per a poder analitzar els indicadors del Pla estratègic del servei de Cooperació
Cultural, en el moment de justificar s’ha d’aportar la informació següent: 

- Nombre d’usuaris
- Té patrocinadors? Contestar si/no

Si  el  cost  resulta  superior,  la  subvenció  es  mantindrà  en  la  quantia  inicialment
atorgada.  En  el  cas  que  el  cost  justificat  sigui  inferior  al  pressupost  acceptat,  la
subvenció  es  minorarà  proporcionalment,  aplicant  sobre  la  quantitat  concedida  el
percentatge de desviació.
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva.
És inadmissible cap canvi de destinació. 
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el  22 de novembre de
2022. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst,
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de
justificació. 
Degut a la situació excepcional derivada de la pandèmia de la Covid-19, s’acceptaran
els canvis següents, sempre i  quan estiguin degudament motivats a la justificació i
directament relacionats amb la situació de crisi sanitària:

1. 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.

2. 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.)

3. 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:

3. 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.

4. 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 Gironina de Teatre/ Centre de formació teatral El Galliner,
presenti la documentació justificativa es procedirà a la revisió corresponent. En cas de
no estar conforme amb allò establert en aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni,
en  el  termini  de  10  dies,  els  defectes  que  se  li  indiquin  o  bé,  que  presenti  les
al·legacions  que  s’estimi  oportunes,  amb  la  indicació  de  que,  si  no  ho  fes,  es
considerarà  incomplerta  l’obligació  de  justificació,  amb  les  conseqüències  que  es
determinen al punt següent.

VUITÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat. 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona té la facultat de revisar la subvenció
concedida  i  de  modificar  la  resolució  de  concessió  en  el  cas  d’alteració  de  les
condicions que s’han tingut en compte per a la concessió de la subvenció. En relació
amb la possibilitat de modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa
concordant. Es procedirà a exigir el reintegrament de la subvenció concedida en els
supòsits previstos a l’article 37 de la Llei  38/2003, de 17 de novembre, general de
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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  Gironina  de  Teatre/  Centre  de  formació  teatral  El  Galliner,  té  les
obligacions següents:
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció;
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida
respecte  a  l’activitat  per  a  la  qual  es  concedeix  la  subvenció,  i  sotmetre’s  a  les
actuacions  de  comprovació  i  control  de  la  Diputació  de  Girona,  la  Sindicatura  de
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable;
c)  Notificar  a  la  Diputació  de  Girona  els  ajuts  obtinguts  o  demanats  a  altres
administracions  o  entitats  públiques  o  privades,  nacionals  o  internacionals,  amb
posterioritat a la presentació de la sol·licitud;
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i
control; 
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb la
col·laboració d’aquest organisme; 
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable;
g) Col·laborar en la programació del Pati Cultural de la Diputació de Girona, si s’escau.
h) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.
i) Coordinar-se amb el Servei de Protocol i Comunicació de la Diputació de Girona per
qualsevol  acte  de  presentació  pública  relacionat  amb  l’objecte  de  la  subvenció.
L’incompliment d’aquest punt és causa de revocació directa de la subvenció atorgada.

ONZÈ. Verificació i control. 
La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients
l’acompliment  de  l’objecte  subvencionat,  el  qual  té  la  consideració  de  finalista.  El
control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions. 
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L’Associació Gironina de Teatre/ Centre de formació teatral El Galliner, 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
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.
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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 Gironina de Teatre/ Centre de formació
teatral El Galliner.

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

12. Aprovació subvenció nominativa a Alter Sinergies SL per al finançament del
festival  de  la  veu  de  Banyoles,  (a)phònica  2022  -  Cooperació  Cultural

Alter Sinergies, SL  ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament de la
programació del  Festival de la Veu de Banyoles, (a)phònica, l’any 2022, i s’ha instruït
l'expedient corresponent (2022/120). 

El  Festival de la Veu de Banyoles,  (a)phònica, té com a objectiu la voluntat de dur a
terme  un  festival  dedicat  a  la  veu  amb  totes  les  seves  vessants;  un  festival  de
referència que no només se situï en el mapa musical gironí i  català, sinó que sigui
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capaç d’aconseguir un efecte positiu respecte a tot el moviment musical de creació. El
festival ofereix una gran varietat estilística de gèneres (jazz, pop, beatbox, rock, cançó
d’autor, tradicional...), per tal que tothom pugui trobar una proposta del seu interès. 

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. L’objectiu d’aquesta
línia és garantir l’equilibri territorial i temàtic de l’oferta cultural relacionada amb les arts
escèniques;  així  com fomentar  la  implicació  dels  municipis  en  els  projectes  d’arts
escèniques.

Atès  que  en  el  pressupost  de  la  Diputació  hi  figura  una  subvenció  consignada
nominativament a favor d’ Alter Sinergies, SL    de conformitat amb allò que preveu
l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article
16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, la concessió
de  la  subvenció  es  pot  formalitzar  mitjançant  un  acord,  de  conformitat  amb  el
procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s'aprova  el  Reglament  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  general  de
subvencions.

D’acord al decret  de la Presidència de 18 de juliol de 2019, es delega a la Junta de
Govern  les  atribucions  per  a  l’atorgament  de  subvencions  a  l’empara  de  la  Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, amb càrrec als crèdits 4 i 7 del
vigent pressupost corporatiu, d’import a partir de 18.001,00 euros, inclòs.

Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern,
amb l’abstenció del president, acorda:

PRIMER. Concedir  la  subvenció  a Alter  Sinergies,  SL  ,  per  al  finançament  de la
programació del Festival de la Veu de Banyoles, (a)phònica , 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

2022/120 Alter Sinergies, SL B17791559 Programació  del
Festival de la Veu
de  Banyoles,
(a)phònica

Des  de  l’1
d’octubre de 2021
fins al 27 de juliol
de 2022

Cost  total  de
l'objecte
subvencionat

Cost de les despeses
subvencionables

Import  de  la
subvenció

Percentatge  de
finançament

Import a justificar

146.600,00€ 146.600,00€ 27.000,00 € 18,41 % 146.600,00€

SEGON. Autoritzar  i  disposar  la  despesa per  l’import  de VINT-I-SET MIL EUROS,
(27.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/47926 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. 
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El període d’execució de l’actuació subvencionada és des de l’1 d’octubre de 2021 fins
al 27 de juliol de 2022.

QUART. Compatibilitat. 
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar
el cost total de l'activitat subvencionada.

CINQUÈ. Acceptació de la subvenció. 
Es considera que Alter Sinergies, SL accepta la subvenció, així com les condicions
generals i específiques fixades per a la seva aplicació estipulades en aquest acord, si
en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest acord, no manifesta el
contrari. 

SISÈ. Quantia, finançament i pagament. 
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 27.000,00€ que representa
un  percentatge  de  finançament  del  18,41  %,  quan  s’hagi  presentat  el  compte
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord. 

SETÈ. Règim de justificació.
Alter Sinergies, SL ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 146.600,00€
corresponents  a  l’import  de  les  despeses  de  que  consten  en  el  pressupost  de  la
sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al Registre General de la
Diputació de la documentació següent:
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  (web  de  la
Diputació, a l’apartat de documentació).
g) Per a poder analitzar els indicadors del Pla estratègic del servei de Cooperació
Cultural, en el moment de justificar s’ha d’aportar la informació següent: 

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

Si  el  cost  resulta  superior,  la  subvenció  es  mantindrà  en  la  quantia  inicialment
atorgada.  En  el  cas  que  el  cost  justificat  sigui  inferior  al  pressupost  acceptat,  la
subvenció  es  minorarà  proporcionalment,  aplicant  sobre  la  quantitat  concedida  el
percentatge de desviació.
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva.
És inadmissible cap canvi de destinació. 
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La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el  23 de setembre de
2022 Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst,
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de
justificació. 
Degut a la situació excepcional derivada de la pandèmia de la Covid-19, s’acceptaran
els canvis següents, sempre i  quan estiguin degudament motivats a la justificació i
directament relacionats amb la situació de crisi sanitària:

1. 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.

2. 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.)

3. 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:

1. 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.

2. 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 Alter Sinergies, SL, presenti la documentació justificativa es procedirà a
la revisió corresponent.  En cas de no estar conforme amb allò establert  en aquest
acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes que se li
indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la indicació de
que,  si  no  ho  fes,  es  considerarà  incomplerta  l’obligació  de  justificació,  amb  les
conseqüències que es determinen al punt següent.

VUITÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat. 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona té la facultat de revisar la subvenció
concedida  i  de  modificar  la  resolució  de  concessió  en  el  cas  d’alteració  de  les
condicions que s’han tingut en compte per a la concessió de la subvenció. En relació
amb la possibilitat de modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa
concordant. Es procedirà a exigir el reintegrament de la subvenció concedida en els
supòsits previstos a l’article 37 de la Llei  38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i a l’article 34 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona.

NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat.
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de
Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de
subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada.
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per
aplicació  del  règim previst  en el  títol  IV de la  Llei  General  de subvencions puguin
correspondre, s’apliquen les regles següents:

a) Si  encara  és  possible  el  seu  compliment  en  els  termes  establerts,  l’òrgan
concedent ha de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió
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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. 
Alter Sinergies, SL  té les obligacions següents:
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció;
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida
respecte  a  l’activitat  per  a  la  qual  es  concedeix  la  subvenció,  i  sotmetre’s  a  les
actuacions  de  comprovació  i  control  de  la  Diputació  de  Girona,  la  Sindicatura  de
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable;
c)  Notificar  a  la  Diputació  de  Girona  els  ajuts  obtinguts  o  demanats  a  altres
administracions  o  entitats  públiques  o  privades,  nacionals  o  internacionals,  amb
posterioritat a la presentació de la sol·licitud;
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i
control; 
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb la
col·laboració d’aquest organisme; 
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable;
g) Col·laborar en la programació del Pati Cultural de la Diputació de Girona, si s’escau.
h) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.
i) Coordinar-se amb el Servei de Protocol i Comunicació de la Diputació de Girona per
qualsevol  acte  de  presentació  pública  relacionat  amb  l’objecte  de  la  subvenció.
L’incompliment d’aquest punt és causa de revocació directa de la subvenció atorgada.

ONZÈ.  Verificació  i  control.  La  Diputació  de  Girona  té  la  facultat  de  verificar  pels
mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
Alter Sinergies, SL  , i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als efectes
que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre.

DOTZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades.  Els beneficiaris no
podran  concertar  l'execució  total  o  parcial  de  les  activitats subvencionades  amb
persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la contractació es realitzi amb
les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització de la Diputació de Girona.   
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
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TRETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de
conducta establertes a l’article 55  de la Llei  19/2014,  de transparència,  accés a la
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L’incompliment  de  les  obligacions  anteriors  comportarà  l’aplicació  de  règim
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció del
caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses.

CATORZÈ. Clàusula de dades personals: Les dades personals que els sol·licitants de
la  subvenció  comuniquin  durant  el  procediment,  actuant  en  nom  propi  o  en
representació d’una persona jurídica, seran tractades per la Diputació de Girona com a
Responsable del Tractament en el  sentit  de l’article 4.7 del Reglament General de
Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 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.
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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 Alter Sinergies, SL.

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

13. Aprovació de la resolució de la convocatòria de projectes culturals de les
oficines joves 2022 - Cooperació Cultural

Vistes les bases específiques reguladores de les subvencions per al finançament de
les activitats i projectes culturals de les Oficines Joves, capitals de comarca i municipis
de més de 15.000 habitants de les comarques gironines, aprovades pel  Ple de la
Diputació de Girona en la sessió de 19 d’octubre de 2021, i publicades definitivament
al BOP número 247, de 28 de desembre de 2021. 

Vista la convocatòria aprovada per  la Junta de Govern en la sessió d’1 de febrer de
2022. L’extracte de la convocatòria s’ha publicat al BOPG 25, de 7 de febrer de 2022.
Vistos els informes de l’òrgan instructor,  de 24 de març de 2022,  i  de la Comissió
Avaluadora,  de 25 de març de 2022,  en què es concreta el  resultat  de l’avaluació
efectuada.

Atesos els antecedents esmentats, el president de la comissió informativa de Cultura,
Noves  Tecnologies,  Esports  i  Educació  proposa  a  la  Junta  de Govern  que adopti
l’acord següent:

Primer.  Redistribuir  i  reajustar  la  despesa  total,  amb  càrrec  a  les  aplicacions
pressupostàries següents del pressupost de 2022 de la Diputació de Girona:

Aplicació pressupostària Import Inicial Variació Import final 
300/3340/46506  _  Ajuts a consells
comarcals  –  Polítiques  cult.
Oficines Joves

75.000,00 € - 40.000,00€ 35.000,00 €

300/3340/46202  –  Ajuts  a
ajuntaments Cooperació Cultural

0,00 € + 40.000,00 € 40.000,00 €

Total 75.000,00 € 75.000,00 €
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Segon. Concedir i disposar la despesa als beneficiaris que s’esmenten a continuació
les subvencions que es detallen, d’acord amb les dades següents:

Aplicació: 300/3340/46202

Número
expedient

NIF Sol·licitant Projecte Puntuac
ió Subvenció

%
Finança
ment Bestreta

Import  a
justificar

2022/3052 P1712100E
Ajuntament
d'Olot

Participació
cultural  -  Ara
Joves 68,67 5.000,00 € 41,66 % 3.500,00 € 12.000,00 €

2022/3077 P1719100H

Ajuntament  de
Sta.  Coloma  de
Farners C/ Cultura Jove 73 5.000,00 € 48,54 % 3.500,00 € 10.300,00 €

2022/2584 P1701600G
Ajuntament  de
Banyoles

COCU  Jove  -
Comissió Cultural
Jove 64,33 5.000,00 € 62,50 % 3.500,00 € 8.000,00 €

2022/2565 P1710200E
Ajuntament  de
Lloret de Mar

Els   Bucs  d'El
Puntet 52,33 5.000,00 € 30,60 % 3.500,00 € 16.335,00 €

2022/3137 P1715000D
Ajuntament  de
Puigcerdà Laboratori d'Art 50,92 5.000,00 € 94,10 % 3.500,00 € 5.313,00 €

2022/3135 P1716400E
Ajuntament  de
Salt

Arts  Plàstiques  i
escèniques  a
adolescents  de
l’IAS 70,08 5.000,00 € 71,42  % 3.500,00 € 7.000,00 €

2022/2933 P1708500B
Ajuntament  de
Girona Krea Lab 80,83 5.000,00 € 58,82% 3.500,00 € 17.300,00 €

2022/3134 P1702500H

Ajuntament  de
La  Bisbal
d’Empordà

Viu  als  carrers:
Basketbeat 66 5.000,00 € 100 % 3.500,00 € 5.000,00 €

    TOTAL 40.000,00 €  28.000,00 €  

Aplicació: 300/3340/46506

Número
expedient NIF Sol·licitant Projecte

Puntuaci
ó Subvenció

%
Finançam
ent Bestreta

Import  a
justificar

2022/3049 P6700003D CC Gironès
Young  Talent
Gironès 77,17 5.000,00 € 60,73 % 3.500,00 € 8.232,00 €

2022/3074 P6700002F CC La Selva Patis Artístics 77,58 5.000,00 € 90,90% 3.500,00 € 5.500,00 €

2021/2947  P6700007E CC La Garrotxa
L'I  Punt  és
cultura 68,83 5.000,00 € 22,07 % 3.500,00 € 22.647,72 €

2022/2943 P6700010I
CC  Pla  de
l'Estany

Play  Stany  –
Jugues  a  la
comarca? 64,58 3.600,00 € 94,73 % 2.520,00 € 3.800,00 €

2022/3131 P1700016G CC La Cerdanya Tastets culturals 63 4.976,00 € 80,00 % 3.483,20 € 6.220,00 €

2022/2660 P6700004B CC Ripollès Inicia’t al Teatre 74,25 4.500,00 € 90,00 % 3.150,00 € 5.000,00 €

2022/3075 P670008C CC Alt Empordà Espai Creatiu 62,58 5.000,00 € 90,90 % 3.500,00 € 5.500,00 €

    TOTAL 33.076,00 €  23.153,20 €  

Tercer.  Anul·lar  el  crèdit  sobrant  de  1.924,00  €  i  retornar-lo  a  l’aplicació  original
corresponent a 300/3340/46506 _ Ajuts a consells comarcals – Polítiques cult. Oficines
Joves.
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Quart.  Informar  els  beneficiaris  que,  una  vegada  comunicada  la  concessió  de  la
subvenció,  d’acord al  punt  10 de les bases específiques,  es requereix  l’acceptació
expressa de la subvenció en el termini d’un mes des de la recepció de la notificació.

Cinquè. Notificar aquesta resolució als beneficiaris de les subvencions.

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

14. Aprovació subvenció nominativa a l'Acadèmia de les Arts i de les Ciències
Cinematogràfiques- Cicle Gaudí - Cooperació Cultural

L’Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques Catalanes, ha sol·licitat una
subvenció  nominativa  per  al  finançament  de la  programació  del   Cicle  Gaudí  a  la
demarcació de Girona, l’any 2022, i s’ha instruït l'expedient corresponent (2022/180). 

El  Cicle  Gaudí  porta  cada  mes  una  pel·lícula  de  producció  catalana  estrenada
recentment a sales comercials a una xarxa de més de 100 sales a tota Catalunya, de
les quals 15 s'ubiquen a la demarcació de Girona. 

Amb aquesta iniciativa, única a Catalunya, l'Acadèmia del Cinema Català apropa el
cinema fet a casa nostra a tot el territori que no té accés regular i fàcil a aquesta
oferta, donant a la producció cinematogràfica catalana la visibilitat i el prestigui que li
corresponen, generant nous públics i regenerant els existents i, sobretot, creant en
els  espectadors i  espectadores l'hàbit  de veure'l  a  través de la  regularitat  i  de la
complicitat  dels  ajuntaments  i  entitats  locals,  incentivades  també  pel  taquillatge
ingressat.  Amb  la  seva  proposta  el  Cicle  Gaudí  ha  retornat  el  cinema  a  moltes
poblacions que ja no tenien sala en actiu i  ha contribuït  a la dinamització social  i
cultural del territori, així com a la cohesió de la població, generant espais de trobada i
elements de reflexió compartits.

Aquesta iniciativa la promou l’Acadèmia del cinema català, una entitat amb 11 anys
d’història,  formada  per  més  de  500  acadèmics/ques,  creada  amb  l’objectiu  de
cohesionar el  sector  cinematogràfic català i  de promocionar el  cinema català,  així
com de dotar-lo de prestigi davant dels mitjans de comunicació i el públic en general.

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 cinema.

Atès  que  en  el  pressupost  de  la  Diputació  hi  figura  una  subvenció  consignada
nominativament a favor de l’Acadèmia de les Arts i  les Ciències Cinematogràfiques
Catalanes, de conformitat amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17
de  novembre,  general  de  subvencions,  i  l'article  16.1  de  l’Ordenança  general  de
subvencions de la Diputació de Girona, la concessió de la subvenció es pot formalitzar
mitjançant un acord, de conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions.
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D’acord al decret  de la Presidència de 18 de juliol de 2019, es delega a la Junta de
Govern  les  atribucions  per  a  l’atorgament  de  subvencions  a  l’empara  de  la  Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, amb càrrec als crèdits 4 i 7 del
vigent pressupost corporatiu, d’import a partir de 18.001,00 euros, inclòs.

Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural es proposa a la Junta
de Govern que adopti l'acord següent: 

PRIMER. Concedir  la  subvenció  a  l’Acadèmia  de  les  Arts  i  les  Ciències
Cinematogràfiques Catalanes, per al finançament de la programació del  Cicle Gaudí a
la demarcació de Girona, l’any 2022, que es detalla a continuació: 

Número  d'expedient
electrònic

Nom del beneficiari NIF del beneficiari Objecte  de  la
subvenció

Període
d’execució  de
l’activitat

2022/180 Acadèmia de les Arts i
les  Ciències
Cinematogràfiques
Catalanes

G64816515 Programació  del
Cicle  Gaudí  a  la
demarcació  de
Girona

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

Cost  total  de
l'objecte
subvencionat

Cost de les despeses
subvencionables

Import  de  la
subvenció

Percentatge  de
finançament

Import a justificar

23.015,00€ 23.015,00€ 20.000,00 € 86,89 % 23.015,00€

SEGON.  Autoritzar  i  disposar  la  despesa  per  l’import  de   VINT  MIL  EUROS,
(20.000,00€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/48133 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 de  2021
fins al 31 d’octubre  de 2022.

QUART. Compatibilitat. 
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar
el cost total de l'activitat subvencionada.

CINQUÈ. Acceptació de la subvenció. 
Es considera que l’Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques Catalanes,
accepta la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per a la
seva aplicació estipulades en aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des
de la notificació d’aquest acord, no manifesta el contrari. 

SISÈ. Quantia, finançament i pagament. 
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 20.000,00€ que representa
un  percentatge  de  finançament  del  86,89  %,  quan  s’hagi  presentat  el  compte
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord. 
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SETÈ. Règim de justificació. 
L’Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques Catalanes ha de justificar la
subvenció  concedida,  per  l’import  de  23.015,00€  corresponents  a  l’import  de  les
despeses de que consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la
presentació  telemàtica al  Registre  General  de  la  Diputació  de  la  documentació
següent:
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).
h) Per a poder analitzar els indicadors del Pla estratègic del servei de Cooperació
Cultural, en el moment de justificar s’ha d’aportar la informació següent: 

- Nombre d’assistents
- 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 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:

1. 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.

2. 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.)

3. 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:
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1. 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.

2. 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’Acadèmia de les Arts i  les Ciències  Cinematogràfiques Catalanes,
presenti la documentació justificativa es procedirà a la revisió corresponent. En cas de
no estar conforme amb allò establert en aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni,
en  el  termini  de  10  dies,  els  defectes  que  se  li  indiquin  o  bé,  que  presenti  les
al·legacions  que  s’estimi  oportunes,  amb  la  indicació  de  que,  si  no  ho  fes,  es
considerarà  incomplerta  l’obligació  de  justificació,  amb  les  conseqüències  que  es
determinen al punt següent.

VUITÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat. 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona té la facultat de revisar la subvenció
concedida  i  de  modificar  la  resolució  de  concessió  en  el  cas  d’alteració  de  les
condicions que s’han tingut en compte per a la concessió de la subvenció. En relació
amb la possibilitat de modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa
concordant. Es procedirà a exigir el reintegrament de la subvenció concedida en els
supòsits previstos a l’article 37 de la Llei  38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i a l’article 34 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona.

NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat.
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de
Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de
subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada.
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per
aplicació  del  règim previst  en el  títol  IV de la  Llei  General  de subvencions puguin
correspondre, s’apliquen les regles següents:

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

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

DESÈ. Obligacions del beneficiari. 
L’Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques Catalanes, 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
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actuacions  de  comprovació  i  control  de  la  Diputació  de  Girona,  la  Sindicatura  de
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable;
c)  Notificar  a  la  Diputació  de  Girona  els  ajuts  obtinguts  o  demanats  a  altres
administracions  o  entitats  públiques  o  privades,  nacionals  o  internacionals,  amb
posterioritat a la presentació de la sol·licitud;
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i
control; 
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb la
col·laboració d’aquest organisme; 
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable;
g) Col·laborar en la programació del Pati Cultural de la Diputació de Girona, si s’escau.
h) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.
i) Coordinar-se amb el Servei de Protocol i Comunicació de la Diputació de Girona per
qualsevol  acte  de  presentació  pública  relacionat  amb  l’objecte  de  la  subvenció.
L’incompliment d’aquest punt és causa de revocació directa de la subvenció atorgada.

ONZÈ. Verificació i control. 
La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients
l’acompliment  de  l’objecte  subvencionat,  el  qual  té  la  consideració  de  finalista.  El
control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions. 
L’Acadèmia  de  les  Arts  i  les  Ciències  Cinematogràfiques  Catalanes,  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.
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d)  La  igualtat  de  tracte  de  totes  les  persones,  evitant  qualsevol  mena  de
discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions.

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

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

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

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

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

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

L’incompliment  de  les  obligacions  anteriors  comportarà  l’aplicació  de  règim
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció del
caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses.

CATORZÈ. Clàusula de dades personals. 
Les  dades  personals  que  els  sol·licitants  de  la  subvenció  comuniquin  durant  el
procediment, actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, seran
tractades per la Diputació de Girona com a Responsable del Tractament en el sentit de
l’article 4.7 del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679
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
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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’Acadèmia  de  les  Arts  i  les  Ciències
Cinematogràfiques Catalanes.

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

15. Aprovació d'una subvenció nominativa per al finançament de la Schubertíada
- Cooperació Cultural

L’Associació  Franz  Schubert,  ha  sol·licitat  una  subvenció  nominativa  per  al
finançament  de  la  Shubertíada,  l’any  2022,  i  s’ha  instruït  l'expedient  corresponent
(2022/142). 

La  Schubertíada,  és  un  festival  dedicat  principalment  a  la  música  clàssica
contemporània, a l’obra de Franz Schubert i autors afins, i sobretot a la descoberta
d’obres de gran repertori de la música de cambra; és el certamen d’aquest gènere
més  especialitzat  a  Catalunya.  Combina  la  presència  d’artistes  d’àmbit  nacional
reconeguts a escala mundial, juntament amb figures de primer nivell internacional i
l’impuls i projecció de joves músics.

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. L’objectiu d’aquesta
línia és garantir l’equilibri territorial i temàtic de l’oferta cultural relacionada amb les
arts escèniques; així com fomentar la implicació dels municipis en els projectes d’arts
escèniques.

Atès  que  en  el  pressupost  de  la  Diputació  hi  figura  una  subvenció  consignada
nominativament a favor de l’ Associació Franz Schubert, de conformitat amb allò que
preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i
l'article  16.1 de l’Ordenança general  de subvencions de la  Diputació  de Girona,  la
concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb
el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol,  pel
qual  s'aprova  el  Reglament  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  general  de
subvencions.

D’acord al decret  de la Presidència de 18 de juliol de 2019, es delega a la Junta de
Govern  les  atribucions  per  a  l’atorgament  de  subvencions  a  l’empara  de  la  Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, amb càrrec als crèdits 4 i 7 del
vigent pressupost corporatiu, d’import a partir de 18.001,00 euros, inclòs.

Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural es proposa a la Junta
de Govern que adopti l'acord següent: 
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PRIMER. Concedir la subvenció a l’Associació Franz Schubert, per al finançament de
la Shubertíada, 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

2022/142 Associació  Franz
Schubert

G61340360 Shubertíada Des  de  l’1  de
gener 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

270.700,00€ 270.700,00€ 25.000,00€ 9,23% 270.700,00€

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de  VINT-I-CINC MIL EUROS,
(25.000,00€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/48109 del pressupost
de la Diputació de Girona de 2022.

TERCER. Objecte.
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada
exclusivament  a  l’execució  de  les  despeses  que  consten  en  el  pressupost  de  la
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa. 
El període d’execució de l’actuació subvencionada és des de l’1 de gener 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  Franz Schubert,  accepta la  subvenció,  així  com les
condicions  generals  i  específiques  fixades  per  a  la  seva  aplicació  estipulades  en
aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest acord,
no manifesta el contrari. 

SISÈ. Quantia, finançament i pagament. 
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 25.000,00€ que representa
un percentatge de finançament del 9,23 %, quan s’hagi presentat el compte justificatiu
tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord. 

SETÈ. Règim de justificació. 
L’Associació Franz Schubert ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de
270.700,00€  corresponents  a  l’import  de  les  despeses  de  que  consten  en  el
pressupost  de  la  sol·licitud  de  subvenció,  mitjançant  la  presentació  telemàtica al
Registre General de la Diputació de la documentació següent:

a) El compte justificatiu normalitzat de la Diputació. 
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat;

65

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



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).
h) Per a poder analitzar els indicadors del Pla estratègic del servei de Cooperació
Cultural, en el moment de justificar s’ha d’aportar la informació següent: 

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

Si  el  cost  resulta  superior,  la  subvenció  es  mantindrà  en  la  quantia  inicialment
atorgada.  En  el  cas  que  el  cost  justificat  sigui  inferior  al  pressupost  acceptat,  la
subvenció  es  minorarà  proporcionalment,  aplicant  sobre  la  quantitat  concedida  el
percentatge de desviació.
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva.
És inadmissible cap canvi de destinació. 
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 15 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:

1. 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.

2. 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.)

3. 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:

1. 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.

2. 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 Franz Schubert,  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
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que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la
indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació,
amb les conseqüències que es determinen al punt següent.

VUITÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat. 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona té la facultat de revisar la subvenció
concedida  i  de  modificar  la  resolució  de  concessió  en  el  cas  d’alteració  de  les
condicions que s’han tingut en compte per a la concessió de la subvenció. En relació
amb la possibilitat de modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa
concordant. Es procedirà a exigir el reintegrament de la subvenció concedida en els
supòsits previstos a l’article 37 de la Llei  38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i a l’article 34 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona.

NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat.
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de
Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de
subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada.
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per
aplicació  del  règim previst  en el  títol  IV de la  Llei  General  de subvencions puguin
correspondre, s’apliquen les regles següents:

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

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

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

ONZÈ. Verificació i control. 
La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients
l’acompliment  de  l’objecte  subvencionat,  el  qual  té  la  consideració  de  finalista.  El
control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions. 
L’Associació Franz Schubert, 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
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la  informació  pública  i  bon  govern.  (Les  entitats  no  públiques  a  les  quals
s’atorgui una subvenció superior a 10.000,00 €, en el moment de presentar el
compte justificatiu,  estan obligades a adjuntar-hi  la  informació relativa  a les
retribucions dels seus òrgans de direcció o d’administració, a l’efecte que la
Diputació  de  Girona  les  faci  públiques  en  compliment  de  les  obligacions
establertes en la legislació sobre transparència).

L’incompliment  de  les  obligacions  anteriors  comportarà  l’aplicació  de  règim
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció del
caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses.

CATORZÈ. Clàusula de dades personals. 
Les  dades  personals  que  els  sol·licitants  de  la  subvenció  comuniquin  durant  el
procediment, actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, seran
tractades per la Diputació de Girona com a Responsable del Tractament en el sentit de
l’article 4.7 del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679
del  Parlament  Europeu  i  del  Consell,  de  27  d’abril  de  2016),  amb  la  finalitat  de
gestionar la subvenció i portar a terme les actuacions que se’n deriven establertes per
Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment de missió d’interès
públic  (art.  6.1.e  del  Reglament)  i  d’obligacions  legals  (art.  6.1.c).  En  cas  que  la
tramitació  de  la  sol·licitud  impliqui  comunicació  de  dades  d’altres  persones  a  la
Diputació  de  Girona,  les  persones  sol·licitants  hauran  d'informar  a  les  persones
afectades d'aquesta comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament
General de Protecció de Dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació, supressió,
sol·licitar  la  limitació  del  tractament  i  oposició)  l’interessat  es  podrà  adreçar  en
qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació detallada del tractament,
incloent les vies d'exercici dels drets de les persones interessades, es pot consultar a
la seu electrònica de la Diputació de Girona. 

QUINZÈ. Normes supletòries. 
En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova  el  reglament  de  la  Llei  general  de  subvencions;  l’Ordenança  general  de
subvencions de la Diputació de Girona, i la resta de normativa que hi sigui aplicable.

SETZÈ. Amb vista a la situació d’excepcionalitat  provocada pel  COVID-19 que pot
afectar el funcionament, organització i realització de les activitats i projectes objecte
d’aquesta resolució es preveu que per Decret del president de la Diputació de Girona
es  puguin  modificar  el  percentatge  de  finançament  sobre  el  pressupost  global  de
l’activitat,  els  terminis  d’execució  i  justificació,  així  com  acceptar  despeses  de
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 Franz Schubert.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
assistents. 
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16. Aprovació ajut extraordinari (nominatiu) per a la restauració de la rectoria de
Sant Aniol d'Aguja – Monuments

El Consorci de l’Alta Garrotxa, el 3 de febrer del 2022, ha sol·licitat  una subvenció
directa  nominativa  per  al  finançament  de  la  rehabilitació  del  refugi  de  Sant  Aniol
d’Aguja, i s’ha instruït l'expedient 2022/1664.

L’esmentat Consorci té com a objectiu principal divulgar i difondre tot allò relacionat
amb el patrimoni històric i natural de l’Alta Garrotxa. I, entre aquestes actuacions, vol
col·laborar en la rehabilitació del refugi de Sant Aniol  d’Aguja, situat  al  municipi  de
Montagut-Oix.

Atès  l’interès  especial  que  té  aquesta  actuació  per  a  la  conservació  del  nostre
patrimoni immoble de valor patrimonial i del fet que no es pot incloure a causa de la
singularitat  de la subvenció en cap convocatòria de concurrència competitiva de la
Diputació, d’acord amb el que estableix l’article 22.2 a de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre,  general  de  subvencions,  i  l’article  15  c  de  l’Ordenança  general  de
subvencions de la Diputació de Girona; i vist que la concessió de la subvenció es pot
formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb el procediment regulat en l’article
65 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Vist l'informe favorable del cap del centre gestor del Servei de Monuments i atesos els
antecedents  exposats,  el  diputat  delegat  de Cultura,  Noves  Tecnologies,  Esports  i
Educació, proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent:

Primer. Concedir una subvenció d’acord amb les dades següents:

Núm. expedient Nom del beneficiari CIF/NIF

2022/1664 Consorci de l’Alta Garrotxa P1700039I

Objecte de la subvenció Naturalesa

Rehabilitació de la rectoria de Sant Aniol d’Aguja inversió

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

Import de la subvenció (en
€) 

% de finançament

27.999,20 € 25.000,00 € 89,29 %

Segon. Autoritzar  i  disposar  la  despesa  de  25.000,00  €  amb  càrrec  a  l’aplicació
pressupostària 304/3360/76760 del pressupost de la Diputació de Girona de 2022.

Tercer. Despeses subvencionables i període d’execució.
La  subvenció  que  es  concedeix  té  caràcter  singular.  Es  consideren  despeses
subvencionables les que es detallen en el pressupost de la sol·licitud i que formen part
de l’objecte de la subvenció; per tant, l’import que s’autoritza no podrà ser utilitzat per
sufragar despeses d’una altra naturalesa. 
No es consideren despeses subvencionables, les taxes municipals, com les llicències
d’obres,  despeses  de  lloguer  o  despeses  dels  membres  de  l’entitat  per  dietes.
Únicament,  es poden imputar les detallades en el pressupost original i  directament
relacionades amb la realització de la intervenció.
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Es  consideren  despeses  efectuades  les  que  s'hagin  meritat  durant  el  termini
d’execució,  encara  que  no  hagin  estat  pagades  efectivament  abans  d'acabar  el
període de la justificació.
El període d’execució de l’actuació subvencionada comença el dia d’aprovació de la
subvenció i finalitza el 30 de novembre de 2022.
El termini de 30 de novembre de 2022 per a l’execució i justificació de les obres pot ser
prorrogat d’acord amb allò previst en l’Ordenança general de subvencions i per la Llei
39/2015.

Quart. Compatibilitat.
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic
o privat, nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar
el cost total de l’activitat subvencionada.

Cinquè. Acceptació de la subvenció.
Acceptació de la subvenció.  Es considera que l’entitat  accepta la subvenció, així
com  les  condicions  generals  i  específiques  fixades  per  aplicar-la,  estipulades  en
aquest acord, si en el termini d’1 mes, a comptar de la notificació d’aquest acord, no
manifesta el contrari.

Sisè. Termini i règim de justificació. 
El beneficiari ha de justificar, en el termini de cinc dies hàbils a partir de l’acabament
del període d’execució establert al punt tercer d’aquest acord, la realització efectiva de
l’objecte de la subvenció, per 27.999,20 €, corresponent a l’import de les despeses que
consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació al
Registre  General  de  la  Diputació  del  compte  justificatiu  normalitzat,  disponible  a
l’apartat  «Documentació»  del  web  de  la  Diputació  de  Girona  (www.ddgi.cat),
acompanyat de la documentació següent:

a) Memòria justificativa del compliment de l’activitat.
b) Relació classificada de les despeses de l’activitat, amb la identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la
factura. 
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats, amb
la identificació de l’import i la procedència.
d) Documentació acreditativa que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb la
col·laboració de la Diputació de Girona, tal com estableix el punt novè d’aquest
acord.
e)  Declaració  responsable  sobre  les  retribucions  dels  òrgans  de  direcció  o
d’administració  de  l’entitat,  a  l’efecte  que  la  Diputació  de  Girona  les  faci
públiques en compliment de les obligacions establertes en la legislació sobre
transparència  (model  disponible  a  l’apartat  «Documentació»  del  web
www.ddgi.cat).
f) Les factures que es detallen a la relació classificada del compte justificatiu.

Quan l’import de la despesa subvencionable sigui superior a les quanties establertes
per la legislació vigent de contractació pública en relació amb el contracte menor, el
beneficiari  ha  de  justificar  que  ha  sol·licitat  com  a  mínim  3  ofertes  a  diferents
proveïdors,  prèviament  a  la  contractació  del  compromís,  excepte  que  per  les
característiques especials de l’objecte del contracte no hi hagi en el mercat suficient
nombre d’entitats que el realitzin, prestin o subministrin, o tret que la despesa s’hagués
realitzat amb anterioritat a la sol·licitud de la subvenció.
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En cas d’inversions,  s’admet la  presentació d’un màxim de 3 justificacions parcials
sempre que es faci en la forma i amb els terminis de justificació establerts en aquesta
resolució. 
Si  el  cost  de  l’actuació  resulta  finalment  superior  al  que  es  preveu  en  la
sol·licitud, la subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment. 
En cas que el cost justificat sigui inferior al que consta en el pressupost acceptat, la
subvenció  es  minorarà  proporcionalment,  aplicant  sobre  la  quantitat  concedida  el
percentatge de desviació.
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a
la base primera (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos, etc.), superin la despesa
efectiva.
El  centre  gestor  revisarà  la  documentació  justificativa  i,  si  hi  detecta  errors  o
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils els
esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que,
si  no  ho  fes,  es  consideraria  incomplerta  l’obligació  de  justificació,  amb  les
conseqüències  que  s’estableixen  als  articles  22  i  33  de  l’Ordenança  general  de
subvencions.

Setè. Pagament.
El pagament de la subvenció es farà en concepte de bestreta en el termini d’1 mes a
partir  de  la  notificació  d’aquesta  resolució  i  prèvia  acceptació  expressa  de  la
subvenció.  L’import  màxim  d’aquesta  bestreta  serà  d’un  60  %  de  la  subvenció
atorgada.
Quan el beneficiari hagi presentat al Registre General de la Diputació la justificació
econòmica es farà efectiva la quantitat restant.
Es tramitarà el pagament de la subvenció o la bestreta previ informe favorable del cap
del centre gestor, i es farà efectiu mitjançant transferència bancària.

Vuitè. Obligació de difusió i publicitat.
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de
Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de
subvenció, encara que l’activitat ja hagi estat realitzada.
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per
aplicació  del  règim previst  en  el  títol  IV de la  Llei  general  de subvencions puguin
correspondre, s’aplicaran les regles següents:

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

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

Novè. Altres obligacions del beneficiari.
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 El beneficiari té les obligacions següents:
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció.
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i la informació que li sigui requerida
en relació amb l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les
actuacions  de  comprovació  i  control  de  la  Diputació  de  Girona,  la  Sindicatura  de
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable.
c)  Notificar  a  la  Diputació  de  Girona  la  informació  relativa  als  ajuts  obtinguts  o
demanats  a  altres  administracions  o  entitats  públiques  o  privades,  nacionals  o
internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud.
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i
control. 
e) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.
f) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.

Desè. Subcontractació. 
Es  permet  que  les  entitats  beneficiàries  subcontractin  les  actuacions  objecte  de
subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin hauran d’anar a càrrec
de l’entitat respectiva.

Onzè. Modificació de les subvencions.
 La Junta de Govern de la Diputació de Girona té la facultat de revisar la subvenció
concedida i de modificar la resolució de concessió en el cas que s’hagin alterat les
condicions que s’han tingut en compte per concedir la subvenció. 
Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, el beneficiari no podrà sol·licitar
un canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, ni demanar la modificació del
pressupost o del percentatge de finançament.
En relació amb la modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa
concordant. 

Dotzè. Invalidesa, revocació i reintegrament.
La Diputació de Girona podrà revocar totalment o parcial les subvencions. Si es dona
aquest cas, el beneficiari tindrà l’obligació de retornar l'import rebut i de pagar l'interès
de demora corresponent en els supòsits següents:

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

2. En  cas  d’incompliment  d'altres  obligacions  que  preveuen  aquestes
bases.

3. Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.
4. Si en el termini de tres anys, a comptar des de l’atorgament d’aquesta

subvenció,  no  s’ha  iniciat  l’activitat  de  Museu  del  circ  amb  la  seva
obertura al públic.

El Servei de Monuments de la Diputació de Girona tramitarà, si escau, els expedients
d’invalidesa,  revocació  i  reintegrament  de  les  subvencions  concedides,  i  l’òrgan
competent  per  adoptar  els  acords  corresponents  serà  la  Junta  de  Govern  de  la
Diputació.

Tretzè. Verificació i control. 
La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients,
l’acompliment  de  l’objecte  subvencionat,  el  qual  té  la  consideració  de  finalista.  El
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control financer es regirà pel que s’estableix al títol III de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions. 
El  beneficiari  i  els  tercers  relacionats  amb  l’objecte  de  la  subvenció  o  la  seva
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als efectes
que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
sens perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre.

Catorzè. Prohibició de contractació amb persones vinculades.
El  beneficiari  no  podrà  concertar  l’execució  total  o  parcial  de  les  activitats
subvencionades  amb  persones  o  entitats  amb  qui  estigui  vinculat,  llevat  que  la
contractació  es  realitzi  amb  les  condicions  normals  de  mercat  i  hagi  obtingut
l’autorització de la Diputació de Girona.
Tampoc no podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l’article 29.7 de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Quinzè. Principis ètics i regles de conducta. El beneficiari d’aquesta subvenció està
obligat a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de conducta establerts
a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern, com són, entre d’altres, els següents: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L’incompliment  dels  principis  i  regles  anteriors  comportarà  l’aplicació  del  règim
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció del
caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses.

Setzè. Normes supletòries.
 En tot el que no s’hagi previst en aquest acord serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel
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qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions; l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona, i la resta de normes que hi siguin aplicables.

Dissetè.  Notificar  aquest  acord  a  l’interessat  amb  la  indicació  dels  recursos
procedents.

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

17. Aprovació subvenció nominativa a la cambra oficial  de comerç,  indústria,
serveis,  i  navegació  de  Barcelona  per  al  finançament  de  la  posada  en
funcionament del Centre Blockchain de Catalunya a Girona - Noves Tecnologies

APROVACIÓ  SUBVENCIÓ  NOMINATIVA A LA CAMBRA OFICIAL  DE  COMERÇ,
INDÚSTRIA, SERVEIS, I NAVEGACIÓ DE BARCELONA PER AL FINANÇAMENT DE
LA POSADA EN FUNCIONAMENT DEL CENTRE BLOCKCHAIN DE CATALUNYA A
GIRONA (EXP. 2022/2098)

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona, amb NIF
Q0873001B,  ha  sol·licitat  una  subvenció  nominativa  per  finançar  la  posada  en
funcionament  del  Centre Blockchain de Catalunya (CBCat)  a Girona,  i  s’ha instruït
l’expedient corresponent (2022/2098). El Centre Blockchain de Catalunya (CBCat) està
promogut per la Cambra de Barcelona amb el suport del Departament de Polítiques
Digitals de la Generalitat  de Catalunya.  L’ajut  econòmic sol·licitat  és per import  de
100.000 euros per a l’any 2022, d’un pressupost total de 248.422,00 euros.

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria,  Serveis i  Navegació de Barcelona és una
corporació de dret  públic  constituïda el  14 d’octubre de 1886,  regulada per la  Llei
4/2014  d’1  d’abril,  Bàsica  de  les  cambres  oficials  de  Comerç,  Indústria,  Serveis  i
Navegació i per la Llei 14/2002, de 27 de juny, de les cambres oficials de Comerç,
Indústria i Navegació de Catalunya i del Consell General de les Cambres. La Cambra
Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona presta serveis a les
empreses, contribuint a la regeneració del teixit econòmic i a la creació d’ocupació, i
consagrant  la  seva  funció  de representació,  promoció  i  defensa  dels  interessos
generals del comerç, la indústria, els serveis i la navegació.

El Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar, l'any 2019, l'estratègia blockchain
de Catalunya amb l'objectiu de posicionar Catalunya com a país capdavanter en el seu
ús i desenvolupament.

En  el  marc  de  les  seves  competències,  la  Cambra  Oficial  de  Comerç,  Indústria,
Serveis i  Navegació de Barcelona ha impulsat la creació del Centre Blockchain de
Catalunya (CBCat), una iniciativa que ha de servir de pol de desenvolupament i nexe
d’unió entre les comunitats local i  global,  d’un ecosistema altament innovador,  que
empenyi  el  creixement  econòmic  i  tecnològic,  i  projecti  Catalunya  com  a  líder
internacional.

El  Centre  Blockchain  de  Catalunya  (CBCat)  té  com  a  finalitat  accelerar  l’adopció
d’actius digitals  i  tecnologies descentralitzades (DLTs),  plataformes base per  a una
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ràpida i completa digitalització a Catalunya, i promoure-les entre tots i cadascun dels
sectors  industrials  i  entre  aquells  actors,  individuals  o  col·lectius,  privats  o
institucionals, potencialment concernits.

La  Cambra  Oficial  de  Comerç,  Indústria,  Serveis  i  Navegació  de  Barcelona  té  la
voluntat de descentralitzar l’activitat del Centre Blockchain de Catalunya (CBCat), i per
aquest  motiu ha obert  un procés de selecció per a que diferents ciutats catalanes
presentin  candidatura  per  establir-hi  la  seu.  En data  27 de novembre de 2020,  la
Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona va resoldre
favorablement la candidatura presentada per l’Ajuntament de Girona per tal  que la
ciutat de Girona esdevingui la seu del Centre Blockchain de Catalunya (CBCat). 

Diputació de Girona recolza la candidatura per establir la seu del Centre  Blockchain
de Catalunya (CBCat) a la ciutat de Girona, una candidatura que ha comptat amb el
suport  de  la  Cambra  de  Oficial  de  Comerç,  Indústria  i  Navegació  de  Girona,
l’Ajuntament de Girona, la Universitat de Girona i l’Associació d’Empreses de Noves
Tecnologies de Girona (AENTEG).

El  Centre   Blockchain  de  Catalunya  (CBCat),  amb  seu  a  la  ciutat  de  Girona,  es
projecta com el punt neuràlgic encarregat  d’instaurar la tecnologia del Blockchain i
altres tecnologies descentralitzades a Catalunya, assolint la ciutat un paper cabdal pel
que fa a la transferència de coneixement, la competitivitat territorial i el posicionament
de  la  demarcació  de  Girona  com  a  territori  líder  en  l’ús  i  desenvolupament  de
tecnologies DLT.

El  projecte  contribueix,  entre  d’altres,  a  la  consecució  del  8è  Objectiu  de
Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030, que fa referència al treball digne i el
creixement econòmic, i al 9è, referit a la indústria, la innovació i les infraestructures.
Les  activitats  que  desenvolupa  la  Cambra  Oficial  de  Comerç,  Indústria,  Serveis  i
Navegació  de  Barcelona,  per  mitjà  del  Centre  Blockchain  de  Catalunya  (CBCat),
responen  al  foment  d'una  activitat  d'utilitat  pública,  promouen  la  dinamització
econòmica i tecnològica i la generació d’ocupació.

La Diputació de Girona té l’interès i la voluntat de potenciar estratègies d’innovació
social i digital, apostant per noves eines tecnològiques capdavanteres que, aplicades a
la governança local, ajudin a millorar la qualitat de vida de la ciutadania, fomentin la
cohesió social, la competitivitat del teixit empresarial de la ciutat i el progrés econòmic i
social  del  territori.  El  Servei  de Sistemes i  Tecnologies  de la  Informació d’aquesta
Diputació  dóna  suport  amb  l’aportació  de  fons  econòmics  destinats  a  programes
generals i específics de noves tecnologies mitjançant l’atorgament de subvencions i
altres ajuts que beneficien a les comarques gironines.

El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril,  pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, i la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases del règim local, preveuen l'atorgament de subvencions i ajuts econòmics per
part de les Diputacions.

L’article 22.2.c de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, l'article
15.c, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei
general de subvencions, i l'article 15.c de la vigent Ordenança general de subvencions
de Diputació de Girona estableixen els supòsits d'aquesta concessió nominativa. El
procediment de concessió està regulat al Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel
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qual  s’aprova  el  Reglament  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  general  de
subvencions.

L’article 66.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’aril, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, estableix que els ens locals tenen
competències en els àmbits de la participació ciutadana, de l'autoorganització, de la
identitat i la representació locals, de la sostenibilitat ambiental i la gestió territorial, de
la  cohesió  social,  de  les  infraestructures  de  mobilitat,  de  la  connectivitat,  de  la
tecnologia de la informació i de la comunicació, dels abastaments energètics i de la
gestió  de  recursos  econòmics,  amb  l'abast  que  fixen  aquesta  Llei  i  la  legislació
sectorial respectiva. D’acord amb l’article 45.1 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya,
els poders públics han d’adoptar les mesures necessàries per a promoure el progrés
econòmic i el progrés social de Catalunya i dels seus ciutadans, basats en els principis
de la solidaritat, la cohesió, el desenvolupament sostenible i la igualtat d’oportunitats.

Al pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada nominativament a
favor  de  Cambra  Oficial  de  Comerç,  Indústria,  Serveis  i  Navegació  de  Barcelona.
L'article 15 de l’Ordenança general de subvencions de Diputació de Girona estableix
l’atorgament de subvencions directes que estiguin consignades nominativament al seu
pressupost general.

De conformitat  amb allò  que preveuen 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 Diputació de Girona, la concessió de la subvenció es pot formalitzar
mitjançant un acord, de conformitat amb el procediment regulat a l’article 65 del Reial
Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el reglament de la LGS.

Aquesta sol·licitud va ser valorada positivament a la memòria pel diputat de Noves
Tecnologies,  que  a  l'hora  de  considerar  el  caràcter  excepcional  de  la  subvenció
sol·licitada  ha  tingut  en  compte  que  es  tracta  d'una  actuació  d’especials
característiques que en dificulta la inclusió en una convocatòria pública i que per la
seva  especial  finalitat  no  s’ajusta  a  les  convocatòries  generals  o  específiques
aprovades per aquesta Diputació.

Per tot el que s’ha exposat, vist l’informe favorable del cap del Servei de Sistemes i
Tecnologies  de  la  Informació,  que  acredita  que  existeix  crèdit  pressupostari  i  és
adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa (art. 13.2.a) RD 424/2017, art.
172 i 176 RDLeg. 2/2004, art. 9 L 38/2003); de conformitat amb les atribucions que la
vigent legislació de règim local atribueix a la Presidència, i d’acord amb el decret de 18
de juliol de 2019, de delegació de competències de la Presidència de Diputació de
Girona a favor de la Junta de Govern, i  el posterior decret de modificació del punt
primer d’aquesta resolució de data 19 d’agost de 2019, el diputat delegat de Noves
Tecnologies de Diputació de Girona proposa elevar a la Junta de Govern la següent:

RESOLUCIÓ

PRIMER. Concedir la subvenció que es detalla a continuació:

Expedient: 2022/2098

Ens beneficiari NIF Concepte Subvenció €
Import a justificar
€
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Cambra  Oficial  de  Comerç,
Indústria, Serveis i Navegació
de Barcelona

Q0873001B
Posada  en  marxa  Centre
Blockchain  de  Catalunya
(CBCat) a Girona

100.000,00 100.000,00

ODS treballats
8è.- Treball digne i creixement econòmic
9è.- Indústria, innovació i infraestructures

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de CENT MIL EUROS (100.000 €),
amb  càrrec  a  l’aplicació  310/4910/48102 del  pressupost  general  de  Diputació  de
Girona de 2022.

TERCER. Activitat subvencionada. La subvenció que es concedeix té caràcter singular
i  serà  destinada  exclusivament  a  l’execució  de  les  despeses  que  consten  a  la
sol·licitud. L’import que s’autoritza no podrà ser utilitzat per sufragar despeses d’una
naturalesa altra que les  despeses subvencionables que es descriuen en aquesta
resolució. Es consideren despeses subvencionables:
Les  despeses  ordinàries  d’estructura,  organització,  promoció  i  funcionament,
necessàries per al desplegament del programa d’activitats del Centre Blockchain de
Catalunya (CBCat) de l’exercici 2022, per al correcte desenvolupament de l’activitat i el
compliment de les finalitats que té encomanades l’entitat.
Les despeses podran ser directes o indirectes,  sempre que responguin de manera
indubtable  a  la  naturalesa  de  l'activitat  subvencionada,  s’efectuïn  d’acord  amb  la
finalitat, la memòria i el pressupost de despeses presentat per la Cambra Oficial de
Comerç,  Indústria,  Serveis  i  Navegació  de Barcelona,  i  es  duguin  a terme dins  el
termini d’execució establerts. 
Aquestes  despeses  hauran  de  ser  efectivament pagades  amb  anterioritat  a  la
finalització del termini de justificació, que serà com a màxim tres mesos després de
la finalització del període d’execució, que és l’any 2022.
No  són  subvencionables  les  despeses  d'amortització  de  béns  inventariables  ni
despeses d'amortització d'aquest tipus de béns.
Les despeses financeres, les d’assessoria jurídica o financera, les notarials i registrals,
les despeses pericials per a l’execució del projecte subvencionat i les d’administració
específiques són subvencionables  si  estan directament  relacionades amb l’activitat
subvencionada i són indispensables per a la seva preparació o execució adequada, i
sempre que ho prevegin així les bases específiques. Amb caràcter excepcional,  les
despeses de garantia  bancària poden ser  subvencionades quan ho prevegi  així  la
normativa reguladora de la subvenció. En cap cas no són despeses subvencionables:

a) Les despeses d’amortització 
b) Els interessos deutors dels comptes bancaris 
c) Els interessos, recàrrecs i sancions administratives o penals 
d) Les despeses de procediments judicials.

Es podran justificar les despeses del personal vinculat directament al projecte/activitat.
Amb la justificació s'haurà de presentar l'estructura organitzativa del projecte/activitat,
amb la relació del personal, la seva vinculació al projecte (durada i dedicació).
En cap cas el cost de les despeses subvencionables podrà ser superior al valor de
mercat.
En el cas que l’import de la despesa subvencionable superi les quanties establertes
per la contractació menor en la normativa vigent de contractació pública, el beneficiari
ha de justificar  que ha sol·licitat  com a mínim tres ofertes  de diferents proveïdors
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prèviament  a  la  contractació,  excepte  que  per  les  característiques  especials  de
l’objecte del contracte no existeixi en el mercat suficient nombre de proveïdors que el
realitzin, prestin o subministrin, o tret que la despesa s’hagués realitzat amb anterioritat
a la sol·licitud de subvenció.
L’elecció  entre  les  ofertes  presentades,  es  realitzarà  amb  criteris  d’eficiència  i
economia,  havent  de  justificar  expressament  en  una  memòria  l’elecció  quan  no
recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

QUART. Període d’execució. El període d’execució de l’actuació subvencionada és de
l’1 de gener al 31 de desembre de 2022.

CINQUÈ.  Compatibilitat.  La  subvenció  és  compatible  amb  l’obtenció  d’altres
subvencions, ajudes,  ingressos o recursos per a la mateixa finalitat,  procedents de
qualsevol  administració  o  ens  públic  o  privat,  nacional,  de  la  Unió  Europea  o
d’organismes  internacionals.  La  suma  de  les  subvencions  compatibles  amb  la  de
Diputació  de  Girona  en  cap  cas  no  pot  superar  el  cost  total  de  l’activitat
subvencionada.

SISÈ. Acceptació de la subvenció. El beneficiari disposarà d’un termini d’un mes per
acceptar  la  subvenció,  a  comptar  de  la  notificació  d’aquest  acord,  així  com  les
condicions  generals  i  específiques fixades per  aplicar-la  que s’estipulen en aquest
acord.

SETÈ. Termini de justificació.  La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que
finalitza el 31 de març de 2023.

VUITÈ. Justificació de la subvenció. S'entendrà com a despesa meritada, efectuada
i justificable, la que derivi d'obligacions reconegudes per part de l’ens, encara que no
hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de justificació.
El beneficiari ha de justificar la realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per
import total de 100.000 euros, com estableix la base primera, corresponent a l’import
de les despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, de la
forma que es detalla a continuació..
La justificació es farà mitjançant la presentació al Registre General de la Diputació del
compte justificatiu normalitzat, disponible a l’ acompanyat de la documentació següent:

a) El compte justificatiu normalitzat de Diputació de Girona, disponible a l’apartat
«Documentació» del web www.ddgi.cat.
b) Memòria justificativa del compliment de l’activitat.
c)  Relació  classificada  de  les  despeses  de  l’activitat,  amb  la  identificació  del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la
factura. 
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats, amb la
identificació de l’import i la seva procedència.
e) Elements de difusió i publicitat. Documentació acreditativa, en format PDF, de la
difusió  que  l’activitat  subvencionada  s’ha  efectuat  amb  la  col·laboració  de  la
Diputació de Girona, tal com estableix el la base tercera punt 13 d’aquest conveni.
Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual utilitzada en la difusió pública de
les activitats.
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f)  Declaració  responsable  sobre  les  retribucions  dels  òrgans  de  direcció  o
d’administració de l’entitat, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques
en compliment de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència
(model normalitzat disponible a l’apartat «Documentació» del web www.ddgi.cat).
g) Acreditació d’haver sol·licitat tres pressupostos en els casos previstos en el pacte
relatiu a les despeses subvencionables. 
h)  En  cas  de  subcontractació  d’empreses vinculades,  justificació  preu ajustat  a
mercat.
i)  El  compte  justificatiu  s’haurà  de  presentar  acompanyat  d’una  liquidació  dels
comptes de l’actuació subvencionada juntament amb un informe de revisió, subscrit
per un auditor de comptes, que garanteixi, mitjançant un examen independent, que
el beneficiari de l’ajut ha realitzat l’acció subvencionada i ha complert els requisits
perquè se’n pugui fer el pagament. L’informe ha d’exposar de forma clara, objectiva
i ponderada els fets comprovats i les conclusions obtingudes. L'auditor de comptes
ha  d’estar  inscrit  com  a  exercint  al  Registre  oficial  d’auditors  de  comptes
dependents de l’ Institut  de Comptabilitat  i  Auditoria de Comptes.  Les despeses
d’elaboració de l’informe d’auditoria es consideren despeses subvencionables fins a
un import màxim de 1.000,00 €.

No s'admetrà cap canvi de destinació de l'objecte subvencionat.
No es concedirà pròrroga del termini de justificació. 
La manca de justificació implicarà l’inici del procediment de revocació de la subvenció
concedida.
Règim de justificació
Si el cost final de l'actuació subvencionada és  inferior a l’import previst a causa de
baixa en l'adjudicació, el percentatge de subvenció és mantindrà en allò establert en el
punt primer, i en cap cas la subvenció rebuda de la Diputació de Girona ha de ser
superior al que s’hi estableix. En cas que el cost justificat sigui inferior al que consta en
el pressupost acceptat,  la subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la
quantitat concedida el percentatge de finançament del 40,25%. 
Si  el  cost  de  la  inversió  subvencionada  resulta  finalment  superior al  que  estava
inicialment  previst,  la  subvenció  es  mantindrà  en l'import  fixat  en  el  punt  primer  i
l'increment del cost el finançarà l’ens, que assumeix el compromís del finançament,
directament. Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu en la
sol·licitud, la subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat
en el punt cinquè d’aquest acord, superin la despesa efectiva.
El  centre  gestor  revisarà  la  documentació  justificativa  i,  si  hi  detecta  errors  o
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils els
esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que,
si  no  ho  fes,  es  consideraria  incomplerta  l’obligació  de  justificació,  amb  les
conseqüències  que  s’estableixen  als  articles  22  i  33  de  l’Ordenança  general  de
subvencions.

NOVÈ. Afectació dels béns. En cas d’inversions el beneficiari ha de destinar els béns
al fi concret per al qual es concedeix la subvenció durant un període mínim de 5 anys
en el cas de béns inscriptibles en un registre públic i de dos anys per a la resta de
béns. Si el beneficiari es proposa modificar el fi concret per al qual es va concedir la
subvenció,  prèviament  ha  de  retornar  les  quantitats  percebudes  en  concepte  de
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subvenció, més l’interès legal que correspongui. Aquesta circumstància ha de quedar
inscrita en el registre públic corresponent.
En el cas de béns inscriptibles en un registre públic, les circumstàncies expressades
en el paràgraf anterior s’han de fer constar en l’escriptura en el cas d’adquisició, i, en
qualsevol  cas,  en  el  registre  públic  corresponent,  i  cal  indicar-hi  l’import  de  la
subvenció concedida.

DESÈ. Pagament. El lliurament de la subvenció resta condicionat a la presentació del
compte justificatiu al Registre General de la Diputació de Girona en el termini establert.
Es tramitarà el pagament de la subvenció previ informe favorable del cap del centre
gestor i amb l’aportació de la documentació justificativa. El pagament de la subvenció
es farà mitjançant transferència bancària.

ONZÈ. Obligacions del beneficiari. La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i
Navegació de Barcelona, en tant que ens beneficiari, té les obligacions següents:

a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció.
b)  Prestar  col·laboració  i  facilitar  la  documentació  i  la  informació  que  li  sigui
requerida  en  relació  amb  l’activitat  per  a  la  qual  es  concedeix  la  subvenció,  i
sotmetre’s a les actuacions de comprovació i  control  de Diputació de Girona,  la
Sindicatura  de  Comptes  i  altres  òrgans  competents,  d’acord  amb  la  normativa
aplicable.
c)  Notificar  a  Diputació  de  Girona  la  informació  relativa  als  ajuts  obtinguts  o
demanats  a  altres  administracions  o  entitats  públiques  o  privades,  nacionals  o
internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud.
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents  electrònics,  mentre  puguin  ser  objecte  de  les  actuacions  de
comprovació i control. 
e) 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,  sens perjudici  d’allò  que s’estableix  al
punt dotzè d’aquest acord.
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.
g)  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  a  qualsevol  acte  de  presentació  pública  relacionat  amb  l’objecte  de  la
subvenció, així com amb el disseny dels continguts de difusió.

DOTZÈ. Obligació  de  difusió  i  publicitat.  El  beneficiari  haurà  de  fer  constar
expressament  el  suport  econòmic  de  la  Diputació  de  Girona  en  qualsevol  acte,
publicitat  o  difusió de les actuacions que siguin  objecte de subvenció,  encara que
l’activitat ja hagi estat realitzada. Caldrà fer constar el logotip de Diputació de Girona i
el logotip «DDGI 2030 Demarcació Sostenible», que es poden descarregar de l’apartat
«Imatge institucional» del web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat). 
S'haurà de fer publicitat a través d'algun dels mitjans de què es disposi (pàgina web,
xarxes socials, etc.).
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Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per
aplicació  del  règim previst  en  el  títol  IV de la  Llei  general  de subvencions puguin
correspondre, s’aplicaran les regles següents:

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

TRETZÈ. Subcontractació. Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les
actuacions objecte de subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin
hauran d’anar a càrrec de l’entitat respectiva.

CATORZÈ. Modificació de les subvencions. Una vegada s’hagi aprovat la resolució
corresponent,  el  beneficiari  no  podrà  sol·licitar  un  canvi  de l’objecte  o  destí  de  la
subvenció atorgada.

QUINZÈ. Invalidesa, revocació i reintegrament. La Junta de Govern de 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
seva concessió.
En relació a 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 a la
normativa concordant. 
Diputació  de  Girona  podrà  revocar  tot  o  part  de  la  subvenció  i  exigir-ne  el
reintegrament i els interessos de demora corresponents en els supòsits següents:

3. En  aquells  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 Diputació de Girona. 

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

El  Servei  de  Noves  Tecnologies  tramitarà,  si  escau,  els  expedients  d’invalidesa,
revocació  i  reintegrament  de  les  subvencions  concedides,  i  l’òrgan  competent  per
adoptar els acords corresponents serà la Junta de Govern de Diputació de Girona.

SETZÈ. Verificació i control. Diputació de Girona té la facultat de verificar pels mitjans
que  estimi  convenients  l’acompliment  de  l’objecte  subvencionat,  el  qual  té  la
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona i els tercers
relacionats  amb  l’objecte  de  la  subvenció,  o  la  seva  justificació,  estan  obligats  a
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sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi la Intervenció de Diputació
de Girona,  d’acord  amb el  que  estableix  l’article  46 de la  Llei  38/2003,  de  17 de
novembre, general de subvencions. La negativa al compliment d’aquesta obligació es
considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als efectes que preveu l’article 37
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, sens perjudici de les
sancions que, si escau, puguin correspondre.

DISSETÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades. El beneficiari no podrà
concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb persones o
entitats  amb  qui  estigui  vinculat,  llevat  que  la  contractació  es  realitzi  amb  les
condicions normals de mercat i hagi obtingut l’autorització de la Diputació de Girona.
Tampoc no podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l’article 29.7 de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

DIVUITÈ.  Objectius  de  Desenvolupament  Sostenible.  La  subvenció  contribueix  a
l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 i
s’emmarca en el projecte «DDGI 2030 Demarcació Sostenible», que treballa per la
sostenibilitat  econòmica,  social  i  ambiental  de  la  demarcació  de  Girona.  Amb
l’acceptació d’aquesta subvenció el beneficiari es compromet a tenir en compte els
disset ODS en l’execució de l’acció subvencionada, així com a prestar una atenció

especial a la igualtat de gènere (ODS 5) i a la reducció d’emissions de CO2 (ODS 13).

DINOVÈ. Principis ètics i regles de conducta. El beneficiari d’aquesta subvenció està
obligat a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de conducta establerts
a l’article 55 de la Llei  19/2014,  de 29 de desembre,  de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, els següents: 

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

drets estatutaris. 
3. 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.

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

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

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

7. La bona fe.
8. El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de la seva competència

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

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

aplicables, d’acord amb el que preveu la Llei 19/2014, de 29 de desembre, 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
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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  efectes  que  Diputació  de  Girona  les  faci  públiques  en
compliment de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència).

L’incompliment  dels  principis  i  regles  anteriors  comportarà  l’aplicació  del  règim
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, 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.

VINTÈ. 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. 6.1e del Reglament) i d’obligacions legals
(art.  6.1c).  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.

VINT-I-UNÈ. Normes supletòries. En tot el que no s’hagi previst en aquest acord serà
d’aplicació  la  Llei  38/2003,  de 17  de  novembre,  general  de subvencions;  el  Reial
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de Diputació de Girona, i la resta de
normes que hi siguin aplicables.

VINT-I-DOSÈ. Notificació. Notificar aquesta resolució a la Cambra Oficial de Comerç,
Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona, amb indicació dels recursos que siguin
procedents. 

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

18.  Revocació  de  subvencions  de  la  convocatòria  de  subvencions  per  al
finançament de l'acció de promoció i foment de l'activitat física i l'esport a les
comarques gironines 2021 - Servei d'Esports

ANTECEDENTS 
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Vistes  les  bases  reguladores  de  subvencions  per  al  finançament  de  l’acció  de
promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines,  aprovades
pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió de 26 de gener de 2021, publicades al
Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) número 20 d’1de febrer de 2021.

Vista  la  convocatòria  de  subvencions  en  règim  de  concurrència  competitiva  als
ajuntaments, les entitats esportives, els consells esportius, els centres educatius, en el
marc dels  diferents programes de suport  i  destinades al  finançament de l’acció  de
promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines, aprovada per
Junta de Govern en la sessió de 2 de març de 2021, i publicada al BOPG número 47
de 10 de març de 2021.

Vista la resolució de la convocatòria de subvencions per al finançament de l’acció de
promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines, aprovada per
Junta de Govern en la sessió de 29 de juny de 2021.

Vist l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona de 18 de gener de 2022,
pel qual s’iniciava el procediment de revocació de subvencions.

Vistes  les  al·legacions  presentades  per  la  Penya  Unionista  Figueres  i  pel  Club
Joventut Sant Pere Màrtir, amb data d’entrada en el Registre de la Diputació de Girona
de 27 de gener de 2022.

FONAMENTS DE DRET

L’entitat Penya Unionista Figueres, en el seu escrit d’al·legacions, atribueix la manca
de justificació  de la  subvenció  i  esgotament  del  termini  per  presentar  aquesta,  als
canvis produïts en la composició de la junta directiva del club.

D’acord  amb  l’article  30.2  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  general  de
subvencions,  “La  rendició  del  compte  justificatiu  constitueix  un  acte  obligatori  del
beneficiari o de l’entitat col·laboradora, en la qual s’han d’incloure, sota responsabilitat
del  declarant,  els justificants de despesa o qualsevol  altre document amb validesa
jurídica que permetin acreditar el compliment de l’objecte de la subvenció pública. La
forma  del  compte  justificatiu  i  el  termini  de  rendició  del  mateix  compte  estan
determinats per les bases reguladores corresponents de les subvencions públiques”.

En aquest sentit, doncs, els fets exposats per l’entitat Penya Unionista Figueres, no
serien un argument suficient a tenir en compte a l’hora d’acceptar la presentació, fora
de termini, de la justificació de la subvenció pel subprograma B1. Així mateix, el punt
12.b  de  les  bases  reguladores  de  subvencions  de  la  Diputació  de  Girona  per  al
finançament  de  l’acció  de  promoció  i  foment  de  l’activitat  física  i  l’esport  de  les
comarques gironines aprovades pel Ple en data 16 de gener de 2021 i publicades en
el BOP núm. 20 d’1 de febrer de 2021, referent al termini de justificació, estableix que
“no  s’accepten  pròrrogues  en  el  període  d’execució  ni  ampliacions  de  termini  de
justificació,  de  manera  que,  una  vegada  hagi  finalitzat,  si  no  s’ha  presentat  la
justificació, s’iniciarà el procediment de revocació”.

El  Club Joventut  Sant  Pere  Màrtir,  en  el  seu escrit  d’al·legacions,  exposa la  gran
quantitat  de  documents  a  aportar  per  atendre  al  requeriment  d’esmena  de  la
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justificació  de la  subvenció  i  al  desconeixement  de com fer  l’enviament  de tota  la
documentació.

En data 29 de setembre de 2021, el Club Joventut Sant Pere Màrtir va presentar el
document  compte  justificatiu  de  la  subvenció  pel  subprograma  B1.  Una  vegada
revisada la documentació presentada,  es comprova que en la relació de despeses
detallades per l’entitat s’ometen dades d’importància rellevant (núm. de factura, data
de la factura o període de la nòmina i CIF/NIF). Així mateix, també es comprova que
no s’ha aportat l’acreditació de la publicitat realitzada en què hi constés el suport de la
Diputació de Girona.

En data 19 de gener de 2022, es requereix al Club Joventut Sant Pere Màrtir perquè,
dins el termini  de 15 dies hàbils,  esmeni els defectes i completi la documentació o
ampliï  la  informació.  Una  vegada  transcorregut  el  termini  habilitat  a  tal  efecte,  es
comprova que l’entitat no ha presentat la documentació requerida.

S’actua d’acord amb el que s’estableix a l’article 37.c de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i l’article 93 del Reial Decret 887/2006, de 21 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions.

CONCLUSIONS

Atès que l’òrgan competent per revocar la subvenció és la Junta de Govern d’acord
amb el punt número 18 de les bases publicades al BOP número 20 d’1 de febrer de
2021.

Vist l’informe del cap del centre gestor i,  d’acord amb els antecedents exposats, el
diputat delegat d’Esports proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent:

Primer. Desestimar les al·legacions presentades d’acord amb la taula següent:

Exp. Sol·licitant CIF
Pro
g.

2021/3217 Penya Unionista Figueres G17313842 B1

2021/4730 Joventut Sant Pere Màrtir G17392895 B1

Segon. Revocar les subvencions d’acord amb la taula següent:

Exp. Sol·licitant CIF Prog.

2021/4619 Aj. Corçà P1706200A A2
2021/4730 Aj. Montagut P1711600E A2
2021/4730 Aj. Montagut P1711600E A2
2021/4803 Aj. Puigcerdà P1715000D A2
2021/4813 Aj. Llívia P1710100G A2
2021/3137 Club Atlètic Santa Cristina d’Aro G55276851 B1
2021/3217 Penya Unionista Figueres G17313842 B1
2021/3844 Club d’Escacs Platja d’Aro G55175780 B1
2021/3956 Associació Club Bàsquet Albera-Perlada G55205967 B1
2021/4287 Joventut Sant Pere Màrtir G17392895 B1
2021/4311 Club Esportiu Palamós G17222555 B1
2021/4314 Club Hoquei Palafrugell G17150509 B1
2021/4478 Unió Esportiva Maçanet G17343237 B1
2021/4638 Club Esportiu Juncària G17289570 B1
2021/4642 Unió Esportiva Cabanes G17538042 B1
2021/4694 Club Ciclista Ataràxia G55312433 B2
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2021/4707 Windoor Club Esportiu G55206270 B2
2021/4719 Cerdanya Racing Club Esportiu G55163547 B2
2021/4816 Club Tennis Girona G17026600 B2
2021/4260 Club Triatló Costa Brava G17829169 B3
2021/4772 Club Esportiu Nou Patí Vidrerenc G55013163 B3
2021/4823 Club Atletisme Garrotxa G17249103 F2

Tercer. No incorporar els romanents de disposició de la despesa d’acord amb la taula
següent:

Exp. Sol·licitant CIF Prog. Document D Import
2021/4619 Ajuntament de Corçà P1706200A A2 920210006564 2.931,03 €
2021/4730 Ajuntament de Montagut P1711600E A2 920210006633 3.275,86 €
2021/4730 Ajuntament de Montagut P1711600E A2 920210013648 1.551,73 €
2021/4803 Ajuntament de Puigcerdà P1715000D A2 920210008754 2.068,97 €
2021/4813 Ajuntament de Llívia P1710100G A2 920210006300 4.137,93 €
2021/3137 Club  Atlètic  Santa  Cristina

d’Aro
G55276851 B1 920210006751 1.566,86 €

2021/3217 Penya Unionista Figueres G17313842 B1 920210006496 987,34 €
2021/3844 Club d’Escacs Platja d’Aro G55175780 B1 920210006428 772,70 €
2021/3956 Associació  Club  Bàsquet

Albera-Perlada
G55205967 B1 920210006627 1.244,90 €

2021/4287 Joventut Sant Pere Màrtir G17392895 B1 920210006598 1.159,05 €
2021/4311 Club Esportiu Palamós G17222555 B1 920210006608 1.330,76 €
2021/4314 Club Hoquei Palafrugell G17150509 B1 920210006605 1.116,12 €
2021/4478 Unió Esportiva Maçanet G17343237 B1 920210006545 729,77 €
2021/4638 Club Esportiu Juncària G17289570 B1 920210006471 1.116,12 €
2021/4642 Unió Esportiva Cabanes G17538042 B1 920210006376 1.416,61 €
2021/4770 Ski Club Camprodon G17225004 B1 920210006421 987,34 €
2021/4694 Club Ciclista Ataràxia G55312433 B2 920210006125 2.000,00 €
2021/4707 Windoor Club Esportiu G55206270 B2 920210008644 5.000,00 €
2021/4719 Cerdanya  Racing  Club

Esportiu
G55163547 B2 920210006053 2.000,00 €

2021/4816 Club Tennis Girona G17026600 B2 920210006065 3.000,00 €
2021/4260 Club Triatló Costa Brava G17829169 B3 920210006119 2.490,00 €
2021/4772 Club  Esportiu  Nou  Patí

Vidrerenc
G55013163 B3 920210008712 1.830,00 €

2021/4823 Club Atletisme Garrotxa G17249103 F2 920210008703 2.127,66 €

Quart. Notificar aquest acord als beneficiaris.

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

19. Aprovar subvenció per a 5 projectes demostratius per avançar una xarxa
boscos madurs i alt valor ecològic- Ass. Sèlvans 2022 - Medi Ambient

Vista  la  sol·licitud  de l’Associació  Sèlvans,  de  data  10  de  març  de  2022,  en  què
sol·licita una subvenció nominativa per a dur a terme cinc projectes demostratius per
avançar  una  xarxa  de  boscos  madurs  i  d’alt  valor  ecològic,  amb  un  import  de
25.000,00 euros. Exp. 2022/3446.

Vist  l'informe favorable del centre gestor de Medi Ambient  de data 14 de març de
2022.

Atès  que  en  el  pressupost  de  la  Diputació  de  2022  hi  figura  aquesta  subvenció
consignada nominativament i de conformitat amb allò que preveu l’article 22.2a de la
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Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  general  de  subvencions,  i  l'article  15.a  de
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona; i vist que la concessió
de  la  subvenció  es  pot  formalitzar  mitjançant  un  acord,  de  conformitat  amb  el
procediment regulat en l’article 65 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova  el  Reglament  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  general  de
subvencions.

Vist que correspon a la Junta de Govern la concessió de subvencions excloses de
concurrència competitiva a l’empara de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, d’import superior a 18.000 €, segons delegació efectuada a aquesta per
resolució de presidència de data 18 de juliol  de 2019,  modificada el 20 d’agost  de
2019.

Per l’exposat, el diputat delegat proposa a la Junta de Govern que adopti el següent

ACORD

PRIMER. Concedir una subvenció nominativa d’acord amb les dades següents:

Núm. expedient Nom del beneficiari CIF/NIF

2022/3446 Associació Sèlvans G55292809

Objecte de la subvenció Naturalesa

Aplicació  en  el  territori  de  les  eines  de  valorització  dels  serveis
ecosistèmics vinculats als boscos més madurs i d’alt valor ecològic

Corrent

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

Import de la subvenció (en €) % de finançament

35.100,00 25.000,00 Quantia fixa

SEGON.  Autoritzar  i  Disposar  la  despesa  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària
següent:

Aplicació pressupostària Nom aplicació pressupostària Import

500/1700/48119
A  l’Associació  Sèlvans  –  Boscos
terapèutics

25.000,00

TERCER.  Despeses  subvencionables  i  període  d’execució.  La  subvenció  que  es
concedeix té caràcter singular. Es consideren despeses subvencionables les que es
detallen  en  el  pressupost  de  la  sol·licitud  i  que  formen  part  de  l’objecte  de  la
subvenció; per tant, l’import que s’autoritza no podrà ser utilitzat per sufragar despeses
d’una altra naturalesa. 

Es  consideren  despeses  efectuades  les  que  s'hagin  meritat  durant  el  període
d’execució,  encara  que  no  hagin  estat  pagades  efectivament  abans  d'acabar  el
període de la justificació.

El període d’execució de l’actuació subvencionada comença el dia 1 de gener de 2022
i finalitza el 15 d’octubre de 2022.

QUART.  Compatibilitat.  La  subvenció  és  compatible  amb  l’obtenció  d’altres
subvencions,  ajudes,  ingressos o recursos per a la mateixa finalitat,  procedents de
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qualsevol  administració  o  ens  públic  o  privat,  nacional,  de  la  Unió  Europea  o
d’organismes  internacionals.  La  suma  de  les  subvencions  i  altres  ingressos
compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar el cost total
de l’activitat subvencionada.

CINQUÈ. Acceptació de la subvenció. El beneficiari ha d’acceptar expressament la
subvenció,  així  com  les  condicions  generals  i  específiques  fixades  per  aplicar-la,
estipulades en aquest acord, en el termini d’1 mes a comptar de la notificació d’aquest
acord. La presentació de sol·licitud de pagament de la bestreta s’haurà d’acompanyar
de l’acceptació expressa de la subvenció per part del beneficiari.

SISÈ. Termini i règim de justificació. El beneficiari ha de justificar, en el termini que
finalitza el 31 d’octubre de 2022, la realització efectiva de l’objecte de la subvenció,
mitjançant  la presentació al Registre General de la Diputació del compte justificatiu
normalitzat,  disponible  la  seu  electrònica  del  web  de  la  Diputació  de  Girona
(www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació següent:

1. Memòria justificativa del compliment de l’activitat, en què consti un apartat
amb el càlcul dels indicadors següents: 
- Resultats dels treballs realitzats
- Superfície (ha) de boscos a evolució natural amb custòdia

2. Relació classificada de les despeses de l’activitat, amb la identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió
de la factura o nòmina, segons sigui és el cas.

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

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

5. Per a les despeses de personal propi, declaració responsable signada per
cada persona i pel seu cap que acrediti la dedicació de forma argumentada
i els justificants de despesa corresponents.

6. Declaració  responsable  sobre  les  retribucions  dels  òrgans  de direcció  o
d’administració de l’entitat,  a l’efecte que la  Diputació de Girona les faci
públiques  en  compliment  de  les  obligacions  establertes  en  la  legislació
sobre  transparència  (model  disponible  a  la  seu  electrònica  del  web
www.ddgi.cat).

Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment. 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat al
punt quart, superin la despesa efectiva.
El  centre  gestor  revisarà  la  documentació  justificativa  i,  si  hi  detecta  errors  o
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils els
esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que,
si  no  ho  fes,  es  consideraria  incomplerta  l’obligació  de  justificació,  amb  les
conseqüències  que  s’estableixen  als  articles  22  i  33  de  l’Ordenança  general  de
subvencions.
La presentació del compte justificatiu per un import inferior al que s’ha de justificar
comportarà la renúncia del beneficiari a percebre l’import corresponent a la despesa
no justificada. En aquest cas es modificarà l’import de la subvenció per ajustar-lo al
que efectivament hagi estat justificat correctament.
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SETÈ. Afectació dels béns. Quan sigui el cas, el beneficiari ha de destinar els béns al
fi concret per al qual es concedeix la subvenció durant un període mínim de 2 anys un
cop acabat el projecte. Si el beneficiari es proposa modificar el fi concret per al qual es
va concedir  la  subvenció,  prèviament  ha de retornar  les  quantitats  percebudes en
concepte de subvenció, més l’interès legal que correspongui.
En el cas de béns inscriptibles en un registre públic, les circumstàncies expressades
en el paràgraf anterior s’han de fer constar en l’escriptura en el cas d’adquisició, i, en
qualsevol  cas,  en  el  registre  públic  corresponent,  i  cal  indicar-hi  l’import  de  la
subvenció concedida.

VUITÈ. Pagament. S’efectuarà un pagament a compte del 75% de la subvenció prèvia
sol·licitud del beneficiari, en què caldrà fer constar l’acceptació de la subvenció amb
les  condicions  en què ha estat  concedida.  A la  presentació  del  compte justificatiu
corresponent, es tramitarà el pagament final de la subvenció, previ informe favorable
del  cap  del  centre  gestor.  El  pagament  de  la  subvenció  es  farà  mitjançant  una
transferència bancària.

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,  encara que
l’activitat ja hagi estat realitzada. Com a mínim, el beneficiari haurà de fer constar el
suport  de la  diputació  de Girona en els  materials  que editi  o  elabori  amb aquesta
subvenció i en la seva web/ comunicació en xarxes socials. 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per
aplicació  del  règim previst  en  el  títol  IV de la  Llei  general  de subvencions  puguin
correspondre, s’aplicaran les regles següents:

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

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

DESÈ. Altres obligacions del beneficiari. El beneficiari té les obligacions següents:
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció.
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i la informació que li sigui requerida
en relació amb l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les
actuacions  de  comprovació  i  control  de  la  Diputació  de  Girona,  la  Sindicatura  de
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable.
c)  Notificar  a  la  Diputació  de  Girona  la  informació  relativa  als  ajuts  obtinguts  o
demanats  a  altres  administracions  o  entitats  públiques  o  privades,  nacionals  o
internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud.
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i
control. 
e) Si de conformitat amb l'article 31.3 de la Llei 38/2003 General de Subvencions i
article  23.3  de  l'Ordenança  General  de  Subvencions  de  la  Diputació  de  Girona,
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 l'import  de  la  despesa  subvencionable  supera  les  quantitats  establertes  a  l'article
118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic per als
contractes menors (actualment igual o superior a 15.000 EUR, més IVA, en el cas de
prestacions de serveis,  subministraments o lliurament de béns;  i  igual  o superior  a
40.000  EUR,  més  IVA,  en  el  cas  d'execucions  d'obres),  el  beneficiari  haurà  de
sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la
contractació  del  compromís per  a  la  prestació  del  servei  o el  lliurament  del  bé,  a
excepció que per les especials característiques de les despeses subvencionades no
existeixi en el mercat prou nombre d'entitats que el subministrin o prestin, o a excepció
que la despesa s'hagués fet amb anterioritat a la sol·licitud de la subvenció. 
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.

ONZÈ. Subcontractació.  Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les
actuacions objecte de subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin
hauran d’anar a càrrec de l’entitat respectiva.

DOTZÈ. Modificació de les subvencions. L’òrgan concedent  de la Diputació de
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de
concessió en el cas que s’hagin alterat les condicions que s’han tingut en compte per
concedir la subvenció.
Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, el beneficiari no podrà sol·licitar
un canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, ni demanar la modificació del
pressupost o del percentatge de finançament.
En relació amb la modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa
concordant. 

TRETZÈ.  Invalidesa,  revocació  i  reintegrament.  La  Diputació  de  Girona  podrà
revocar totalment o parcial les subvencions en els supòsits següents:

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

b) En cas d’incompliment d'altres obligacions que preveu aquesta resolució.
c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.

Si es dona aquest cas, el beneficiari tindrà l’obligació de retornar l'import rebut i de
pagar l’interès de demora corresponent.
El  centre  gestor  de  Medi  Ambient  tramitarà,  si  escau,  els  expedients  d’invalidesa,
revocació  i  reintegrament  de  les  subvencions  concedides,  i  l’òrgan  competent  per
adoptar els acords corresponents serà la Junta de Govern de la Diputació.

CATORZÈ. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels
mitjans que estimi convenients, l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al títol III de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
El  beneficiari  i  els  tercers  relacionats  amb  l’objecte  de  la  subvenció  o  la  seva
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als efectes
que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
sens perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre.
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QUINZÈ. Prohibició  de  contractació  amb  persones  vinculades.  Autoritzar  la
contractació  de serveis  a  les  següents  persones vinculades  a l’entitat,  amb efecte
retroactiu  des  de  l’1  de  gener  de  2022,  dins  el  projecte  “Desplegament  de  cinc
projectes demostratius en diferents àmbits geogràfics de les comarques gironines en
relació a la  conformació d’una xarxa de boscos madurs i  d’alt  valor  ecològic  (exp.
2022/3446)”:
Jaume Hidalgo Colomé: dedicació de 450 hores, a un preu de 33,00 €/hora per una
remuneració total màxima per al projecte de 14.850,00€
Stefan  Mark  Esser:  dedicació  de  450  hores  a  un  preu  de  25,00€/hora,  per  una
remuneració total màxima per al projecte de 11.250,00€.
Carles Sunyer i  Salvà:  dedicació de 450 hores, a un preu de 20,00€/hora per una
remuneració total màxima per al projecte de 9.000,00€.
El  beneficiari  no  podrà  concertar  l’execució  total  o  parcial  de  les  activitats
subvencionades  amb  persones  o  entitats  amb  qui  estigui  vinculat,  excepte  les
autoritzades en el paràgraf anterior.
Tampoc no podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l’article 29.7
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

SETZÈ. Principis ètics i regles de conducta. El beneficiari d’aquesta subvenció està
obligat a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de conducta establerts
a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern, com són, entre d’altres, els següents: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L’incompliment  dels  principis  i  regles  anteriors  comportarà  l’aplicació  del  règim
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció del
caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses.

DISSETÈ. Protecció de dades.  En el cas que l’objecte de la subvenció inclogui el
tractament de dades de caràcter personal, els beneficiaris i les entitats col·laboradores
han de complir la normativa i han d’adoptar i implementar els principis i les mesures
que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament de Europeu i del Consell de
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27  d'abril  de  2016  relatiu  a  la  protecció  de  les  persones  físiques  pel  que  fa  al
tractament de dades personals i a la lliure circulació de aquestes dades.
La Diputació de Girona tractarà les dades personals dels interlocutors de la entitat en
el  marc  de  la  gestió  de  subvencions.  Aquestes  dades  personals,  d'utilització
exclusivament  professional,  seran  tractades  en  el  marc  de  la  legislació  vigent  en
protecció  de  dades  de  caràcter  personal  i  seran  conservades  com  a  part  del
procediment administratiu.  Podran accedir,  rectificar,  suprimir  i  exercir  la resta dels
seus drets adreçant-se al Delegat de Protecció de Dades de la Diputació de Girona,
amb  domicili  a  la  pujada  de  Sant  Martí,  4-5,  17004,  de  Girona  o  bé  per  correu
electrònic a dpd@ddgi.cat

DIVUITÈ.  Normes supletòries.  En tot el que no s’hagi previst en aquest acord serà
d’aplicació  la  Llei  38/2003,  de 17  de  novembre,  general  de subvencions;  el  Reial
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la resta
de normes que hi siguin aplicables.

DINOVÈ. Notificar aquest acord a l’Associació Sèlvans.

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

20.  Aprovar  subvenció  nominativa  per  a  l'estudi  del  potencial  del  fong
Verticillium sp. en el control biològic de l'ailant-UdG 2022 - Medi Ambient

Vista la sol·licitud de la Universitat de Girona (UdG), de data 14 de març de 2022, en
què sol·licita una subvenció nominativa per a l’estudi del potencial de fong Verticillium
sp  en  el  control  biològic  de  l’ailant  (Ailanthus  altíssima)-2022,  amb  un  import  de
30.000,00 euros. Exp. 2022/3571.

Vist l'informe favorable del cap del Servei de Medi Ambient de data 22 de març de
2022.

Atès  que  en  el  pressupost  de  la  Diputació  de  2022  hi  figura  aquesta  subvenció
consignada nominativament i 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  15.a  de
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona; i vist que la concessió
de  la  subvenció  es  pot  formalitzar  mitjançant  un  acord,  de  conformitat  amb  el
procediment regulat en l’article 65 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova  el  Reglament  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  general  de
subvencions.

Vist que correspon a la Junta de Govern la concessió de subvencions excloses de
concurrència competitiva a l’empara de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, d’import superior a 18.000 €, segons delegació efectuada a aquesta per
resolució de presidència de data 18 de juliol  de 2019,  modificada el 20 d’agost  de
2019.

Per l’exposat, el diputat delegat proposa a la Junta de Govern que adopti el següent
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ACORD

PRIMER. Concedir una subvenció nominativa d’acord amb les dades següents:

Núm. expedient Nom del beneficiari CIF/NIF

2022/3571 Universitat de Girona (UdG) Q6750002E

Objecte de la subvenció Naturalesa

Potencial de fong Verticillium sp en el control biològic de l’ailant (Ailanthus altíssima)-
2022

Corrent

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

30.000,00 30.000,00 Quantia fixa

SEGON.  Autoritzar  i  Disposar  la  despesa  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària
següent:

Aplicació pressupostària Nom aplicació pressupostària Import

500/1700/45398
Universitat  de  Girona  –  Control  biològic
espècies invasores

30.000,00

TERCER. Despeses subvencionables i període d’execució.  La subvenció que es
concedeix té caràcter singular. Es consideren despeses subvencionables les que es
detallen  en  el  pressupost  de  la  sol·licitud  i  que  formen  part  de  l’objecte  de  la
subvenció; per tant, l’import que s’autoritza no podrà ser utilitzat per sufragar despeses
d’una altra naturalesa.
Es  consideren  despeses  efectuades  les  que  s'hagin  meritat  durant  el  període
d’execució,  encara  que  no  hagin  estat  pagades  efectivament  abans  d'acabar  el
període de la justificació.
El període d’execució de l’actuació subvencionada comença el dia 1 de gener de 2022
i finalitza el 15 d’octubre de 2022.

QUART.  Compatibilitat.  La  subvenció  és  compatible  amb  l’obtenció  d’altres
subvencions,  ajudes,  ingressos o recursos per a la mateixa finalitat,  procedents de
qualsevol  administració  o  ens  públic  o  privat,  nacional,  de  la  Unió  Europea  o
d’organismes  internacionals.  La  suma  de  les  subvencions  i  altres  ingressos
compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar el cost total
de l’activitat subvencionada.

CINQUÈ. Acceptació de la subvenció. El beneficiari ha d’acceptar expressament la
subvenció,  així  com  les  condicions  generals  i  específiques  fixades  per  aplicar-la,
estipulades en aquest acord, en el termini d’1 mes a comptar de la notificació d’aquest
acord. La presentació de sol·licitud de pagament de la bestreta s’haurà d’acompanyar
de l’acceptació expressa de la subvenció per part del beneficiari.

SISÈ. Termini i règim de justificació. El beneficiari ha de justificar, en el termini que
finalitza el 31 d’octubre de 2022, la realització efectiva de l’objecte de la subvenció,
mitjançant  la presentació al Registre General de la Diputació del compte justificatiu
normalitzat,  disponible  la  seu  electrònica  del  web  de  la  Diputació  de  Girona
(www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació següent:

1. Memòria justificativa del compliment de l’activitat.
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2. Relació classificada de les despeses de l’activitat, amb la identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió
de la factura o nòmina, segons sigui és el cas.

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

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

5. Per a les despeses de personal propi, declaració responsable signada per
cada persona i pel seu cap que acrediti la dedicació de forma argumentada
i els justificants de despesa corresponents.

6. Certificat del secretari o la secretària que acrediti que la contractació s’ha
realitzat d’acord amb el que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, i la resta de normativa vigent en matèria de
contractació administrativa. 

Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment. 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat al
punt quart, superin la despesa efectiva.
El  centre  gestor  revisarà  la  documentació  justificativa  i,  si  hi  detecta  errors  o
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils els
esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que,
si  no  ho  fes,  es  consideraria  incomplerta  l’obligació  de  justificació,  amb  les
conseqüències  que  s’estableixen  als  articles  22  i  33  de  l’Ordenança  general  de
subvencions.
La presentació del compte justificatiu per un import inferior al que s’ha de justificar
comportarà la renúncia del beneficiari a percebre l’import corresponent a la despesa
no justificada. En aquest cas es modificarà l’import de la subvenció per ajustar-lo al
que efectivament hagi estat justificat correctament.

SETÈ. Afectació dels béns. Quan sigui el cas, el beneficiari ha de destinar els béns al
fi concret per al qual es concedeix la subvenció durant un període mínim de 2 anys un
cop acabat el projecte. Si el beneficiari es proposa modificar el fi concret per al qual es
va concedir  la  subvenció,  prèviament  ha de retornar  les  quantitats  percebudes en
concepte de subvenció, més l’interès legal que correspongui.
En el cas de béns inscriptibles en un registre públic, les circumstàncies expressades
en el paràgraf anterior s’han de fer constar en l’escriptura en el cas d’adquisició, i, en
qualsevol  cas,  en  el  registre  públic  corresponent,  i  cal  indicar-hi  l’import  de  la
subvenció concedida.

VUITÈ. Pagament. S’efectuarà un pagament a compte del 50% de la subvenció prèvia
sol·licitud del beneficiari, en què caldrà fer constar l’acceptació de la subvenció amb
les  condicions  en què ha estat  concedida.  A la  presentació  del  compte justificatiu
corresponent, es tramitarà el pagament final de la subvenció, previ informe favorable
del  cap  del  centre  gestor.  El  pagament  de  la  subvenció  es  farà  mitjançant  una
transferència bancària.

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,  encara que
l’activitat ja hagi estat realitzada. Com a mínim, el beneficiari haurà de fer constar el
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suport  de la  diputació  de Girona en els  materials  que editi  o  elabori  amb aquesta
subvenció i en la seva web/ comunicació en xarxes socials.
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per
aplicació  del  règim previst  en  el  títol  IV de la  Llei  general  de subvencions  puguin
correspondre, s’aplicaran les regles següents:

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

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

DESÈ. Altres obligacions del beneficiari. El beneficiari té les obligacions següents:
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció.
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i la informació que li sigui requerida
en relació amb l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les
actuacions  de  comprovació  i  control  de  la  Diputació  de  Girona,  la  Sindicatura  de
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable.
c)  Notificar  a  la  Diputació  de  Girona  la  informació  relativa  als  ajuts  obtinguts  o
demanats  a  altres  administracions  o  entitats  públiques  o  privades,  nacionals  o
internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud.
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i
control. 
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.

ONZÈ. Subcontractació.  Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les
actuacions objecte de subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin
hauran d’anar a càrrec de l’entitat respectiva.

DOTZÈ. Modificació de les subvencions. L’òrgan concedent  de la Diputació de
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de
concessió en el cas que s’hagin alterat les condicions que s’han tingut en compte per
concedir la subvenció.
Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, el beneficiari no podrà sol·licitar
un canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, ni demanar la modificació del
pressupost o del percentatge de finançament.
En relació amb la modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa
concordant. 

TRETZÈ.  Invalidesa,  revocació  i  reintegrament.  La  Diputació  de  Girona  podrà
revocar totalment o parcial les subvencions en els supòsits següents:

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

b) En cas d’incompliment d'altres obligacions que preveu aquesta resolució.
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c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.
Si es dona aquest cas, el beneficiari tindrà l’obligació de retornar l'import rebut i de
pagar l’interès de demora corresponent.
El  centre  gestor  de  Medi  Ambient  tramitarà,  si  escau,  els  expedients  d’invalidesa,
revocació  i  reintegrament  de  les  subvencions  concedides,  i  l’òrgan  competent  per
adoptar els acords corresponents serà la Junta de Govern de la Diputació.

CATORZÈ. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels
mitjans que estimi convenients, l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al títol III de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
El  beneficiari  i  els  tercers  relacionats  amb  l’objecte  de  la  subvenció  o  la  seva
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als efectes
que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
sens perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre.

QUINZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades.  El beneficiari no
podrà  concertar  l’execució  total  o  parcial  de  les  activitats subvencionades  amb
persones o entitats amb qui estigui vinculat, llevat que la contractació es realitzi amb
les  condicions  normals  de  mercat  i  hagi  obtingut  l’autorització de  la  Diputació  de
Girona.
Tampoc no podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l’article 29.7
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

SETZÈ. Principis ètics i regles de conducta. El beneficiari d’aquesta subvenció està
obligat a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de conducta establerts
a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern, com són, entre d’altres, els següents: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aplicables, d’acord amb el que preveu la Llei 19/2014, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern.
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L’incompliment  dels  principis  i  regles  anteriors  comportarà  l’aplicació  del  règim
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció del
caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses.

DISSETÈ. Protecció de dades.  En el cas que l’objecte de la subvenció inclogui el
tractament de dades de caràcter personal, els beneficiaris i les entitats col·laboradores
han de complir la normativa i han d’adoptar i implementar els principis i les mesures
que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament de Europeu i del Consell de
27  d'abril  de  2016  relatiu  a  la  protecció  de  les  persones  físiques  pel  que  fa  al
tractament  de  dades  personals  i  a  la  lliure  circulació  de  aquestes  dades.
La Diputació de Girona tractarà les dades personals dels interlocutors de la entitat en
el  marc  de  la  gestió  de  subvencions.  Aquestes  dades  personals,  d'utilització
exclusivament  professional,  seran  tractades  en  el  marc  de  la  legislació  vigent  en
protecció  de  dades  de  caràcter  personal  i  seran  conservades  com  a  part  del
procediment administratiu.  Podran accedir,  rectificar,  suprimir  i  exercir  la resta dels
seus drets adreçant-se al Delegat de Protecció de Dades de la Diputació de Girona,
amb  domicili  a  la  pujada  de  Sant  Martí,  4-5,  17004,  de  Girona  o  bé  per  correu
electrònic a dpd@ddgi.cat

DIVUITÈ.  Normes supletòries.  En tot el que no s’hagi previst en aquest acord serà
d’aplicació  la  Llei  38/2003,  de 17  de  novembre,  general  de subvencions;  el  Reial
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la resta
de normes que hi siguin aplicables.

DINOVÈ. Notificar aquest acord a la Universitat de Girona.

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

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

Havent-se detectat un error material en l’acord de resolució de la Junta de Govern,
aprovada  en  data  1  de  març  de  2022,  per  a  la  minoració  i  reintegrament  de  la
subvenció per a desperfectes ocasionats pel temporal Glòria a l’Ajuntament d’Arbúcies
(2020/4015)

Concretament, en el punt segon de la resolució, allà on diu: 

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

Import a reintegrar 36.159,63 €
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Interessos de demora   1.192,52 €
Total a reintegrar 37.352,15 €

ha de dir:

Segon. Aprovar l’exigència de  reintegrament per part de l’Ajuntament d’Arbúcies de
l’import  pagat  per la  Diputació  de Girona  en concepte de bestreta del  100% de la
subvenció per actuacions de reparació a la xarxa viària d’ús públic del Parc Natural del
Montseny per afectació de la borrasca Glòria, per import de 37.690,22 €, d’acord amb
els termes següents:

Import a reintegrar 36.159,63 €
Interessos de demora   1.530,59 €
Total a reintegrar 37.690,22 €

D’acord  amb el  que estableix  l’article  109.  2  de la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  de
procediment  administratiu  comú  de  les  administracions  públiques  “Revocació  i
rectificació d’errors:  Les administracions  públiques podran,  així  mateix,  rectificar  en
qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o
aritmètics existents en els seus actes”. 

Tenint en compte que procedeix rectificar l’error produït, 

Vist l’informe de la cap del centre gestor signat en data 22 de març de 2022.

Per l’exposat, el diputat delegat proposa a la Junta de Govern que adopti el següent

ACORD

PRIMER.  Esmenar l’acord de la Junta de Govern de data 1 de març de 2022 en el
sentit que es modifica l’import del punt segon i el text definitiu és el següent:

“En relació a la subvenció concedida a l’Ajuntament d’Arbúcies el dia 8 de juny de 2020, per
import  de 236.000,00 €,  per actuacions de reparació a la xarxa viària d’ús públic  del  Parc
Natural  del  Montseny  per  afectació  de  la  borrasca  Glòria,  i  en  referència  a  la  justificació
presentada el 4 de maig de 2021 en la que el concepte d’arranjament de camins de EL VIDAL-
SANT  MARÇAL,  ELS  COLLS-VILANOVA,  CAN  PUIG-FEIXA  LLARGA,  CASANOVA  DEL
CROUS, CASANOVA D'EN DORCA, LLIORS (Bassa de les  Eugues), CAN FERRER, PLA
D'ÚFOL, EL CROUS, EL VILAR-COLL DE TE, EL REPLÀ, COLL DE TE-EL CONVENT, CAN
MENGOL,  CAN  TORRENT-FONTDELLOPS,  REGÀS-CAMPÀS,  MONTFORT-FOGUERES,
s’ha justificat per import inferior a l’establert en la resolució de l’ajut, i s’ha justificat una despesa
de 199.840,37€.

La Diputació de Girona en data 4 d’agost de 2020 va pagar 188.800,00€ i en data 14 de gener
de 2021 va pagar 47.200,00€ en concepte de bestreta a justificar.

L’import de la despesa elegible és de 199.840,37€ i correspon minorar i reintegrar la subvenció
en 36.159,63€.

Vist que en data 30 de novembre de 2021, d’acord amb el que estableixen els articles 30 i 22
de l’Ordenança general de subvencions, es va trametre a l’Ajuntament d’Arbúcies la proposta
de minoració en la que se’ls hi comunicava que si no es presentaven al·legacions en quinze
dies  es  proposava  minorar  la  subvenció  en  un  import  de  36.159,63  €,  de  forma  que  la
subvenció atorgada resultaria de 199.840,37 euros.
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Vist  que  en  data  30  de  desembre  de  2021  l’Ajuntament  d’Arbúcies  no  ha  presentat  cap
al·legació ni reclamació.

Vist que la subvenció la va concedir la Junta de Govern li correspon en aquest mateix òrgan
aprovar la seva minoració.

Vist l’informe del cap de Medi Ambient signat en data 7 de febrer de 2022.

Vist que correspon a la Junta de Govern la concessió de subvencions excloses de concurrència
competitiva  a  l’empara  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  general  de  subvencions,
d’import  superior  a  18.000  €,  segons  delegació  efectuada  a  aquesta  per  resolució  de
presidència de data 18 de juliol de 2019, modificada el 20 d’agost de 2019.

Per l’exposat, el diputat delegat proposa a la Junta de Govern que adopti el següent

ACORD

Primer.  Minorar  l’import  de  la  subvenció  atorgada  per  tal  d’ajustar-la  al  que  ha  estat
efectivament  i  correctament  justificat,  per  la  qual  cosa  l’import  i  el  beneficiari  queda de  la
següent manera:

Núm. expedient Nom del beneficiari CIF/NIF

2020/4015 Ajuntament d’Arbúcies P1700900B

Objecte de la subvenció Naturalesa

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

 Inversió

Import de la subvenció concedida inicialment (en €) 

236.000,00 € 

Import de la subvenció minorada (en €)

199.840,37 

Segon. Aprovar l’exigència de  reintegrament per part  de l’Ajuntament d’Arbúcies de l’import
pagat  per  la  Diputació  de Girona  en concepte  de  bestreta  del  100% de la  subvenció  per
actuacions  de  reparació  a  la  xarxa  viària  d’ús  públic  del  Parc  Natural  del  Montseny  per
afectació de la borrasca Glòria, per import de 37.690,22 €, d’acord amb els termes següents:

Import a reintegrar 36.159,63 €

Interessos de demora   1.530,59 €
Total a reintegrar 37.690,22 €

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

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

2. Si  la  notificació  de  l’acord  es  realitza  entre  els  dies  16  i  l’últim  de  cada  mes,
l’abonament en període voluntari s’estendrà fins al dia 5 del segon mes posterior, o si
aquest no fos hàbil, fins a l’immediat hàbil següent.
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El  venciment  del  termini  d’ingrés  en  període  voluntari,  sense  haver-se  fet  efectiu  el
reintegrament,  determinarà  l’inici  del  procediment  de  constrenyiment  i  es  recalcularà  la
meritació  dels  interessos  de  demora  i  dels  recàrrecs  del  període  executiu,  en  els  termes
previstos a l’article 161 de la Llei general tributària en relació amb l’article 10 de la Llei general
pressupostària

Quart. Establir que l’Ajuntament d’Arbúcies ha d’ingressar l’import a reintegrar que consta en el
punt SEGON d’aquest acord, en el número de compte ES11 2100 0002 5602 0166 8489 de
Caixabank.

Cinquè.  Anular  l’autorització  i  disposició  de  la  despesa  de  36.159,63  euros  de  l’aplicació
pressupostària 500/1700/76204.

Sisè. Notificar aquest acord a L’Ajuntament d’Arbúcies, a la Intervenció General i a Tresoreria
de la Diputació de Girona.”

SEGON. Notificació aquest acord a l’Ajuntament d’Arbúcies.

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

22. Aprovació conveni entre la Diputació de Girona, l'Ajuntament de Molló i la
Mancomunitat de la Vall de Camprodon per a la viabilitat hivernal a la ctra. GIV-
5225, a Espinavell - Xarxa Viària

La Diputació de Girona és titular de la carretera GIV-5225, a Espinavell, el traçat de la
qual  es  troba  a  cota  superior  a  1.000  metres.  Aquesta  carretera  requereix  un
manteniment intens pel que fa a la viabilitat hivernal.

L’Ajuntament de Molló necessita sal fundent pel manteniment de la viabilitat hivernat
dels seus carrers municipals.

La Mancomunitat de la Vall de Camprodon és propietària d’un camió Unimog equipat
per la retirada de neu i estesa de sals fundents. Aquesta actualment ja dona el servei
de viabilitat hivernal a diversos camins municipals de la Vall de Camprodon.

La Mancomunitat de la Vall de Camprodon necessita sal fundent pel manteniment de
la viabilitat hivernal dels camins municipals que té encarregada aquesta gestió.

La Diputació de Girona és propietària d’una sitja de sal situada a la carretera de Beget,
en el punt quilomètric 0+120, amb capacitat de 60 tones.

El Servei de Xarxa Viària ha redactat un conveni en el qual es reflecteixen les dades
necessàries  pel  manteniment  de  la  viabilitat  hivernal  a  la  carretera  GIV-5225,  a
Espinavell.

La cap del Servei de Xarxa Viària en funcions parcials, en data 22 de març de 2022,
ha emès informe favorable sobre la proposta de conveni entre la Diputació de Girona,
l'Ajuntament  de  Molló  i  la  Mancomunitat  de  la  Vall  de  Camprodon  per  a  la
viabilitat hivernal a la carretera GIV-5225, a Espinavell.
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Per tot això, el diputat delegat de Xarxa Viària proposa a la Junta de Govern l’adopció
de l’acord següent:

Primer. Aprovar el text del conveni, que es transcriu tot seguit, entre la Diputació de
Girona, l'Ajuntament de Molló i la Mancomunitat de la Vall de Camprodon per a la
viabilitat hivernal a la carretera GIV-5225, a Espinavell:

“I. ENTITATS QUE INTERVENEN
Diputació de Girona, representada pel seu president, Miquel Noguer i Planas, assistit
pel secretari general, Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de les facultats conferides per
acord de la Junta de Govern de ..............................
Ajuntament  de Molló,  representat  pel  seu alcalde president,  Josep Coma i  Guitart,
assistit per la secretària, Cristina Reig i Franch, en virtut de les facultats conferides per
acord del Ple de 26 de novembre de 2021.
Mancomunitat de la Vall de Camprodon, representada pel seu president, Pedro Manuel
Cabrero  Sobrino,  assistit  per  la  secretària,  Cristina  Reig  i  Franch,  en virtut  de  les
facultats conferides per acord del Ple de 13 de desembre de 2021.

II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
1. La Diputació de Girona és titular de la carretera GIV-5225, a Espinavell, el traçat

de la qual es troba a cota superior a 1.000 metres. Aquesta carretera requereix un
manteniment intens pel que fa a la viabilitat hivernal.

2. L’Ajuntament  de  Molló  necessita  sal  fundent  pel  manteniment  de  la  viabilitat
hivernat dels seus carrers municipals.

3. La Mancomunitat  de  la  Vall  de  Camprodon  és  propietària  d’un  camió Unimog
equipat per la retirada de neu i estesa de sals fundents. Aquesta actualment ja
dona el servei de viabilitat  hivernal a diversos camins municipals de la Vall de
Camprodon.

4. La Mancomunitat de la Vall de Camprodon necessita sal fundent pel manteniment
de la viabilitat hivernal dels camins municipals que té encarregada aquesta gestió.

5. La Diputació de Girona és propietària d’una sitja de sal situada a la carretera de
Beget, en el punt quilomètric 0+120, amb capacitat de 60 tones.

En virtut de tot això, formalitzen aquest conveni amb subjecció als següents

PACTES
1. La Diputació de Girona proporcionarà les sals fundents a utilitzar per l’estesa de

sal de la carretera GIV-5225, a Espinavell, pels camins o carrers municipals de
Molló i pels camins que la Mancomunitat de la Vall de Camprodon faci els treballs
de viabilitat hivernal a la data de la signatura d’aquest conveni (dos viatges de 25
tones per temporada, aproximadament). Aquestes sals fundents es trobaran a la
sitja situada a la carretera de Beget, en el punt quilomètric 0+120.

3. La Mancomunitat de la Vall de Camprodon es compromet a fer les tasques de
viabilitat  hivernal  preventives  (estesa  de  sals)  a  la  carretera  GIV-5225,  a
Espinavell. L’estesa preventiva de sal es farà com a mínim dos cops a la setmana
en període hivernal i s’incrementarà en el cas que les condicions de temperatura o
humitat ho requereixin. Les recomanacions bàsiques per l’estesa de sal són:
1. Escampar  sal  al  vespre  quan la  temperatura arriba  a  2º  C (i  per  tant,  es

preveu que durant la nit gelarà), així com al matí a primera hora, si ha gelat o
gebrat.

2. S’escamparà sal només en zones que hi ha humitat o directament es troben
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molles. No s’escamparà sal en zones seques.
4. La Mancomunitat de la Vall de Camprodon utilitzarà la sitja de sal de la Diputació

de Girona situada a la carretera de Beget, en el punt quilomètric 0+120. Per a l’ús
de la sitja cal tenir en compte:
1. Obrir el tub de càrrega i respiració abans de cada descàrrega.
2. Tancar  bé els  tubs  de càrrega i  respiració  després de cada utilització,  de

càrrega o descàrrega.
3. Verificar el bon funcionament de la vàlvula de seguretat situada sobre el pas

d’home, una vegada al mes i sistemàticament després de fortes nevades o
pluges per evitar que es glaci.

5. La Diputació de Girona assumirà el manteniment de la sitja de sal (adquisició i
emmagatzematge de sal, pintura, revisió peus, ...). En el cas que l’Ajuntament de
Molló o la Mancomunitat de la Vall de Camprodon faci un mal ús de la sitja, el
manteniment o reparació serà a càrrec seu.

6. L’Ajuntament de Molló assumirà el cost de la retirada de neu de la carretera GIV-
5225, a Espinavell, a través d’una pala llevaneus externa. Aquesta pala llevaneus
farà  el  manteniment  curatiu  en  el  cas  de  nevada  a  la  carretera  GIV-5225,  a
Espinavell, i posteriorment farà algun camí municipal de Molló.

7. Aquest  conveni  serà  vàlid  i  eficaç  en  la  darrera  data  de  signatura  d'aquest
document. I tindrà una vigència de quatre anys a partir d’aquella data, prorrogable
quatre anys més. 

8. Durant  la  vigència  del  conveni,  a  més de per  les  causes previstes legalment,
aquest conveni es podrà resoldre a instància de qualsevol de les parts sempre
que s’adverteixi formalment a les altres parts amb 3 mesos d’antelació (fora de la
temporada de viabilitat hivernal –de novembre a març-). 

9. La responsabilitat que es pugui derivar respecte la carretera GIV-5225 i restes de
vies  d’aquest  conveni  s’ajustarà  a  les  obligacions  que  cada  administració  té
encomanades i assumeix mitjançant aquest. 

10. Les parts resoldran de comú acord les diferències que puguin sorgir en relació
amb  aquest  conveni.  En  cas  que  es  puguin  plantejar  qüestions  litigioses  es
resoldran per la jurisdicció contenciosa administrativa.

I, en prova de conformitat, les persones que l'atorguen signen aquest conveni.”

Segon. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura del Conveni
i  per  a  tots  els  actes  complementaris  que  siguin  necessaris  per  al  seu
desenvolupament.

Tercer. Traslladar aquest acord a l’Ajuntament de Molló i a la Mancomunitat de la Vall
de Camprodon.

Quart. Publicar íntegrament el Conveni, un cop signat, al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya.

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

23. Aprovació conveni entre Diputació de Girona i Ajuntament de Foixà per a
l'execució d'obres de tractament superficial asfàltic a diversos camin municipals
- Xarxa Viària
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L’Ajuntament de Foixà ha sol·licitat la col·laboració de la Diputació de Girona per a
l’execució d’obres de tractament superficial asfàltic a diversos camins municipals.

Diversos camins del municipi de Foixà necessiten treballs de reparació o renovació del
seu  acabat  superficial,  tasques  que  són  difícils  d’externalitzar,  tant  per  la  seva
magnitud com per la inexistència d’empreses especialitzades en tractament superficial.

La  Diputació  de  Girona,  que  té  com  a  principal  objectiu  l’ajut  als  municipis,
especialment els més petits, disposa d’un equip idoni per a aquests treballs, pel que,
sense detriment de la tasca principal que és la conservació de carreteres de la seva
xarxa, el pot dedicar puntualment a treballs d’aquesta naturalesa.

El Servei de Xarxa Viària ha redactat un conveni en el qual es reflecteixen totes les
dades necessàries.

La cap del Servei de Xarxa Viària en funcions parcials, en data 5 d’abril de 2022, ha
emès informe favorable sobre la proposta del conveni entre la Diputació de Girona i
l’Ajuntament  de Foixà per  a l’execució  d’obres de tractament superficial  asfàltic  a
diversos camins municipals.

Per tot això, el diputat delegat de Xarxa Viària proposa a la Junta de Govern l’adopció
de l’acord següent:

Primer. Aprovar el text del Conveni, que es transcriu tot seguit, entre la Diputació de
Girona  i  l'Ajuntament  de  Foixà  per  a  l’execució  d’obres  de  tractament  superficial
asfàltic a diversos camins municipals:

“I. ENTITATS QUE INTERVENEN
Diputació de Girona, representada pel seu president, Miquel Noguer i Planas, assistit
pel secretari general, Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de les facultats conferides per
acord de la Junta de Govern de ---------------------------------.
Ajuntament  de Foixà,  representat  pel  seu alcalde  president,  Josep Oliveras  i  Galí,
assistit  pel  secretari  de  la  corporació,  Ferran  Teixidó  i  Montfort,  en  virtut  de  les
facultats conferides per decret d’Alcaldia de 31 de març de 2022.

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
1. Diversos  camins  del  municipi  de  Foixà  necessiten  treballs  de  reparació  o

renovació del seu acabat superficial, tasques que són difícils d’externalitzar, tant
per  la  seva  magnitud  com  per  la  inexistència  d’empreses  especialitzades  en
tractament superficial.

2. La  Diputació  de  Girona,  que  té  com  a  principal  objectiu  l’ajut  als  municipis,
especialment els més petits, disposa d’un equip idoni per a aquests treballs, pel
que, sense detriment de la tasca principal que és la conservació de carreteres de
la seva xarxa, el pot dedicar puntualment a treballs d’aquesta naturalesa.

3. Els treballs a realitzar en aquests carrers s’han avaluat principalment en les unitats
següents:

Doble tractament superficial acabat en negre:
Camí dels Masos de Baix, tram pavimentat: 2.760 m2

Camí del Bosc Tancat i de la Creu Nova: 8.640 m2

Triple tractament superficial amb pregraveta acabat en negre:
Camí de les Conilleres: 870 m2
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Doble tractament superficial amb pregraveta acabat en negre:
Camí de Sant Romans (terra): 1.680 m2

4. El cost dels materials (lligants i  àrids) a utilitzar,  amb preus dels contractes de
subministrament de la Diputació de Girona, s’estimen en 22.395,60 euros. 

En virtut de tot això, formalitzen aquest Conveni amb subjecció als següents

PACTES
1. La Diputació de Girona i l’Ajuntament de Foixà realitzaran les obres de tractament

superficial asfàltic a diversos camins municipals amb la participació següent:
A càrrec de la Diputació de Girona:

Aportació de la maquinària i el personal necessaris, a excepció de l’element
de càrrega.

A càrrec de l’Ajuntament de Foixà:
- Aportació dels materials mitjançant dipòsit previ del seu cost a la Tresoreria

de la Diputació, segons es manifesta en el punt 4t, és a dir, 22.395,60 euros.
- Disponibilitat d’un lloc d’aplegament situat a l’obra per descarregar les graves.

Neteja de la calçada prèvia a l’actuació.
En tots els camins poda d’arbres que permeti el pas del camió més bolquet a
6 meres d’alçada i estassada de marges.
En el camí de terra rasanteig amb aportació de 20 cm de tot-ú artificial, regat i
compactat al 98 % de l’assaig PM.
En el camí de les Conilleres: arrancada d’herbes al centre del vial.
Eliminació de la mota vegetal en el voral i restitució de cunetes i drenatges.
Escombrada de l’àrid sobrant al cap de tres dies de l’execució del tractament
superficial. Aquesta operació s’haurà de repetir als 15 dies.

2. L’import de l’aportació econòmica es determinarà en base als amidaments i als
materials  efectivament  utilitzats  en les obres i  als  preus per  metre quadrat  de
subministrament de la Diputació de Girona.
Un  cop  finalitzades  les  obres  la  Diputació  determinarà  l’import  de  l’aportació
econòmica i aprovarà per resolució de Presidència l’import de la liquidació que
serà notificada a l’Ajuntament.
L’Ajuntament haurà de fer efectiu l’import de la liquidació en els terminis establerts
per l’article 62 de la Llei general tributària. En cas d’impagament en el període
voluntari se seguirà la via de constrenyiment.

3. La Diputació de Girona executarà les obres mitjançant el personal i la maquinària
que consideri adients de les brigades mòbils, sota la direcció tècnica de l’enginyer
tècnic Bernat Mascaró i Mascaró, i en els terminis que permetin les seves tasques
de conservació de carreteres.

4. Els  danys i  perjudicis  que  es  puguin  produir  a  tercers  derivats  de les  obres
executades seran íntegrament assumits per l’Ajuntament.

5. La vigència d’aquest conveni serà fins a l’execució dels treballs descrits en el
pacte 1 i  no podrà ser superior  a 4 anys,  d’acord  amb l’article  49 de la  Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni.”

Segon. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura del Conveni
i  per  a  tots  els  actes  complementaris  que  siguin  necessaris  per  al  seu
desenvolupament.

Tercer.  Traslladar aquest  acord a l’Ajuntament de Foixà i  a Intervenció d’aquesta
Diputació pel seu coneixement i efectes procedents.
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Quart. Publicar íntegrament el Conveni, un cop signat, al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya.

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

24. Proposicions urgents

FORA  DE  L’ORDRE  DEL  DIA  i  prèvia  declaració  d’urgència  proposada  per  la
Presidència  i  adoptada  per  unanimitat  i  amb  quòrum  de  la  majoria  absoluta  dels
assistents, i d’acord amb el que disposa l’article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de
28 d’abril,  pel  qual  s’aprova  el  text  refós  de la  Llei  municipal  i  de  règim local  de
Catalunya, es passen a tractar els assumptes següents:

24.1. Convocatòria subvencions per a projectes de gestió de documents i arxius
dels  ajuntaments  de  les  comarques  gironines  2022

El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària del dia 17 de desembre de
2019, va aprovar el Pla Estratègic de Subvencions 2020-2023, que té la seva base
normativa  en  l'article  8  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  general  de
subvencions. El Pla Estratègic inclou una línia de subvencions que es gestionen des
del  Servei  d’Arxius i  Gestió  de Documents destinada a donar suport  al  tractament
documental i  els arxius municipals,  que es va iniciar l’any 2019 amb la regulació i
gestió  de  les  subvencions  “per  al  foment  de  projectes  de  millora  de  la  gestió  de
documents  i  arxius  dels  ajuntaments  i  entitats  municipals  descentralitzades de les
comarques gironines” i que ha tingut continuïtat amb la convocatòria de l’any 2020 -
“subvencions per a projectes de gestió de documents i arxius dels ajuntaments de les
comarques gironines 2020”- i de l’any 2021, “subvencions per a projectes de gestió de
documents i arxius dels ajuntaments de les comarques gironines 2021”.

La Diputació de Girona, en l’exercici de les seves competències pròpies definides a
l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,
d'assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, especialment als
de menor capacitat econòmica i de gestió i, també, el què disposa l’article 31.4 de la
Llei  10/2001,  d’arxius  i  documents  on  es  diu  que  correspon,  entre  d’altres,  a  les
diputacions provincials prestar assistència als municipis i cooperar-hi per tal que els
arxius municipals compleixin els requeriments exigits per a la integració al  Sistema
d’Arxius de Catalunya.

L’article  7è  de  la  mateixa  Llei  d’arxius  i  gestió  de  documents,  estableix  la
responsabilitat dels titulars de documents públics i un dels requeriments que disposa el
Sistema d’Arxius de Catalunya és que: “totes les administracions i entitats titulars de
documents públics disposi d’un únic sistema de gestió documental que garanteixi el
tractament correcte en les fases activa, semiactiva i inactiva i que permeti complir les
obligacions de transparència.” I no tots els municipis tenen ni els mateixos recursos ni
l’accés a les mateixes condicions. 
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També la  Llei  10/2001,  estableix  l’obligatorietat  de  tenir  o  no  un  arxiu  en  relació,
prioritàriament, dels habitants del municipi i determina que estan obligats a tenir arxiu
els  ajuntaments  amb  més  de  10.000  habitants,  els  consells  comarcals  i  les
diputacions, així com tots els ajuntaments i administracions locals que puguin crear-lo i
gestionar-lo si compleixen els requisits fixats per la Llei.

L’any  2019  el  Servei  d’Arxius  i  Gestió  de  Documents  va  iniciar  una  línia  de
subvencions “per al foment de projectes de millora de la gestió de documents i arxius
dels ajuntaments i entitats municipals descentralitzades de les comarques gironines”
amb l’objectiu  d’assistir  i  cooperar  amb  els  ajuntaments  en  matèria  d’organització
d’arxius i implantació de sistemes de gestió documental i alhora col·laborar amb altres
administracions i/o particulars en la preservació i conservació del patrimoni documental
de les  comarques gironines,  que va suscitar  força interès en els  ajuntaments que
varen demanar subvencions per un import total que doblava la quantitat consignada en
el pressupost.  El  nombre de sol·licituds ens confirmaven la necessitat de continuar
amb aquesta línia de subvencions i es van fer noves convocatòries els anys 2020 i
2021. L’any 2020 vàrem comptar amb un pressupost ampliat, per tal de donar una
resposta més àmplia a les necessitats detectades a la primera campanya i que va patir
les dificultats de tramitació derivades de les circumstàncies provocades per la crisi de
la Covid-19. Ambdues varen tenir una molt bona rebuda entre els municipis gironins.
Tanmateix encara hi ha molts ajuntaments que tenen projectes pendents.

Vistes les múltiples demandes de continuïtat que ens han fet arribar les entitats locals;
la necessitat i les mancances de recursos tècnics, humans i econòmics en relació al
tractament,  instal·lació  i  recuperació  de  la  documentació  manifestades  per  molts
ajuntaments, especialment en el cas dels ajuntaments de menys de 10.000 habitants, i
amb l’objectiu de seguir promovent bones pràctiques en la gestió dels documents i
arxius de les comarques gironines i garantir  l’accés a la documentació i  informació
municipal, el Servei d’Arxius i Gestió de Documents ha gestionat una nova línia de
subvencions per a projectes de gestió de documents i arxius dels ajuntaments de les
comarques gironines, per aquest any 2022 les bases definitives de les quals han estat
aprovades i publicades al BOPG núm. 54 del 18 de març de 2022,  i,  per tant,  cal
procedir a tramitar-ne la convocatòria.

Vist que tant el contingut com la tramitació de la convocatòria de les subvencions per a
projectes  de  gestió  de  documents  i  arxius  dels  ajuntaments  de  les  comarques
gironines 2022 s’ajusten als  requeriments de la  Llei  38/2003,  de 17 de novembre,
general de subvencions (LGS), a l’RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament  de  l’LGS,  i  a  l’Ordenança  general  de  subvencions  de  la  Diputació  de
Girona.

Vist que l’article segon (art. 2) de les bases reguladores de les  subvencions  per a
projectes  de  gestió  de  documents  i  arxius  dels  ajuntaments  de  les  comarques
gironines 2022, l’òrgan competent per aprovar-la és la Junta de Govern de la Diputació
de Girona.

Atesos  els  antecedents  exposats,  el  diputat  delegat  d'Habitatge,  assistència  als
municipis i serveis generals, Joaquim Ayats i Bartrina, proposa a la Junta de Govern
de la Diputació de Girona que adopti els acords següents:
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PRIMER. Aprovar la convocatòria de les subvencions per a projectes de gestió de
documents i arxius dels ajuntaments de les comarques gironines 2022, en règim de
concurrència competitiva, el text de la qual es transcriu literalment a continuació:

“Convocatòria  de  les  subvencions  per  a  projectes  de  gestió  de  documents  i  arxius  dels
ajuntaments de les comarques gironines 2022
Expedient 2022/3965

1. Objecte i finalitat
Subvencions en règim de concurrència competitiva per als ajuntaments de les comarques gironines i
entitats  municipals  descentralitzades inclosos en l’àmbit  territorial  de la  Diputació  de Girona, dins del
programa de  subvencions  per  a  projectes  de  gestió  de  documents  i  arxius  dels  ajuntaments  de  les
comarques gironines, per a l’any 2022 destinades al finançament de projectes per millorar la gestió dels
documents i arxius municipals, especialment aquells que incideixin en la conservació i organització de la
documentació  municipal  i  als  projectes  de  recuperació  de  fons  documentals  de  persones  o  entitats
relacionades amb el món de l’esport  dels municipis,  d’acord amb les bases específiques reguladores
aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 18 de gener de 2022 i publicades de manera definitiva
al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) núm. 54 de 18 de març de 2022.
Els criteris de valoració dels projectes es poden consultar a l’article 7 de dites bases.

2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària
L’import total destinat a la convocatòria és de 99.500 €. L’aplicació pressupostària on es carrega el crèdit
pressupostari i l’import són els que es detallen a continuació

Any Aplicació pressupostària Import (en €)
2022 232 9200 46200 99.000
2022 (EMD) 232 9200 46800 0.00

Total 99.000

3. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils a partir  de l’endemà de la publicació de
l’extracte de la convocatòria al BOPG.
Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona
acompanyat de la documentació que preveu l’article 8 de les bases reguladores. L’enllaç és el següent:
Diputació de Girona - Subvencions - Subvencions per a projectes de gestió de documents i arxius dels
ajuntaments de les comarques gironines (2022) (ddgi.cat)
Les  sol·licituds,  la  presentació  de  les  quals  ha  de  ser  telemàtica  (EACAT),  han  d’estar  signades
electrònicament mitjançant un certificat vàlid emès per una entitat certificadora reconeguda pel Consorci
d’Administració Oberta de Catalunya.

4. Import de les subvencions
Se subvencionaran les actuacions per ordre de puntuació amb un màxim de 15.000 € per sol·licitud, fins a
exhaurir el crèdit destinat a aquesta convocatòria. 

5. Àmbit temporal de les accions subvencionables
5.1. Termini execució 
Se subvencionaran actuacions o activitats realitzades entre l’1 de gener de 2022 i el 30 de novembre de
2022.
5.2. Termini per justificar les subvencions
El termini per justificar les actuacions és el 31 de desembre de 2022. La documentació justificativa està
regulada a l’article 12 de les bases.

6. Termini de resolució i notificació 
6.1. Termini de resolució
El termini  per resoldre la  convocatòria  és el  que determinen les bases. Una vegada transcorregut el
termini sense que s’hagi adoptat una resolució, els sol·licitants podran entendre desestimades les seves
sol·licituds per silenci administratiu.
6.2. Termini de notificació
Es notificarà la resolució a tots els beneficiaris de manera individualitzada, tal com preveu l’article 41.1 de
la Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  de procediment  administratiu  comú de les administracions públiques,  i
també als peticionaris la sol·licitud dels quals hagi estat desestimada, en el termini màxim de 10 dies
hàbils, a comptar de la data en què s’adopti l’acord. 
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7. Règim de recursos
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta resolució escau interposar
recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de 2
mesos a comptar del dia següent al de la notificació. Alternativament, i  de forma potestativa, s’hi  pot
interposar recurs de reposició davant de la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en el termini d’1
mes a comptar del dia següent al de la notificació. 

8. Publicitat
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Diputació i, d’acord amb el que preveu l’article
17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, se’n publicarà l’extracte al BOPG.
La convocatòria resta condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra les bases específiques,
l’estimació de les quals hagi de comportar un canvi en els seves determinacions.”

SEGON.  Autoritzar la despesa de la convocatòria de l’exercici 2022, per un import
màxim  de  99.000  €  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària  232  9200  46200  del
pressupost de l’exercici 2022.

TERCER.  Facultar  àmpliament  el  president  de la  Diputació  perquè  executi  aquest
acord,  perquè  disposi  publicar  la  convocatòria  en  el  BOPG,  perquè  resolgui  els
recursos que s’hi puguin interposar i  perquè, si cal,  d’acord amb la finalitat  que es
persegueix,  rectifiqui  els  defectes  o  les  omissions  que  eventualment  s’hi  puguin
advertir.

Elevi’s a la Junta de Govern.

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

24.2. Concessió de subvencions als ajuntaments per a inversions en habitatges
destinats a polítiques socials, any 2022

Vistes  les  bases reguladores  de subvencions als  ajuntaments per  a inversions  en
habitatges destinats a polítiques socials, 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) número 40, de 28 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 es va publicar al BOPG 248, de 29 de desembre de 2021.

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.

Atès  que  la  convocatòria  estableix  en  l’apartat  dos  la  possibilitat  d’ampliar-ne  la
quantia  amb 315.000,00 €  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).

Atès que s’ha donat una d’aquestes circumstàncies com a conseqüència d’un augment
de les sol·licituds dels ajuntaments, que hi ha import disponible per vinculació jurídica i
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s’ha  tramitat  una  transferència  de  crèdit  entre  aplicacions  de  la  mateixa  àrea  de
despesa per tal de poder donar resposta a totes les sol·licituds.

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. Ampliar la convocatòria de subvencions als ajuntaments per a inversions en
habitatges destinats a polítiques socials any 2022 en 26.603,18 € i afegir l’aplicació
pressupostària 210/1521/76290 d’ajuts a societats mercantils de capital íntegrament
municipal per inversió en habitatges destinats a polítiques socials a la convocatòria.

Crèdits inicials (en
€)

Augment  de  la
convocatòria (en €)

Crèdits  finals  (en
€)

Aplicació pressupostària 
210/1521/76200

630.000,00 € 26.603,18 € 656.603,18 €

Aplicació pressupostària 
210/1521/76290

0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total 656.603,18 €

Segon. Redistribuir l’import de la convocatòria d’acord amb el que es detalla tot seguit,
i  autoritzar  la  despesa  addicional  amb  càrrec  a  les  aplicacions  pressupostàries
corresponents, condicionada a l’aprovació de la transferència de crèdit de l’expedient
2022/4708/F010404.

Crèdits inicials (en
€)

Import  a  redistribuir  (en
€)

Crèdits  finals  (en
€)

Aplicació pressupostària 
210/1521/76200

656.603,18 € - 64.525,35€ 592.077,83€

Aplicació pressupostària 
210/1521/76290

0,00 € + 64.525,35€ 64.525,35€

Total 656.603,18 €

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, d’acord amb les dades següents:
Aplicació pressupostària 210/1521/76200

Expedient
/2022

CIF
Nom  del
beneficiari

Informació habitatge

Import màxim
per
habitatge  /
població

Import  a
justificar

Import  de  la
subvenció

%  de
finançament

1186 P1700800D
Ajuntament
d’Angles

Carrer  Verneda,  31
grup Sant Miquel bloc
A 1-1

18.419,26 € 24.559,01 € 14.520,35 € 59,12%

2308 P1700900E
Ajuntament
d’Arbúcies

Carrer Vern, 16 1r 10.312,50 € 13.750,00 € 10.312,50 € 75,00 %

2472 P1700900E
Ajuntament
d’Arbúcies

Carrer  Germana
Assumpta, 17 4-1

3.750,00 € 5.000,00 € 3.750,00 € 75,00 %

2185 P1701600G
Ajuntament
Banyoles

Plaça  Mare  de  Deu
dels  Àngels,7  esc  1,
1-1

18.210,62 € 36.421,23 € 14.800,00 € 40,64%

2345 P1701600G
Ajuntament
Banyoles

Carrer  Barcelona,  52
esc C, ENT 2

20.747,84 € 41.495,68 € 14.500,00 € 34,94 %
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2346 P1701600G
Ajuntament
Banyoles

Carrer  Mare  de  Déu
del Mont, 1 bloc 6 4-1

14.762,84 € 29.525,68 € 15.000,00 € 50,80 %

2079 P1703200D

Ajuntament
de Boadella
i  les
Escaules

Carrer Figueres, 9 5.936,29 € 6.248,73 € 5.936,29 € 95,00%

2452 P1702700D
Ajuntament
de Bolvir

Carrer Escoles, 13 1-
1

6.816,36 € 7.175,12 € 4.419,55 € 61,60%

2453 P1702700D
Ajuntament
de Bolvir

Carrer Camí RAL, 15
1r

5.325,74 € 5.606,04 € 3.120,00 € 55,65%

2454 P1702700D
Ajuntament
de Bolvir

Carrer Escoles, 13 1-
4

2.536,50 € 2.670,00 € 2.536,50 € 95,00%

2407 P1703500G
Ajuntament
de
Cadaqués

Carrer Tro, 8 14.400,00 € 18.000,00 € 14.400,00 € 80,00%

2348 P1720100E
Ajuntament
de  Cellera
de Ter

Carrer  d'Avall,  4  1a
planta

13.612,50 € 15.125,00 € 13.612,50 € 90,00%

2328 P1720100E
Ajuntament
de  Cellera
de Ter

Carrer  d'Avall,  4
planta baixa

14.062,50 € 15.625,00 € 14.062,50 € 90,00%

2354 P1720100E
Ajuntament
de  Cellera
de Ter

Carrer  d'Avall,  2  2a
planta

14.292,00 € 15.880,00 € 14.292,00 € 90,00%

2112 P1705600C
Ajuntament
de Cistella

Carrer Centre, 12 2n 5.889,86 € 6.199,85 € 5.889,85 € 95,00%

2184 P1706900F
Ajuntament
de
Espinelves

Carrer Mossen Jacint
Verdaguer, S/N

7.041,89 € 7.412,52 € 7.041,89 € 95,00%

2386 P1707100B
Ajuntament
de
Esponellà

Ca la Mesta de Vilert 15.010,00 € 15.800,00 € 15.000,00 € 94,94%

2303 P1707200J
Ajuntament
de Figueres

Carrer  Victor  Català,
18 4-1

7.950,00 € 15.900,00 € 7.950,00 € 50,00%

2459 P1707200J
Ajuntament
de Figueres

Carrer Doctor Ferran,
7 8-D

13.021,91 € 26.043,82 € 13.021,90 € 50,00%

2460 P1707200J
Ajuntament
de Figueres

Carrer Lasauca, 2 3-1 5.900,00 € 11.800,00 € 5.900,00 € 50,00%

2461 P1707200J
Ajuntament
de Figueres

Carrer  Sant  Llàtzer,
42 2-2

4.021,67 € 8.043,34 € 4.021,67 € 50,00%

2464 P1707200J
Ajuntament
de Figueres

Carrer Ponent, 9 3-2 10.250,00 € 20.500,00 € 10.250,00 € 50,00%

2220 P1708500B
Ajuntament
de Girona

Carrer Ronda Pedret,
2 1-3

10.944,46 € 21.888,91 € 10.944,46 € 50,00%

2443 P1708500B
Ajuntament
de Girona

Carrer Ronda Pedret,
4 3-2

9.043,34 € 18.086,68 € 9.043,34 € 50,00%
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2446 P1708500B
Ajuntament
de Girona

Carrer  Bassegoda,
29 3-4

11.146,36 € 22.292,72 € 11.146,36 € 50,00%

2447 P1708500B
Ajuntament
de Girona

Carrer  Campcardòs,
27 2-1

8.970,08 € 17.940,15 € 8.970,08 € 50,00%

2451 P1708500B
Ajuntament
de Girona

Carrer  Empuries,  37
3-2

7.997,08 € 15.994,15 € 7.997,08 € 50,00%

1980 P1709600I
Ajuntament
de
Llagostera

Carrer  Lacustària,  12
baixos 1a

24.287,25 € 32.383,00 € 15.000,00 € 46,32%

1982 P1709600I
Ajuntament
de
Llagostera

Carrer  Lleida,  18  1r
2a

4.891,88 € 6.522,50 € 4.891,88 € 75,00%

2307 P1710200E
Ajuntament
de Lloret de
Mar

Carrer  Riu  de  Plata,
56 esc C 2-3

9.380,14 € 18.760,28 € 9.380,14 € 50,00%

2466 P1710200E
Ajuntament
de Lloret de
Mar

Av.  Vila  de  Blanes,
113 1-F

11.500,00 € 23.000,00 € 11.500,00 € 50,00%

2467 P1710200E
Ajuntament
de Lloret de
Mar

Carrer  Verge  de
Loreto, 43 1-1

9.000,00 € 18.000,00 € 9.000,00 € 50,00%

2471 P1710200E
Ajuntament
de Lloret de
Mar

Carrer  de l'Areny,  35
4-1

6.000,00 € 12.000,00 € 6.000,00 € 50,00%

2465 P1710200E
Ajuntament
de Lloret de
Mar

Carrer Modistes, 3 3-
1

13.000,00 € 26.000,00 € 13.000,00 € 50,00%

2341 P1712500F
Ajuntament
de Palamós

Carrer  Conrad  Pallí
Batet, núm. 9, 1º

4.208,40 € 6.012,00 € 3.300,00 € 54,89%

2335 P1713300J
Ajuntament
de
Pardines

Carrer  Camp  del
padró s/n, Baix 1

4.493,40 € 4.729,89 € 4.493,40 € 95,00%

2338 P1713300J
Ajuntament
de
Pardines

Carrer  Camp  del
padró s/n, Baix 2

4.493,40 € 4.729,89 € 3.978,89 € 84,12%

2339 P1713300J
Ajuntament
de
Pardines

Carrer  Camp  del
padró s/n, Planta 1

7.252,20 € 7.633,89 € 5.478,89 € 71,77%

2344 P1713300J
Ajuntament
de
Pardines

Carrer  Camp  del
padró  s/n,  Planta  1,
porta 2

7.252,20 € 7.633,89 € 5.540,89 € 72,58%

2402 P1715000D
Ajuntament
de
Puigcerdà

Carrer Major, 50 1-1 35.689,25 € 47.585,67 € 13.000,00 € 27,32%

2478 P1715000D
Ajuntament
de
Puigcerdà

Carrer  de  la
Mosquera,  2  4-2
Fase 2

16.335,00 € 21.780,00 € 13.022,95 € 59,79%

1549 P1715400F
Ajuntament
de  Ribes
de Freser

Antiga  escola
Bruguera

128.381,49 €
142.646,10
€

15.000,00 € 10,52%

2317 P1715500C
Ajuntament
de  Riells  i
Viabrea

Carrer  Isabel  la
Catòlica,  parcel·la
263B  de  la  urb.
Junior Park

18.972,66 € 23.715,82 € 15.000,00 € 63,25%
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2352 P1715600A
Ajuntament
de Ripoll

Carrer Perdut, 9 2-2a 13.790,00 € 19.700,00 € 8.000,00 € 40,61%

2393 P1715600A
Ajuntament
de Ripoll

Carretera  de  Ribes,
30 3-1

14.000,00 € 20.000,00 € 8.000,00 € 40,00%

2394 P1715600A
Ajuntament
de Ripoll

Carretera  de  Ribes,
30 3-2

14.000,00 € 20.000,00 € 8.000,00 € 40,00%

2404 P1715900E

Ajuntament
de
Riudellots
de la Selva

Carrer  Verge  de
Núria, 28 baixos C

2.512,00 € 3.140,00 € 2.500,00 € 79,62%

2102 P1719900A

Ajuntament
de  Saus,
Camallera  i
Llampaies

Carrer  Santiago
Russinyol,  5
cantonada  Carrer
Nou S/N UNITAT 1

35.679,33 € 37.557,19 € 15.000,00 € 39,94%

2103 P1719900A

Ajuntament
de  Saus,
Camallera  i
Llampaies

Carrer  Santiago
Russinyol,  5
cantonada  Carrer
Nou S/N UNITAT 2

35.679,33 € 37.557,19 € 15.000,00 € 39,94%

2104 P1719900A

Ajuntament
de  Saus,
Camallera  i
Llampaies

Carrer  Santiago
Russinyol,  5
cantonada  Carrer
Nou S/N UNITAT 3

35.679,33 € 37.557,19 € 15.000,00 € 39,94%

2107 P1719900A

Ajuntament
de  Saus,
Camallera  i
Llampaies

Carrer  Santiago
Russinyol,  5
cantonada  Carrer
Nou S/N UNITAT 4

35.679,33 € 37.557,19 € 15.000,00 € 39,94%

2109 P1719900A

Ajuntament
de  Saus,
Camallera  i
Llampaies

Carrer  Santiago
Russinyol,  5
cantonada  Carrer
Nou S/N UNITAT 5

35.679,33 € 37.557,19 € 15.000,00 € 39,94%

2312 P1721500E
Ajuntament
de  Tossa
de Mar

Carrer  Església,  5
esc. 1 baix 2

40.753,09 € 54.337,45 € 15.000,00 € 27,61%

2181 P1701700E
Ajuntament
de Vall d'en
Bas

Passeig  General
Estartús, 53, 1r, 1a

10.810,34 € 13.512,92 € 7.319,97 € 54,17%

2357 P1722200A

Ajuntament
de
Vallfogona
de Ripollès

Carrer Prat de l'om, 4
planta baixa

15.019,11 € 15.809,59 € 12.000,00 € 75,90%

2382 P1722200A

Ajuntament
de
Vallfogona
de Ripollès

Carrer Prat de l'Om, 4
1r

15.014,84 € 15.805,09 € 14.000,00 € 88,58%

2388 P1722500D
Ajuntament
de Verges

Carrer Padró, 1 2n 19.892,22 € 22.102,47 € 15.000,00 € 67,87%

2247 P1723500C
Ajuntament
de Vilafant

Carrer Sant Josep, 9 2.930,25 € 3.907,00 € 2.562,00 € 65,57%

2397 P1723700I
Ajuntament
de Vilajuïga

Carrer Sant Sebastià,
39

14.670,00 € 16.300,00 € 14.670,00 € 90,00%

Total: 592.077,83€

Aplicació pressupostària 210/1521/76290

Expedient
/2022

CIF
Nom  del
beneficiari

Informació habitatge

Import
màxim  per
habitatge  /
població

Import  a
justificar

Import  de  la
subvenció

%  de
finançament
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2126
B17925
884

Gestora
Urbanística
Nousalt, SL

Av.  Països  Catalans,
79, baixos 3a

14.897,04 € 29.794,07 € 14.897,04 € 50,00%

2294
B17925
884

Gestora
Urbanística
Nousalt, SL

Carrer Torras i Bages,
22 AT 2

10.728,51 € 21.457,02 € 10.728,40 € 50,00%

2282
B17925
884

Gestora
Urbanística
Nousalt, SL

Carrer  Manuel  de
Falla, 42 5-4

10.212,10 € 20.424,19 € 10.212,08 € 50,00%

2296
B17925
884

Gestora
Urbanística
Nousalt, SL

Carrer  Juan  de  la
Cierva, 17 2n 1a

17.948,89 € 35.897,77 € 15.000,00 € 41,79%

2300
B17925
884

Gestora
Urbanística
Nousalt, SL

Av.  Països  Catalans,
79 baixos 2a

13.687,83 € 27.375,65 € 13.687,83 € 50,00%

Total: 64.525,35€

Cinquè. Disposar  la  despesa total,  de 656.603,18 €, amb càrrec  a les  aplicacions
pressupostàries  següents  del  pressupost  de  2022 de  la  Diputació  de  Girona,
condicionada  a  l’aprovació  de  la  transferència  de  crèdit  de  l’expedient
2022/4708/F010404:

Aplicació pressupostària Import concedit (en €)
210/1521/76200 592.077,83 €
210/1521/76290 64.525,35 €
Total 656.603,18 €

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

Expedient
/2022

CIF Nom del peticionari Concepte Motiu de la desestimació

2240 P1702700D Ajuntament de Bolvir
C.  Escoles,  13
baixos 3a

No  arriba  a  l’import  mínim
subvencionable  establert  en
el punt 5.3. de les bases.

2320 P1703800A
Ajuntament  de
Calonge i Sant Antoni

Av. Unió, 34
No  pot  acreditar  la  propietat
dels  habitatges perquè estan
en procés d’adquisició.

2378 P1712100E Ajuntament d’Olot C. Pala, 3 2-1
No  pot  acreditar  la  propietat
dels  habitatges perquè estan
en procés d’adquisició.

Setè. 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.

Vuitè.  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
finalitzarà un cop passats els 6 mesos d ela notificació de l’acord de concessió.
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Novè. 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.

Desè.  Notificar  aquest acord  als beneficiaris de les subvencions  i als peticionaris la
sol·licitud dels quals ha estat desestimada.

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

24.3. Concessions subvencions a ajuntaments per a estudis, plans programes i
projectes locals en l’àmbit de les polítiques d’habitatge, any 2022

Vistes  les  bases  reguladores  de  subvencions  a  ajuntaments  subvencions  a
ajuntaments   per  a  estudis,  plans  programes  i  projectes  locals  en  l‘àmbit  de  les
polítiques d’habitatge, any 2022,  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 es va publicar al BOPG 248, de 29 de desembre de 2021.

Vist  l’informe  de  l’òrgan  instructor,  de  31  de  març  de  2022, i  de  la  Comissió
Avaluadora,  d’1  d’abril  de  2022, en  què  es  concreta  el  resultat  de  l’avaluació
efectuada.

Atès  que  la  convocatòria  estableix  en  l’apartat  dos  la  possibilitat  d’ampliar-ne  la
quantia  amb 160.000,00 €  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).

Atès que s’ha donat una d’aquestes circumstàncies com a conseqüència d’un augment
de  les  sol·licituds  dels  Ajuntaments,  i  que  s’ha  incoat  i  aprovat  definitivament
l’expedient de suplement de crèdit DG 3SC 1/2022 del pressupost de la Diputació de
Girona de l'exercici 2022, expedient 2022/F010402/2539, en data 15 de març de 2022,
mitjançant  el  qual  s’incrementa  en  89.593,68  €  el  crèdit  disponible  de  l’aplicació
pressupostària 210/1521/46200.

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. Declarar la disponibilitat del crèdit de  102.476,03 €, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 210/1521/46200.

Segon. Ampliar la convocatòria de subvencions als ajuntaments per a estudis, plans,
programes  i  projectes  locals  en  l'àmbit  de  les  polítiques  d'habitatge  any  2022  en
102.476,03  €,  d’acord  amb  el  que  es  detalla  tot  seguit,  i  autoritzar  la  despesa
addicional amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent.
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Crèdits inicials (en
€)

Augment  de  la
convocatòria (en €)

Crèdits  finals  (en
€)

Aplicació pressupostària 
210/1521/46200

320.000,00 € 102.476,03 € 422.476,03 €

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, d’acord amb les dades següents:

Aplicació pressupostària 210/1521/46200

Expedien
t

CIF
Nom  del
beneficiari

Import  de  la
subvenció  (en
€)

%  de
finançament

Import  a  justificar
(en  €)

2022/2179 P1700900B
Ajuntament
d’Arbúcies

10.000,00 € 75,00% 16.552,16 €

2022/2315 P1701600G
Ajuntament  de
Banyoles

10.000,00 € 50,00% 22.708,00 €

2022/731 P1701400B
Ajuntament  de
Begur

10.000,00 € 80,00% 29.040,00 €

2022/2327 P1702200E
Ajuntament  de
Besalú

9.200,00 € 80,00% 11.500,00 €

2022/2384 P1702500H
Ajuntament  de  la
Bisbal d'Empordà

10.000,00 € 70,00% 15.730,83 €

2022/2319 P1702700D
Ajuntament  de
Bolvir

3.135,93 € 95,00% 3.300,98 €

2022/2077 P1703000H
Ajuntament  de
Breda

6.969,60 € 80,00% 8.712,00 €

2022/2405 P1703500G
Ajuntament  de
Cadaqués

10.000,00 € 80,00% 16.516,50 €

2022/2228 P1703800A
Ajuntament  de
Calonge  i  Sant
Antoni

10.000,00 € 70,00% 18.000,00 €

2022/2380 P1704200C
Ajuntament  de
Campllong

10.000,00 € 95,00% 46.347,84 €

2022/2707 P1704900H
Ajuntament  de
Cassà de la Selva

10.000,00 € 70,00% 29.696,22 €

2022/2392 P1705100D
Ajuntament  de
Castellfollit  de  la
Roca

3.241,97 € 95,00% 3.412,60 €

2022/2324 P1720100E
Ajuntament  de
Cellera de Ter

10.000,00 € 90,00% 11.111,60 €

2022/2353 P1705400H
Ajuntament  de
Celrà

7.169,25 € 75,00% 9.559,00 €

2022/1964 P1706800H
Ajuntament  de
l’Escala

10.000,00 € 70,00% 25.000,00 €

2022/2132 P1707200J
Ajuntament  de
Figueres

4.749,25 € 50,00% 9.498,50 €

2022/1491 P1707300H
Ajuntament  de
Flaçà

5.400,00 € 90,00% 6.000,00 €

2022/2091 P1703600E
Ajuntament  de
Fontanals  de
Cerdanya

10.000,00 € 95,00% 12.422,11 €

2022/2376 P1707900E
Ajuntament  de
Fortià

7.126,90 € 95,00% 7.502,00 €

2022/2210 P1708500B
Ajuntament  de
Girona

10.000,00 € 50,00% 59.867,50 €

2022/2225 P1708600J
Ajuntament  de
Gombrèn

9.196,00 € 95,00% 9.680,00 €

2022/1978 P1708900D
Ajuntament
d’Hostalric

3.659,04 € 80,00% 4.573,80 €

2022/2400 P1710200E
Ajuntament  de
Lloret de Mar

10.000,00 € 50,00% 20.000,00 €

2022/2351 P1710300C
Ajuntament de les
Llosses

7.586,70 € 95,00% 7.986,00 €

2022/1851 P1710900J Ajuntament  de
Maçanet  de  la

9.653,99 € 75,00% 12.871,98 €
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Selva

2022/2331 P1710400A
Ajuntament  de
Madremanya

9.173,01 € 95,00% 9.655,80 €

2022/2174 P1711200D
Ajuntament  de
Mieres

10.000,00 € 95,00% 11.000,00 €

2022/2119 P1711600E
Ajuntament  de
Montagut i Oix

2.375,00 € 95,00% 2.500,00 €

2022/2358 P1712100E Ajuntament d’Olot 10.000,00 € 50,00% 40.000,00 €

2022/1852 P1712400I
Ajuntament  de
Palafrugell

10.000,00 € 50,00% 29.588,94 €

2022/2336 P1712500F
Ajuntament  de
Palamós

6.990,20 € 70,00% 9.986,00 €

2022/2258 P1712600D
Ajuntament  de
Palau  de  Santa
Eulàlia

10.000,00 € 95,00% 10.540,00 €

2022/1835 P1713800I
Ajuntament  de  la
Pera

10.000,00 € 95,00% 15.497,56 €

2022/2298 P1714000E
Ajuntament  de
Peralada

8.105,34 € 90,00% 9.005,93 €

2022/2399 P1715400F
Ajuntament  de
Ribes de Freser

9.000,00 € 90,00% 10.000,00 €

2022/2316 P1715500C
Ajuntament  de
Riells i Viabrea

9.680,00 € 80,00% 12.100,00 €

2022/2342 P1715600A
Ajuntament  de
Ripoll

4.200,00 € 70,00% 6.000,00 €

2022/2326 P1716100A
Ajuntament  de
Roses

6.400,00 € 70,00% 12.800,00 €

2022/2379 P1717000B
Ajuntament  de
Sant  Feliu  de
Guíxols

10.000,00 € 50,00% 20.256,45 €

2022/2076 P1717900C
Ajuntament  de
Sant  Julià  de
Ramis

4.545,60 € 80,00% 5.682,00 €

2022/1963 P1725100J
Ajuntament  de
Sant Julià del Llor
i Bonmatí

5.239,53 € 90,00% 5.821,70 €

2022/2370 P1718300E
Ajuntament  de
Sant  Miquel  de
Campmajor

3.678,40 € 95,00% 3.872,00 €

2022/1703 P1719200F
Ajuntament  de
Santa  Cristina
d'Aro

10.000,00 € 75,00% 16.745,85 €

2022/2356 P1719600G
Ajuntament  de
Santa Pau

10.000,00 € 90,00% 18.112,85 €

2022/1954 P1719800C
Ajuntament  de
Sarrià de Ter

7.972,11 € 75,00% 10.629,48 €

2022/2323 P1721200B
Ajuntament  de
Torroella  de
Montgrí

10.000,00 € 70,00% 18.411,72 €

2022/2311 P1721500E
Ajuntament  de
Tossa de Mar

10.000,00 € 75,00% 14.542,16 €

2022/2332 P1721700A Ajuntament d’Ullà 3.626,37 € 90,00% 4.029,30 €

2022/2123 P1701700E
Ajuntament  de  la
Vall d'en Bas

8.000,00 € 80,00% 10.000,00 €

2022/2286 P1722200A
Ajuntament  de
Vallfogona  de
Ripollès

8.452,15 € 95,00%

2022/1546 P1722700J
Ajuntament  de
Vidreres

10.000,00 € 75,00% 16.666,66 €

2022/2396 P1723700I
Ajuntament  de
Vilajuïga

7.949,70 € 90,00% 8.833,00 €

Total 422.476,03 €

Cinquè. Disposar  la  despesa  total,  de  422.476,03 €, amb  càrrec  a  l’aplicació
pressupostària següent de pressupost de 2022 de la Diputació de Girona:

Aplicació pressupostària Import concedit (en €)
210/1521/46200 422.476,03 €
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Total 422.476,03 €

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
finalitzarà passats 6 mesos de la notificació de la resolució.

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 i als peticionaris la
sol·licitud dels quals ha estat desestimada.

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

24.4.  Concessió  subvencions  als  ajuntaments  per  a  inversió  en  l'adquisició
d'habitatges destinats a polítiques socials, any 2022

Vistes  les  bases  reguladores  de  subvencions  a  ajuntaments  subvencions  als
ajuntaments per a inversió en l’adquisició d’habitatges destinats a polítiques socials,
any  2022,  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 es va publicar al BOPG 248, de 29 de desembre de 2021.

Vistos els informes de l’òrgan instructor,  de  31 de març de 2022, i  de la Comissió
Avaluadora,  d’1  d’abril  de  2022, en  què  es  concreta  el  resultat  de  l’avaluació
efectuada.

Atès  que  la  convocatòria  estableix  en  l’apartat  dos  la  possibilitat  d’ampliar-ne  la
quantia  amb 402.500,00 €  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).

Atès que s’ha donat una d’aquestes circumstàncies com a conseqüència d’un augment
de l’import sol·licitat, que hi ha import disponible per vinculació jurídica i s’ha tramitat
una transferència de crèdit entre aplicacions de la mateixa àrea de despesa per tal de
poder donar resposta a totes les sol·licituds.
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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. Ampliar la convocatòria de subvencions als ajuntaments per a inversions en
adquisició d’habitatges destinats a polítiques socials any 2022 en 21.108,56 € i afegir
l’aplicació  pressupostària  210/1521/76291  d’ajuts  a  societats  mercantils  de  capital
íntegrament municipal  per inversió en adquisició d’habitatges destinats  a polítiques
socials a la convocatòria.

Crèdits inicials (en
€)

Augment  de  la
convocatòria (en €)

Crèdits  finals  (en
€)

Aplicació pressupostària 
210/1521/76201

805.000,00 € 21.108,56 € 826.108,56 €

Aplicació pressupostària 
210/1521/76291

0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total 826.108,56 €

Segon. Redistribuir l’import de la convocatòria d’acord amb el que es detalla tot seguit,
i  autoritzar  la  despesa  addicional  amb  càrrec  a  les  aplicacions  pressupostàries
corresponents, condicionada a l’aprovació de la transferència de crèdit de l’expedient
2022/4708/F010404.

Crèdits inicials (en €) Import a redistribuir (en €) Crèdits finals (en €)
Aplicació pressupostària 
210/1521/76201

826.108,56 € - 90.000,00 € 736.108,56 €€

Aplicació pressupostària 
210/1521/76291

0,00 € + 90.000,00 € 90.000,00€

Total 826.108,56 €

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, d’acord amb les dades següents:

Aplicació pressupostària 210/1521/76201

Expedient/
2022

CIF
Nom  del
beneficiari

Concepte
Import  de  la
subvenció
(en €)

%  de
finançame
nt

Import  a
justificar  (en
€)

3592 P1701600G
Ajuntament  de
Banyoles

Carrer  Barcelona,
31-33 esc. 1-2

30.000,00 € 66,67%
                  45.
000,00 € 

3597 P1701600G
Ajuntament  de
Banyoles

Plaça  Mare  de
Deu del Àngels, 6
1-1

30.000,00 € 72,29%
                  41.
500,00 € 

3599 P1701600G
Ajuntament  de
Banyoles

Carrer  Sant
Patllari, 2 2-2

30.000,00 € 69,77%
                  43.
000,00 € 

3756 P1703700C
Ajuntament  de
Caldes  de
Malavella

Grup  Ntra.  Sra.
De  la  Llum,  bloc
2,  esc.  B  2n
esquerra

30.000,00 € 75,00%
                  40.
000,00 € 

3762 P1703700C
Ajuntament  de
Caldes  de
Malavella

Grup  Ntra.  Sra.
De  la  Llum,  bloc
2,  esc.  A  1-2
esquerra

30.000,00 € 75,00%
                  40.
000,00 € 

3760 P1703700C
Ajuntament  de
Caldes  de
Malavella

Grup  Ntra.  Sra.
De  la  Llum,  bloc
1,  esc.  A  2-2
esquerra

30.000,00 € 75,00%
                  40.
000,00 € 

3702 P1703800A
Ajuntament  de
Calonge  i  Sant
Antoni

Avinguda Unió, 34
bloc 1 PB A

30.000,00 € 61,22%
                  49.
000,00 € 

3747 P1703800A Ajuntament  de Avinguda Unió, 34 30.000,00 € 68,18%                   44.
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Calonge  i  Sant
Antoni

bloc 1 PB C 000,00 € 

3744 P1703800A
Ajuntament  de
Calonge  i  Sant
Antoni

Avinguda Unió, 34
bloc 1 PB D

30.000,00 € 53,57%
                  56.
000,00 € 

3635 P1707200J
Ajuntament  de
Figueres

Carrer  Elx,  6  esc
1 2-2

30.000,00 € 42,86%
                  70.
000,00 € 

3641 P1707200J
Ajuntament  de
Figueres

Av. Salvador Dalí,
54 4-1

30.000,00 € 39,47%
                  76.
000,00 € 

3645 P1707200J
Ajuntament  de
Figueres

Carrer  Ponent,  9
3-2

30.000,00 € 56,39%
                  53.
200,00 € 

2724 P1708500B
Ajuntament  de
Girona

C/Sant  Agustí,  46
4-4

30.000,00 € 37,89%
                  79.
185,46 € 

2726 P1708500B
Ajuntament  de
Girona

Pl.  Camil  Geis  i
Parraguera, 1 esc
4 2-2

30.000,00 € 33,65%
                  89.
142,90 € 

2727 P1708500B
Ajuntament  de
Girona

C/Doctor Santiago
Sobrequés, 1 7-1

30.000,00 € 22,73%
               132.
000,00 € 

3602 P1709600I
Ajuntament  de
Llagostera

Carrer  Compte
Guifré, 2 3-1

30.000,00 € 41,90%
                  71.
600,00 € 

3622 P1709600I
Ajuntament  de
Llagostera

Carrer Consellers,
11 4-2

30.000,00 € 46,08%
                  65.
100,00 € 

3652 P1709600I
Ajuntament  de
Llagostera

Carrer  Lacustària,
1 2-2

30.000,00 € 50,00%
                  60.
000,00 € 

2328 P1712100E
Ajuntament  de
Olot

C/Pala, 3 2-1 18.298,56 € 90,00%
                  20.
331,73 € 

3180 P1712400I
Ajuntament  de
Palafrugell

C/ Carrilet, 39 4t A 30.000,00 € 66,23%
                  45.
300,00 € 

3183 P1712400I
Ajuntament  de
Palafrugell

C/  Andalusia,  12-
14 2-1

30.000,00 € 48,39%
                  62.
000,00 € 

3184 P1712400I
Ajuntament  de
Palafrugell

C/Pompeu  Fabra,
58 esc A 2-4

30.000,00 € 40,76%
                  73.
600,00 € 

3628 P1712500F
Ajuntament  de
Palamós

Carrer  Adrià
Álvarez, 22 2

30.000,00 € 62,50%
                  48.
000,00 € 

3766 P1715600A
Ajuntament  de
Ripoll

Carretera  d'Olot,
40 1-2

27.810,00 € 90,00%
                  30.
900,00 € 

2237 P1723500C
Ajuntament  de
Vilafant

Carrer  Sant
Josep, 9

30.000,00 € 40,00%
                  75.
000,00 € 

Total 736.108,56 €

Aplicació pressupostària 210/1521/76291

Expedient
/2022

CIF
Nom  del
beneficiari

Concepte
Import  de  la
subvenció
(en €)

%  de
finançament

Import  a
justificar
(en  €)

3586 B17925884
Gestora
Urbanística
Nousalt, SL

Carrer  Major,
173 2-4

30.000,00 € 51,84% 41.500,00 €

3587 B17925884
Gestora
Urbanística
Nousalt, SL

Carrer Anselm
Clavé, 1 1-2

30.000,00 € 53,35% 43.000,00 €

3589 B17925884
Gestora
Urbanística
Nousalt, SL

Carrer  de
l'Abat Oliba, 1
2-B

30.000,00 € 58,12% 71.600,00 €

Total: 90.000,00€

Cinquè. Disposar la  despesa total,  de 826.108,56 €, amb càrrec a les aplicacions
pressupostària  210/1521/76201  i  210/1521/76291  del  pressupost  de  2022 de  la
Diputació  de  Girona,  condicionada  a  l’aprovació  de  la  transferència  de  crèdit  de
l’expedient 2022/4708/F010404. 

Aplicació pressupostària Import concedit (en €)
210/1521/76201 736.108,56€
210/1521/76291 90.000,00€
Total 826.108,56 €

120

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



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

Expedient/
2022

CIF
Nom  del
peticionari

Concepte Motiu de la desestimació

2022/3892 P1710200E Lloret de Mar
Carrer  Modistes,  3
3-1

No haver entrat  les  sol·licitud dins
del  termini  establert  en  la
convocatòria

2022/3896 P1710200E Lloret de Mar
Carrer Segadors, 1
5-1

No haver entrat  les  sol·licitud dins
del  termini  establert  en  la
convocatòria

2022/3898 P1710200E Lloret de Mar
Carrer
Pentinadores, 4 3-2

No haver entrat  les  sol·licitud dins
del  termini  establert  en  la
convocatòria

Setè. 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.

Vuitè.  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  11.1  de  les  bases,  dins  del  termini  que
finalitza el 31 d’octubre del 2022.

Novè. 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.

Desè. Notificar aquest acord als beneficiaris de les subvencions i als peticionaris de la
sol·licituds dels quals ha estat desestimada.

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

25. Precs i preguntes

No hi ha cap intervenció.

No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 11:40 h, de
la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
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