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Núm. Expedient 2022 / 449
Títol: Resolució de concessió de subvencions per al foment de l'activitat física i
l'esport de les comarques gironines 2022
UACG: Servei d'Esports / 026
Data: 22/06/2022
CR/tg

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària que ha tingut lloc
el dia 21 de juny de 2022, ha pres l'acord següent:
“Concessió de subvencions per al finançament de l'acció de promoció i foment
de l'activitat física i l'esport a les comarques gironines
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 de 01 de febrer de 2021.
Vista la convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva als
ajuntaments, les entitats esportives, els consells esportius i 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 15 de febrer de 2022, i publicada al BOPG número 40
de 28 de febrer de 2022.
L’òrgan competent per generar la despesa és la Junta de Govern d’acord amb el punt
número 10 de les bases publicades al BOPG número 2 de 4 de gener de 2022.
Els criteris de valoració es troben al punt 7 de les bases publicades al BOPG número
20 d’1 de febrer de 2021.
D’acord amb els antecedents exposats, reunida la Comissió Qualificadora en data 27
de maig de 2022 i vistos els informes del cap del centre gestor, el diputat delegat
d’Esports proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent:
Primer. Redistribuir l’import 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,
d’import total 2.180.000,00 €, d’acord amb el detall següent:
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Aplicació
Pressupostària
320.3410.45391
320.3410.46200

320.3410.46201
320.3410.46206
320.3410.46800
320.3410.46801
320.3410.46802
320.3410.48100
320.3410.48102
320.3410.48103
320.3410.48105
320.3410.48106
320.3410.48107
320.3410.48145
320.3410.48146
320.3410.48147
320.3410.76200
320.3410.76202
320.3410.76800
320.3410.76802
TOTALS

Program
a
D1
D2
A1
D1
D2
A2
F
A1
A2
F
F
D1
B1
B2
B3
C
D2
B4
B5
A3
A4
A3
A4

Crèdit inicial
total

Crèdit final
total

APROVAT
22/06/2022 11:33

Diferència

0,00

75.885,06

75.885,06

300.000,00

310.715,11

10.715,11

40.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
100.000,00
200.000,00
415.000,00
60.000,00
220.000,00
40.000,00
50.000,00
15.000,00
500.000,00
200.000,00
0,00
0,00
2.180.000,00

37.436,38
4.362,01
1.274,13
0,00
0,00
37.881,14
8.614,38
200.000,00
397.090,53
98.231,94
220.000,00
20.559,24
69.136,82
16.782,00
479.739,59
200.000,00
2.291,67
0,00
2.180.000,00

-2.563,62
-15.637,99
1.274,13
0,00
0,00
17.881,14
-91.385,62
0,00
-17.909,47
38.231,94
0,00
-19.440,76
19.136,82
1.782,00
-20.260,41
0,00
2.291,67
0,00
0,00

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

Aplicació pressupostària
320.3410.45391
320.3410.46200
320.3410.46201
320.3410.46206
320.3410.46800
320.3410.46801
320.3410.46802
320.3410.48100
320.3410.48102
320.3410.48103
320.3410.48105
320.3410.48106

Reajustament (en €)
75.885,06
10.715,11

-2.563,62
-15.637,99

1.274,13
0,00
0,00
17.881,14
-91.385,62
0,00
-17.909,47
38.231,94
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320.3410.48107
320.3410.48145
320.3410.48146
320.3410.48147
320.3410.76200
320.3410.76202
320.3410.76800
320.3410.76802
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0,00
-19.440,76
19.136,82
1.782,00
-20.260,41
0,00
2.291,67
0,00

Tercer. Concedir als ajuntaments que consten als l'annexes 1, 2, 3 i 4 que figuren a
l’expedient i s'integren en aquest acord a tots els efectes legals, en el marc del
Programa A de suport als municipis per a la promoció i foment de l’activitat
fisicoesportiva i l’esport, les quantitats que s’assenyalen en concepte de subvenció i
aprovar la despesa corresponent amb càrrec a les aplicacions pressupostàries del
pressupost d'enguany que s'indiquen.
Quart. Concedir a les entitats que consten als annexes 5, 6, 7, 8 i 9 que figuren a
l’expedient i s’integren en aquest acord a tots els efectes legals, en el marc del
Programa B de suport a l’esport federat, les quantitats que s’assenyalen en concepte
de subvenció i aprovar la despesa corresponent amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries del pressupost d’enguany que s’indiquen.
Cinquè. Concedir als consells esportius de la demarcació de Girona que consten a
l’annex 10, que figuren a l’expedient i s’integra en aquest acord a tots els efectes
legals, en el marc del Programa C de suport als consells esportius per a la promoció i
el foment de l’activitat fisicoesportiva i l’esport, les quantitats que s’assenyalen en
concepte de subvenció i aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació
pressupostària del pressupost d’enguany que s’indica.
Sisè. Concedir als ajuntaments, centres educatius o les seves associacions escolars
que consten als annexes 11 i 12, que figuren a l’expedient i s’integren en aquest acord
a tots els efectes legals, en el marc dels Programes D del suport a l’esport escolar, les
quantitats que s’assenyalen en concepte de subvenció, i aprovar la despesa
corresponent amb càrrec a les aplicacions pressupostàries del pressupost d’enguany
que s’indiquen.
Setè. Concedir als ajuntaments, entitats, fundacions i associacions sense ànim de
lucre que consten als annexes 13, que figuren a l’expedient i s’integren en aquest
acord a tots els efectes legals, en el marc del programa F de suport a l’esport adaptat,
les quantitats que s’assenyalen en concepte de subvenció, i aprovar la despesa
corresponent amb càrrec a les aplicacions pressupostàries del pressupost d’enguany
que s’indiquen.
Vuitè. Desestimar les sol·licituds que consten en els annexes 1 fins al 13 que figuren a
l’expedient i s’integren en aquest acord a tots els efectes legals, en el marc dels
programes A, B, C, D, E i F.
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Novè. Disposar la despesa amb càrrec a les aplicacions pressupostàries del
pressupost de 2022 de la Diputació de Girona, que tot seguit s'indica:
Aplicació pressupostària
Annex 1

Subprograma A1

Annex 2

Subprograma A2

Annex 3

Subprograma A3

Annex 4

Subprograma A4

Annex 5
Annex 6
Annex 7
Annex 8
Annex 9
Annex 10

Subprograma B1
Subprograma B2
Subprograma B3
Subprograma B4
Subprograma B5
Subprograma C

Annex 11

Subprograma D1

Annex 12

Subprograma D2

Annex 13

Subprograma F

320.3410.46200
320.3410.46800
320.3410.46201
320.3410.46801
320.3410.76200
320.3410.76800
320.3410.76202
320.3410.76802
320.3410.48103
320.3410.48105
320.3410.48106
320.3410.48146
320.3410.48147
320.3410.48107
320.3410.45391
320.3410.46200
320.3410.48102
320.3410.45391
320.3410.46200
320.3410.48145
320.3410.46206
320.3410.46802
320.3410.48100

Import €
266.002,64
1.274,13
37.436,38
0,00
479.739,59
2.291,67
200.000,00
0,00
199.999,97
397.090,53
98.231,94
69.136,82
16.782,00
220.000,00
73.115,42
28.063,00
8.614,38
2.769,64
16.649,47
20.559,24
1.388,24
0,00
37.881,15

Desè. Deixar, pendents d’aprovació de suplements de crèdit, les sol·licituds dels
subprogrames A4 i B3 que queden excloses per manca de crèdit d’acord amb els
annexes 4 i 7, i que suposen l’increment via suplement de crèdit de:

Programa

Aplicació
pressupostària

A4
B3

320.3410.76202
320.3410.48106

Sol·licituds pendents
d’atendre per manca de
crèdit
7
38

Crèdit necessari
pendent de
suplement
175.000,00
50.000,00

Onzè. Notificar als beneficiaris que una vegada comunicada la concessió de l’ajuda si
en el termini d’un mes no manifesten el contrari, s’entendrà acceptada la subvenció,
així com les condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació.
Dotzè. 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
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conducta establertes a l’article 55 de 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 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.
Tretzè. Condicionar el lliurament de la subvenció a l’acompliment de la vigent
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la justificació de
l’objecte de la subvenció mitjançant la presentació del formulari “Compte justificatiu”
(www.ddgi.cat / Oficina virtual / Documentació / Documents compte justificatiu),
juntament amb recull fotogràfic i/o documentació editada on es visualitza el suport de
la Diputació de Girona. L’import a justificar està relacionat al corresponent annex.
En el programa C dels consells esportius comarcals de la demarcació de Girona s’ha
d’entrar també una memòria de la realització de l’actuació subvencionada que permeti
valorar el seu grau d’execució
En el subprograma D1 “Neda a l’escola” s’ha d’entrar un certificat, emès per l’empresa
responsable de l’activitat de piscina, on es faci referència que s’ha complert l’objecte
de l’activitat establerta a les bases. En el cas que s’hagués necessitat un monitor
addicional per alumnes amb necessitats educatives especials també s’haurà
d’especificar en aquest mateix certificat. També s’ha d’entrar una memòria de la
realització de l’actuació subvencionada que permeti valorar el seu grau d’execució.
Les subvencions s’han de justificar dins dels TERMINIS que finalitzen:
- Subprogrames A1, B1, B2, B4 i B5 fins al 30/9/2021
- Programes C, D, i F fins al 30/09/2021
- Subprogrames A2, A3, A4 i B3 termini de justificació el 01/11/2022
Catorzè. En tot acte de publicitat relatiu a l’objecte d’aquesta subvenció s'hi haurà
d’esmentar la col·laboració econòmica de la Diputació de Girona.
Quinzè. Notificar aquest acord als beneficiaris.”

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
assistents.
Li ho notifico per al seu coneixement i efectes.

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de
dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.
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Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant la Junta de
Govern, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació.
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