
CERTIFICAT

JORDI BATLLORI I NOUVILAS, secretari general de la Diputació de Girona,

CERTIFICO QUE:

El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària que ha tingut lloc el dia 19 de
juliol de 2022, ha pres l'acord següent:

“Aprovar  l'actualització del  Pla Estratègic  de Subvencions de la  Diputació de
Girona per l'any 2022 - Secretaria General

Per acord del Ple de data 17 de desembre de 2019 es va aprovar el Pla Estratègic de

Subvencions de la Diputació de Girona pel període 2020-2023.

En la seva exposició de motius, inclosa en l’Annex I, en concordança amb allò que

estableix l’article 14 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el

reglament de la Llei de subvencions, estableix que el Ple de la Diputació aprovarà

anualment  l’actualització  del  Pla  Estratègic  de  subvencions  d’acord  amb  les

modificacions que, eventualment, es produeixin en relació al mateix.

Per part de la Secretaria General, dins del termini establert, s’ha realitzat la tasca de

sol·licitar i obtenir les propostes d’actualització dels diferents centres gestors. Un cop

rebuts els mateixos s’ha procedit a elaborar l’informe corresponent que es transcriu a

continuació:

INFORME ACTUALITZACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DE LA
DIPUTACIÓ DE GIRONA PER L’ANY 2022.

I.- Antecedents.

Per acord del Ple de la Diputació de Girona de data 17 de desembre de 2019 es va
aprovar el Pla Estratègic de Subvencions de la Diputació de Girona pel període 2020-
2023.

En la seva exposició de motius, inclosa en l’Annex I, en concordança amb allò que
estableix l’article 14 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
reglament de la Llei de subvencions, estableix que el Ple de la Diputació aprovarà
anualment  l’actualització  del  Pla  Estratègic  de  subvencions  d’acord  amb  les
modificacions que, eventualment, es produeixin en relació al mateix.
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Per tant, s’ha demanat i obtingut dels diferents centres gestors amb continguts al Pla
Estratègic l’elaboració d’una proposta d’actualització del Pla Estratègic que consta en
l’expedient i que, de forma breu, són les següents:

 Arxius: actualitzar la línia Subvencions per a projectes de gestió de documents i
arxius dels ajuntaments de les comarques gironines 2022.

 Comunicació cultural: ampliació dels costos previsibles de les subvencions per
al Foment de les produccions editorials i suprimir i/o addicionar determinades
subvencions nominatives.

  Cooperació cultural: Actualització de la denominació del Fons de Cooperació
Econòmica,  eliminar  certs  indicadors  específics  de  les  subvencions  per
actuacions municipals per nevades, modificar  indicadors de les subvencions
per  a  inversions  en  habitatges  destinats  a  polítiques  socials  i  afegir  certs
indicadors  de  les  subvencions  per  a  inversions  en  cementiris  o  de  les
subvencions per a polítiques de foment de la participació ciutadana.

 Presidència:  s'actualitzen  les  previsions  nominatives  d'acord  amb  els
pressupostos aprovats i la línia de subvencions pel que fa a les ODS.

 Programes europeus: s'actualitzen la línia de subvencions Europa Local per
modificar els objectius i efectes que es persegueixen, corregir errors tipogràfics
i indicadors de sol·licituds.

En tot cas, s’ha de tenir en compte que, en qualsevol cas, el Pla Estratègic de
Subvencions  té  un  contingut  programàtic  i  la  seva  efectivitat  queda
condicionada a la posada en pràctica de les diferents línies de subvencions que
el  propi  Pla  relaciona,  i  atenent  fonamentalment,  a  les  disponibilitats
pressupostàries de què disposi la Diputació de Girona per a cada exercici.

Per tant, la relació que hi consta en el PES és a títol enunciatiu, sense que la
corporació quedi  vinculada al  desenvolupament i  posada en pràctica de les
línies de subvencions relacionades en el propi Pla, sense perjudici d’altres que
en puguin sortir.

II.- Actualització PES per part dels diferents centres gestors de la Diputació de
Girona inclosos dins del PES 2020-2023.

S’ha recollit en l’expedient totes les propostes d’actualització de les línies incloses en
el Pla Estratègic de Subvencions 2020-2023.

Cal  indicar  que,  en certs  supòsits,  l’actualització del  Pla s’ha produït  mitjançant  la
previsió en les bases reguladores corresponents que han estat degudament aprovades
pel  Ple  de  la  Diputació  i  que,  per  tant,  aquestes  previsions  ja  s’han  incorporat  a
l’actualització del Pla.

Amb tot, s’informa favorablement a l’actualització del Pla Estratègic de Subvencions de
la Diputació de Girona per l’any 2022 tal com consta en els diferents informes dels
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centres gestors que consten en l’expedient i en les bases degudament aprovades pel
Ple.

Per tot això, d’acord amb allò que estableix l’article 14 del Reial decret 887/2006, de 21
de  juliol,  pel  qual  s’aprova  el  reglament  de  la  Llei  de  subvencions,  la  Comissió
Informativa  d’Hisenda,  Administració,  Promoció  Econòmica  i  Cooperació  Local  hi
dictamina favorablement i es proposa al Ple l’adopció del següent acord:

Primer. Aprovar l’actualització del Pla Estratègic de Subvencions de la Diputació de
Girona per l’any 2022 d’acord amb els informes dels centres gestors i d’acord amb les
bases degudament aprovades pel Ple.

Segon. Publicar el present acord a la seu electrònica de la Diputació de Girona i al

Portal de Transparència”

Sotmesa  la  proposta  a  debat  i  a  posterior  votació  resulta  aprovada  per  majoria
absoluta amb el següent resultat: 26 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts per
Catalunya,  Grup  d'Esquerra  Republicana  de  Catalunya,  Grup  Socialista  de  la
Diputació de Girona,  Grup Independents de la Selva i  Grup Tots per l'Empordà,  1
abstenció del Grup Polític Grup Candidatura Unitat Popular. No hi ha vots en contra. 

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