
Número: 1072 
Òrgan: Junta de Govern
Sessió: Ordinària
Data: 05 de juliol de 2022
Hora: 10:00
Lloc: saló de sessions
Document: Acta

Expedient: 2022/7667

Hi assisteixen

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

Hi assisteixen, convidats per la Presidència

Sra. Roser Estañol i Torrent Diputada
Sr. Eduard Llorà i Cullet Diputat
Sr. Jordi Masquef i Creus Diputat
Sr. Josep Sala i Leal Diputat
Sr. Jordi Xargay i Congost Diputat
Sr. Joaquim Ayats i Bartina Diputat
Sr. Lluís Amat i Batalla Diputat
Sr. Joan Fàbrega i Solé Diputat
Sr. Josep Piferrer i Puig Diputat
Sra. Joana Vilà i Brugué Cap de Gabinet de Presidència
Sra. Marta Payeró Torró Adjunta al vicepresident primer

ORDRE DEL DIA

Punt d'ordre del dia Expedient

1 Lectura i aprovació de l'esborrany de l'acta de la
sessió ordinària del dia 21 de juny de 2022
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2 Assistència a la Presidència en l'exercici de les
seves atribucions, tal com disposa l'art. 35.2 de
la Llei  7/85,  de 2 d'abril,  de Bases del  Règim
Local

Gabinet de Presidència

3 Concessió  de  subvencions  per  al  finançament
de  la  implementació  dels  objectius  de
desenvolupament sostenible (ODS) de l'Agenda
2030 als municipis de més de 5.000 habitants
de la  demarcació de Girona (anualitat  2022)  -
Gabinet de Presidència

2022/X020201/931

Habitatge

4 Aprovació de la renúncia parcial de la subvenció
atorgada a l'Ajuntament de Caldes de Malavella
per  l'adquisició  d'habitatges  destinats  a
polítiques socials, any 2021 -  Habitatge

2021/X020201/4224

Assistència i Cooperació als Municipis

5 Resolució  de  la  convocatòria  de  subvencions
per a actuacions municipals per nevades 2022 -
Assistència i Cooperació als Municipis

2022/X020100/2153

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

2021/X020300/405

Cooperació Cultural

7 Aprovació  subvenció  nominativa  a  l'Agrupació
Enllaç Musical per al finançament de concerts a
escoles  de  les  comarques  gironines  2022  -
Cooperació Cultural

2022/X020203/228

8 Aprovació  subvenció  nominativa  a  Agrupació
Coral  de  les  comarques  gironines  per  al
finançament  d'activitats  i  funcionament  2022  -
Cooperació Cultural

2022/X020203/159

9 Acceptar  la  renúncia  de  l'Associació  La  Nau
Oliva a la subvenció per a la creació de públics
per a la cultura 2022 -  Cooperació Cultural

2022/X020201/2937

10 Aprovació de la resolució de la convocatòria del
IX  Concurs  Això  Pinta  Bé,  curs  2021-2022  -
Cooperació Cultural

2021/X020100/7770

11 Aprovació  resolució  imports  tercer  trimestre
programa  Identitats,  arrels  i  tradicions,  curs
2021/2022 - Cooperació Cultural

2021/X020100/351
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12 Aprovació  redistribució i  resolució dels  imports
del  tercer  trimestre  del  programa  Indika,  curs
2021-2022 - Cooperació Cultural

2021/X020100/349

13 Aprovació  subvenció  nominativa  a  l'Associació
Fira  de  Circ  al  carrer  de  La  Bisbal  per  al
finançament  de  la  fira  de  Circ  al  carrer  -
Cooperació Cultural

2022/X020203/7515

Monuments

14 Acta de tancament romanents no justificats Pla
de Monuments 2021 – Monuments

2022/X020301/6874

Servei d'Esports

15 Concedir una subvenció nominativa a Bikeshow
Sport Events, SL. per la Sea Otter Europe 2022
- Servei d'Esports

2022/X020203/1947

16 Premis  als  esportistes  gironins  d'esports
individuals  que  participen  en  competicions
federades - Servei d'Esports

2022/X020100/7217

Medi Ambient

17 Aprovació  canvi  Imputació  de  la  subvenció  a
l'Ajuntament  d'Espinelves  dins  la  campanya
calderes biomassa 2020 -  Medi Ambient

2020/X020300/2770

18 Acceptar  la  renúncia  de  la  subvenció
convocatòria extraordinària Campanya Del pla a
l'acció 2021 L5. Sant Julià de Llor i  Bonmatí -
Medi Ambient

2021/X020301/7309

19 Proposicions urgents

20 Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió

1. Lectura i aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 
21 de juny de 2022

S’aprova per unanimitat i sense esmenes l’acta de la Junta de Govern del dia 21 de 
juny 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
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3. Aprovació de la renúncia parcial de la subvenció atorgada a l'Ajuntament
de Caldes de Malavella per l'adquisició d'habitatges destinats a polítiques
socials, any 2021 – Habitatge

La Junta de Govern de la Diputació de Girona de data 20 de juliol de 2021 va concedir
a l’Ajuntament de Caldes de Malavella una subvenció de 30.000,00 € per a l’adquisició
d’un habitatge situat al grup Nostra Senyora De la Llum, bloc 2 escala A 1r esquerre
per   destinar-lo  a  polítiques  socials  (expedient  número  2021/4224),  amb  càrrec  a
l’aplicació 210/1521/76201 del  pressupost  general  de 2021 i  amb un termini  per  a
justificar fins el 31 d’octubre de 2021. 

La Junta de Govern de la Diputació de Girona de data 7 de setembre de 2021 va
acordar  l’ampliació  de  la  convocatòria  de  subvencions  per  inversió  en  l’adquisició
d’habitatges destinats a polítiques socials, any 2021, on es va concedir a l’ajuntament
de Caldes de Malavella un subvenció de 30.000,00 € per l’adquisició de l’habitatge
situat al grup Nostra Senyora de la Llum, bloc 1 escala A 2n esquerra. 

En  data  16  de  juny  de  2022,  l’Ajuntament  de  Caldes  de  Malavella  comunica  la
declaració de la impossibilitat d’adquirir els habitatges descrits anteriorment. 

Vist l’informe favorable emès per part del cap del centre gestor de data 23 de juny de
2022. 

D'acord  amb  aquests  antecedents,  el  diputat  delegat  d’Habitatge,  assistència  als
municipis  i  serveis  generals,  proposa a la  Junta de Govern que adopti  el  següent
acord. 

PRIMER. Acceptar formalment la renúncia de la subvenció atorgada a l’Ajuntament de
Caldes de Malavella, per import de 60.000,00 €, concedida per a l’adquisició de dos
habitatges destinats a polítiques socials (expedient número 2021/4224) situats al grup
Nostra Senyora De la Llum, bloc 2 escala A 1r esquerre  i al grup Nostra Senyora de la
Llum, bloc 1 escala A 2n esquerra. 

SEGON. Anul·lar  els  romanents  de  la  disposició  de  despesa  de  la  subvenció  per
inversió  en  l’adquisició  d’habitatges  destinats  a  polítiques  socials,  any  2021  de
l’Ajuntament de Caldes de Malavella  amb número d’operació  220210023178 i  per
import de 60.000,00€.

TERCER. Notificar a l’Ajuntament de Caldes de Malavella el present acord.”

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

4. Concessió de subvencions per al finançament de la implementació dels
objectius  de  desenvolupament  sostenible  (ODS)  de  l'Agenda  2030  als
municipis de més de 5.000 habitants de la demarcació de Girona (anualitat
2022) - Gabinet de Presidència
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El Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Girona per al període 2020-2023,
aprovat pel Ple de la Diputació en la sessió de dia 17 de desembre de 2019, té com a
base  normativa  l’article  8  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  general  de
subvencions.  Aquest  Pla  té  un  contingut  programàtic  i  la  seva  efectivitat  queda
condicionada a la posada en pràctica de les diferents línies de subvencions que el
mateix Pla relaciona, i atenent fonamentalment a les disponibilitats pressupostàries de
què disposi la Diputació de Girona per a cada exercici. 

L’article 36.1b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
atorga competència a les diputacions en matèria d’assistència i cooperació jurídica,
econòmica  i  tècnica  als  municipis.  Igualment  l'article  36.1d)  reconeix  com  a
competència la cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i en la
planificació  en  el  territori  provincial,  d’acord  amb  les  competències  de  les  altres
administracions públiques en aquest àmbit. 

Vistes les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al finançament de
la implementació dels objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 als
municipis de més de 5.000 habitants de la demarcació de Girona, aprovades el 18 de
gener de 2022 pel Ple de la Diputació i publicades al BOPG núm. 18 del 27 de gener
de 2022.  

Vista la  convocatòria  de subvencions  per  al  finançament  de la  implementació  dels
objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 als municipis de més de
5.000 habitants de la demarcació de Girona,  aprovada el 15 de febrer de 2022 per la
Junta de Govern, l’extracte de la qual es publicà al BOPG núm. 40, del 28 de febrer de
2022.

Vist l’informe previ tècnic a la Comissió Qualificadora en data 08/06/2022.
Vist l’acta de la Comissió Qualificadora reunida el passat 09/06/2022.
Vist l’informe de la cap del servei de Presidència en data 10/06/2022.

Atesos els antecedents exposats, la Presidència proposa a la Junta de Govern que
adopti l’acord següent:

PRIMER.  Concedir  les  quantitats  que  s’indiquen  en concepte  de subvenció  per  al
finançament de la implementació dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS)
de  l’Agenda  2030  als  municipis  de  més  de  5.000  habitants  de  la  demarcació  de
Girona, i que es relacionen a continuació

Expedient Ajuntament Punts Pressupost (euros) Import concedit (euros)

2022/4849 Arbúcies 100 14.614,25 € 8.000,00 €

2022/5331 Sant Hilari Sacalm 95 10.043,00 € 8.000,00 €

2022/4844 Olot 95 13.249,50 € 8.000,00 €

2022/4851 Celrà 95 11.519,20 € 8.000,00 €

2022/4852 Sta. Coloma Farners 95 10.000,00 € 8.000,00 €
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2022/5078 Blanes 95 13.824,25 € 8.000,00 €

2022/4580 Banyoles 95 13.244,79 € 8.000,00 €

2022/5460 Palamós 95 14.614,25 € 8.000,00 €

2022/5463 Ripoll 95 13.244,79 € 8.000,00 €

2022/5462 Anglès 95 13.189,00 € 8.000,00 €

Total: 80.000,00€

SEGON.  Disposar  la  despesa  de  80.000,00  euros,  amb  càrrec  a  l’aplicació
pressupostària del pressupost de 2022 que s’indica a continuació: 

Aplicació 
pressupostària 

Descripció Import
disponible

(en €)

Import
concedit

(en €)
Sobrant

100/9420/46204
Ajuts a ajuntaments implementació ODS 
Desenv. Sostenible

80.000,00 € 80.000,00 € 0,00

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

Expedient Ajuntament Punts
Pressupost

(euros)
Motiu

2022/4846 Vilafant 90 10.000,65 € Puntuació

2022/4842 Palafrugell 88 11.640,20 € Puntuació

2022/5296 L’Escala Presentació fora de termini

QUART.  Informar  els  beneficiaris  que,  una  vegada  notificada  la  concessió  de  la
subvenció, si en el termini d’un mes no manifesten el contrari, s’entendrà que accepten
la subvenció,  així  com les condicions generals  i  específiques fixades que hi  siguin
d’aplicació. 

CINQUÈ. Forma i  termini  de justificació.  Per tal  de percebre aquesta subvenció,  el
beneficiari té fins al 20 de novembre de 2022, per presentar el compte justificatiu a la
Diputació de Girona així com la documentació especificada al punt 11.1 de les bases
específiques reguladores per a la concessió de subvencions per al finançament de la
implementació dels  objectius de desenvolupament  sostenible  de l’Agenda 2030 als
municipis de més de 5.000 habitants de la demarcació de Girona, aprovades el 18 de
gener de 2022 pel Ple de la Diputació i publicades al BOPG núm. 18 del 27 de gener
de 2022.  D’altra banda s’haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la
Diputació en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de
subvenció. 

SISÈ.  Notificar  aquesta  resolució  als  interessats  amb  indicació  dels  recursos
procedents.
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Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres amb el següent resultat: 10 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts
per  Catalunya  y  Grup  d'Esquerra  Republicana  de  Catalunya.  No  s'han  produït
abstencions. No hi ha vots en contra. 

5. Resolució de la convocatòria de subvencions per a actuacions municipals
per nevades 2022 - Assistència i Cooperació als Municipis

Vistes  les  bases  reguladores  de  subvencions  per  a  actuacions  municipals  per
nevades, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió de 18 de febrer de
2020 i publicades al BOPG número 93, de 14 de maig de 2020.

Vista  la  convocatòria  de  subvencions  per  a  actuacions  municipals  per  nevades,
anualitat 2022, aprovada per la Junta de Govern en la sessió del 15 de març de 2022 i
publicada al BOPG número 56, de 22 de març de 2022. 

Revisada la documentació presentada pels ajuntaments dins el termini establert en la
convocatòria i vista l’Acta de la Comissió Avaluadora de les subvencions, on, amb la
finalitat  d’augmentar  l’índex  de  cobertura  de  les  despeses  de  corrents  sense
augmentar  el  crèdit  total  de la  convocatòria,  es proposa redistribuir  els  fons de la
convocatòria destinant el romanent de la línia d’inversions (31.978,88 €) així com els
fons destinats a mancomunitats de municipis (2.000 €), que no han rebut cap petició, a
la línia de despeses corrents, incrementar 68.021,12 € l’import de la convocatòria amb
càrrec  al  pressupost  de  2022  i  suprimir  la  totalitat  de  l’import  assignat  al  2023
(100.000,00 €), el diputat delegat de suport a les entitats Locals, proposa a la Junta de
Govern que adopti l’acord següent:

PRIMER.  Redistribuir  l’import  de la  convocatòria  de subvencions  per  a  actuacions
municipals per nevades, anualitat 2022, d’acord amb el que es detalla tot seguit:

Any Aplicació Descripció Import inicial Import final Diferència

2022

220 9420 46203
CC-Ajuts a ajunt. despeses 
corrents per nevades i glaçades

200.000,00 € 233.978,88 € + 33.978,88 €

220 9430 46300
CC-Ajuts mancom. per desp. 
corrent per nevades i glaçades

1.000,00 € 0 € - 1.000,00 €

220 9420 76203
CC-Ajuts a ajuntaments per 
inversions nevades i glaçades

100.000,00 € 168.021,12 € + 68.021,12 €

220 9430 76300
CC-Ajuts mancomunitats per 
inversió per nevades i glaçades

1.000,00 € 0 €
- 1.000,00 €

2023 220 9420 76203
CC-Ajuts a ajuntaments per 
inversions nevades i glaçades

100.000,00 € 0€ -100.000,00 €

TOTAL 402.000,00 € 402.000,00 € 0 €

SEGON. Publicar la redistribució d’aquesta convocatòria a la Base de Dades Nacions
de Subvencions, i fer-ne una menció expressa al BOPG.
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TERCER. Concedir als ajuntaments que es relacionen tot seguit les subvencions pels
conceptes i imports que s’especifiquen:

Actuacions per Despeses Corrents: 

Municipi
Exp.
2022/

Cens Actuacions
Pressupost
a justificar

Subvenció
Percentatge

de
finançament

Alp 6706 1645

Neteja de neu vials La 
Molina, neteja de neu vials 
d'Alp, adquisició carburant, 
reparacions i manteniment 
maquinaria 

72.571,07 € 45.997,32 € 63,38%

Bolvir 5445 489
Servei de neteja viària de 
neu i gel durant la 
temporada 2021-2022 

18.150,00 € 12.201,67 € 67,23%

Camprodon 6684 2435
Lloguer i manteniment 
maquinària neteja neu i 
distribució potassa 

12.783,50 € 7.237,01 € 56,61%

Fontanals 
de Cerdanya

6614 506

Despeses de carburant. 
Reparacions / manteniment 
maquinaria, sal per 
desglaçar voreres, treballs 
de suport a la neteja de la 
neu i escampada de sal 
mitjançant vehicles 
llevaneus  

11.507,85 € 7.736,36 € 67,23%

Ger 6071 502

Adquisició de potassa, 
reparacions i manteniment 
vehicles llevaneu, gasoil i 
hores extres personal per 
retirada de neu 

4.395,02 € 2.954,63 € 67,23%

Gombrèn 6454 196
Neteja de neu a masies, 
neteja de neu, escampar 
potassa i sal, carburant 

4.669,35 € 3.139,06 € 67,23%

Guils de 
Cerdanya

6720 588

Treballs realitzats per altres
empreses per a la retirada i 
neteja de neu, adquisició 
sal per desgel, despeses de
reparació de maquinària per
a al retirada i neteja de neu,
despeses adquisició 
carburant per a la 
maquinària per a la retirada 
de neu, adquisició ull de 
perdiu per a les glaçades a 
la carretera

18.350,07 € 12.336,17 € 67,23%

Isòvol 6704 314
Compra de gasoil, 
reparació de la llevaneu i de
la pala netejadora 

3.854,44 € 2.591,22 € 67,23%

Llanars 5678 535
Ús llevaneus, adquisició de 
potassa, reparació i 
manteniment de maquinaria

7.947,35 € 5.342,75 € 67,23%

Llívia 6654 1504
Compra potassa, retirada 
de neu 

8.196,02 € 5.219,93 € 63,69%

Meranges 6737 97

Personal, treballs neteja, 
sal, reparació i 
manteniment maquinaria 
per la sal, gas-oil 

31.100,00 € 20.907,55 € 67,23%
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Molló 6511 347

Gratificacions 
extraordinàries brigada 
municipal (hores neteja neu
i escampar sal), despeses 
retirada neu i gel, carburant 
maquinària neu, 
reparacions i manteniment 
maquinària neu (tractor i 
minicarregadora) 

5.512,94 € 3.706,18 € 67,23%

Pardines 6709 166

Retirada de neu dins del 
municipi, reparació 
maquinaria, potassa, pales 
manuals retirada neu 

3.812,87 € 2.563,27 € 67,23%

Planoles 6648 311

Hores extres agutzil per 
treure neu i tirar sal, gasoil 
vehicles i maquinària, 
potassa, reparació 
maquinària, contenidors 
potassa 

10.411,28 € 6.999,18 € 67,23%

Preses 6497 1875
Subministrament i 
distribució de potassa 

1.633,50 € 1.040,36 € 63,69%

Puigcerdà 6700 9518

Despeses de personal 
(gratificacions 
extraordinàries i la 
corresponent seguretat 
social), potassa de desgel, 
retirada de neu empreses 
externes 

91.888,95 € 48.768,97 € 53,07%

Queralbs 6736 191

Adquisició potassa, gel, 
exogel, gasoil, treballs 
realitzats per la retirada de 
neu 

9.576,68 € 6.438,10 € 67,23%

Ribes de 
Freser

6687 1787
Gratificació extraordinària 
personal brigada, despeses
de bens corrents 

10.777,50 € 6.864,04 € 63,69%

Ripoll 6455 10721
Adquisició de potassa, 
reparació vehicle i 
adquisició de carburant 

2.981,58 € 1.476,94 € 49,54%

Sant Aniol 
de Finestres

6653 353

Adquisició de sal de desgel 
en sacs (tones), tractor amb
escampadora de sal 
(hores), camioneta 
repartiment de sal (hores) 

5.645,46 € 3.795,26 € 67,23%

Setcases 6701 185

Gratificacions 
extraordinàries, 
complements salarials 
nevades, adquisició 
carburant, manteniment 
maquinària Bobcat: netejar 
òxid, rovells degut a la sal-
potassa nevades, despeses
mancomunades màquina 
llevaneus 

4.097,62 € 2.754,70 € 67,23%

Toses 6627 178
Feines treure neu, gasoil, 
potassa, reparacions 
vehicles 

21.664,07 € 14.564,07 € 67,23%

Urús 6281 210

Combustible pels vehicles 
llevaneus, manteniment i 
reparació vehicles 
llevaneus i maquinària, 
compra de potassa i 
despeses de personal 

7.502,43 € 5.043,64 € 67,23%
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Vall de 
Bianya

6668 1315
Retirada de neu i gel, 
adquisició de potassa 

2.600,09 € 1.655,90 € 63,69%

Vilallonga de
Ter

6707 386

Despeses màquina 
llevaneus mancomunitat 
(retirada neu i escampar 
potassa) Hivern 21/22, 
gasoil vehicle i màquina 
brigada municipal - Hivern 
21/22 

3.933,85 € 2.644,60 € 67,23%

Total 233.978,88 €

Actuacions per a Inversions:

Municipi
Expedient

2022/
Cens Actuacions

Pressupost a
justificar

Subvenció
Percentatge

de
finançament

Albanyà 6647 178

Màquina escampadora
de sal amb 
enganxament amb 
bola 

3.800,00 € 3.110,00 € 81,84%

Das 6327 248

Pala llevaneus, 
escampador de sal, 
muntatge, homologació
ITV, IVA 

19.481,00 € 18.506,95 € 95,00%

Fontanals 
de 
Cerdanya

6614 506

Claus best-grip model 
1911J (1000 UNIS) per
a rodes llevaneus 
unimog, pneumàtics de
neu per a toyota hilux 

 1.538,04 € 1.461,14 € 95,00%

Llívia 6654 1504 Compra pala llevaneus  4.703,27 € 4.232,94 € 90,00%

Meranges 6737 97

Adquisició de un 
bisenfi, per elevar la 
sal fins la part alta de 
la sitge, formació d'una
cubeta a nivell de terra 

19.000,00 € 18.050,00 € 95,00%

Molló 6511 347
Adquisició ganivets 
pala llevaneus 

1.125,30 € 1.069,03 € 95,00%

Ogassa 6649 240

Lot 30 Dispens de sal 
Meyer Blaster 7750RS 
i Lot 29 Cunya per la 
neu Boss Power V716 

18.622,14 € 17.691,03 € 95,00%

Puigcerdà 6700 9518

Accessoris per a la 
retirada de neu per al 
quad Polaris 
Sportsman 570 EPS 

 3.159,01 € 2.369,26 € 75,00%

Queralbs 6736 191

Bufador Echo PB770 
per treure la neu, 
raspall especial treure 
neu, llevaneus 
HONDA, contenidor 
dispensador sal, 
pneumàtics d’hivern 
contacte i cadenes 
furgoneta 

11.229,17 € 10.667,71 € 95,00%
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Riells i 
Viabrea

6716 4268
Adquisició d’una sitja 
d’emmagatzematge de
sal 

 36.386,78 € 29.109,00 € 80,00%

Santa Pau 6577 1585

Compra de pales per 
treure neu i 
contenidors de potassa
per a la seva 
distribució durant els 
temporals de neu 

 1.263,24 € 1.136,92 € 90,00%

Toses 6627 178
Pala treure neu, 
escampadora de sal 

32.452,20 € 30.829,59 € 95,00%

Vidreres 6536 8073
Màquina escampadora
de sal 

7.935,02 € 5.951,00 € 75,00%

Vilallonga 
de Ter

6707 386
Accessoris per fer front
a les nevades per la 
màquina polivalent 

26.485,05 € 23.836,55 € 90,00%

Total 168.021,12 €

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

Municipi NIF
Exp.
2022/

Línia de
subvenció

Actuacions
Subvenció 
sol·licitada

Motiu desestimació

Bescanó P1702300C 5485
Despeses
corrents

Escampar potassa
pels carrers de la 
població 

1.016,40 €

Després d’haver estat
requerida, no 
presenta la memòria 
explicativa de les 
actuacions per a les 
quals ha sol·licitat la 
subvenció, d’acord 
amb la base 7a.

Guils de 
Cerdanya

P1708800F 6720 Inversions
Adquisició camió 
llevaneus Unimog 
U219 

50.000,00 €

Vehicle polivalent, 
despesa no 
subvencionables 
d’acord amb la base 
3a.

Siurana P1705700A 6695 Inversions

Adquisició grup 
electrogen per 
garantir 
subministrament 
d'energia en cas 
d'emergència 

9.228,19 €

Maquinària polivalent,
despesa no 
subvencionable 
d’acord amb la base 
3a.

Sant Hilari
Sacalm

P1717400D 6616
Despeses
corrents

Compra de sal 
potassa, transport 
sal potassa, 
subcontractació 
maquinaria per 
aspersió de la sal,
hores extres 
brigada i seguretat
ciutadana 

1.225,97 €

Ha obtingut un 
resultat inferior a 
1.000 € en el primer 
repartiment, base 5a 
apartat d).

Jonquera P1709300F 6615
Despeses
corrents

Subministrament i 
retirada de sal 

1.258,30 €

Ha obtingut un 
resultat inferior a 
1.000 € en el primer 
repartiment, base 5a 
apartat d).

11

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



CINQUÈ. Informar els beneficiaris que, una vegada comunicada la concessió de la
subvenció, si en el termini d’un mes no manifesten el contrari, s’entendrà que accepten
la subvenció,  així  com les condicions generals  i  específiques fixades que hi  siguin
d’aplicació.

SISÈ. Justificació. 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 seva justificació amb la presentació del compte justificatiu
(model www.ddgi.cat), dintre del termini que finalitza:

 Subvencions per a despeses corrents: el 30 de setembre de 2022.
 Subvencions per a inversions: el 28 de febrer de 2023.

SETÈ. Publicitat. Els ajuntaments beneficiaris hauran de fer constar expressament el
suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les
actuacions objecte d’aquesta línia de subvencions. 

A l’efecte d’acreditar el compliment de l’obligació de difusió i publicitat caldrà adjuntar a
la tramesa del compte justificatiu l’acreditació de la difusió de la subvenció mitjançant
la seva publicació a la pàgina web municipal, al tauler d’anuncis municipal o en algun
altre mitjà de comunicació local o general.

VUITÈ. Notificar aquests acords 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
membres. 

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

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària de dia 4 de maig
de 2021 va resoldre la concessió de subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural per a l’any 2021. A l’Ajuntament de Biure se li va concedir la subvenció del
Fons de Cooperació Econòmica 2021 d’acord amb el següent detall:

Expedient Línia Concepte Pressupost € Subvenció €

2021/405 Inversions Pavimentació camí de les Escaules          11.932,74       10.000,00
Valorització  del  patrimoni  geològic
de  Biure:  senyalització,  plafons  i
taula panoràmica 

             45.000,00       14.778,25

Total 24.778,25

Vista la petició que presenta l’Ajuntament de Biure, en data 9 de juny de 2022, de
canvi de destí de la subvenció concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural 2021.
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D’acord  amb la  documentació  presentada  i  amb  les  Bases  de  la  convocatòria,  el
Diputat delegat de Suport a les Entitats Locals, proposa a la Junta de Govern que
adopti l’acord següent:

PRIMER. Autoritzar a l’Ajuntament de Biure el canvi de destí de la subvenció que té
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2021, expedient 2021/405
pel concepte i l’import que es detallen. 

Concepte inicial Concepte final Pressupost Subvenció
Inicial €

Subvenció Final €

Pavimentació camí de 
les Escaules 

Pavimentació camí de les
Escaules

11.932,74 10.000,00 10.000,00

Valorització  del
patrimoni  geològic  de
Biure:  senyalització,
plafons  i  taula
panoràmica 

45.000,00 14.778,25

Obres reparació cementiri 35.090,14 9.077,31

Millora en les 
instal·lacions de captació 
i distribució d'aigua

49.379,19 5.700,94

24.778,25 24.778,25

SEGON. Notificar la present resolució a l’Ajuntament amb la indicació que el lliurament
de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes, està condicionat al compliment
de les condicions establertes en la normativa del Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural  2021  i  a  la  seva  justificació,  de  com  a  mínim  l'import  de  la  subvenció,
mitjançant el compte justificatiu, dintre del termini que finalitza el dia 30 de setembre
de 2022.

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

7. Aprovació  subvenció  nominativa  a  l'Agrupació  Enllaç  Musical  per  al
finançament  de concerts  a escoles de les comarques gironines 2022 -
Cooperació Cultural

L’Agrupació Enllaç Musical ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament
del  concert  Tempo  d’Umore  a  l’Escola,  l’any  2022,  i  s’ha  instruït  l'expedient
corresponent (2022/228). 

L'Orquestra  Orthemis,  amb  seu  a  Figueres,  presenta  el  seu  Concerto  a  Tempo
d'Umore a les escoles de tota la província de Girona. L'espectacle Concerto a Tempo
d'Umore, creat i dirigit per Jordi Purtí, ja fa set anys que està voltant per Catalunya,
Espanya, França, Suïssa, Mèxic, Shangai, Honk Kong, Turquia, Croàcia, Eslovàquia,
entre altres països de tot el món. Però es vol dedicar, també, a compartir l'experiència
amb els infants i adolescents més propers. Proposem fer 16 actuacions a 8 escoles
de diferents municipis de la província de Girona. A cada escola hi farem un mínim de
dues actuacions.
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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 a activitats i projectes que
enforteixin i millorin els continguts culturals i la promoció de la cultura.

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

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

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

PRIMER. Concedir la subvenció a l’Agrupació Enllaç Musical, per al finançament del
concert Tempo d’Umore a l’Escola, 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

2022/228 Agrupació  Enllaç
Musical

G55202865 Concert  Tempo
d’Umore  a
l’Escola

Des  de  l’1  de
gener fins al 7 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

26.997,00€ 26.997,00€ 20.000,00€ 74,08% 26.997,00€

SEGON.  Autoritzar  i  disposar  la  despesa  per  l’import  de   VINT  MIL  EUROS,
(20.000,00€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/48166 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 7 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.
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CINQUÈ. Acceptació de la subvenció. 
Es  considera  que  l’Agrupació  Enllaç  Musical,  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  74,08  %,  quan  s’hagi  presentat  el  compte
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord. 

SETÈ. Règim de justificació. 
L’Agrupació  Enllaç  Musical  ha de justificar  la  subvenció  concedida,  per  l’import  de
26.997,00€ 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) 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’escolars

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. 
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Degut a la situació excepcional derivada de la pandèmia de la Covid-19, s’acceptaran
els canvis següents, sempre i  quan estiguin degudament motivats a la justificació i
directament relacionats amb la situació de crisi sanitària:

 Les despeses relacionades amb el canvi de l’activitat al format virtual, on s’hi
podran incloure  també les  despeses de suport  a  les  plataformes de venda
d’entrades o personal de suport, i les despeses per adaptacions a les activitats
culturals virtuals.

 En el cas de les activitats presencials,  seran subvencionables les despeses
relacionades amb la seguretat sanitària de la mateixa (compra de mascaretes,
gel hidroalcohòlic, termòmetres, etc.)

 En  el  cas  d’activitats  que  s’hagin  hagut  de  cancel·lar  per  motius  de  la
pandèmia,  sempre  i  quan  estigui  degudament  motivat  a  la  justificació  es
consideraran com a subvencionables els aspectes següents:

a) 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.

b) 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’Agrupació  Enllaç  Musical,  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.
L’Agrupació Enllaç Musical 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:
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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’Agrupació Enllaç Musical, 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. 

L’Agrupació Enllaç Musical, 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. 
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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.

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
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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’Agrupació Enllaç Musical.

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

8. Aprovació  subvenció  nominativa  a  Agrupació  Coral  de  les  comarques
gironines per al finançament d'activitats i funcionament 2022 - Cooperació
Cultural

L’Agrupació Coral de les comarques de Girona, ha sol·licitat una subvenció nominativa
per  al  finançament  de  la  programació  de  l’activitat  ordinària  i  funcionament  de
l’Agrupació  Coral  de  les  comarques  de  Girona  2022,  i  s’ha  instruït  l'expedient
corresponent (2022/159). 

L’Agrupació Coral de les comarques gironines, és l’encarregada de preparar, coordinar
i gestionar el programa d’activitats pròpies i col·lectives de prop d’un centenar de cors
de la demarcació de Girona, com ara, temporada de concerts, mostres especialitzades,
intercanvis, formació amb seminaris de tècnica vocal...i altres. 

La Programació 2022 de Concerts i Activitats de l’Agrupació Coral, s’enfoca cara a la
represa de la normalitat en el món coral, si bé a inicis d’any encara es considera que
els cors han de seguir encara, si més no al seu criteri, mantenint les mascaretes i el
protocol previ, en assajar en llocs tancats.
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Per part  de l’Agrupació  Coral  (ACCdG),  s’incentivarà  l’activitat  col·lectiva:  concerts,
trobades, seminaris, etc. de diferent format, ja que l’experiència ens mostra que quan
es reuneixen cantaires i corals amb nous projectes que estan per damunt de la seva
activitat coral ordinària es senten altament motivats.

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 de promoció de la música.

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

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

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

PRIMER. Concedir la subvenció a l’Agrupació Coral de les Comarques de Girona, per
al finançament de la programació de l’activitat ordinària i funcionament de l’agrupació
Coral de les Comarques de Girona, que tindrà lloc a les comarques gironines, 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

2022/159 Agrupació Coral de les
comarques de Girona

G17773995 Programació  de
l’activitat
ordinària  i
funcionament  de
l’Agrupació  Coral
de les Comarques
de Girona 

Des  de  l’1  de
gener 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

44.000,00€ 44.000,00€ 40.000,00€ 90,9% 44.000,00€

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de  QUARANTA MIL EUROS,
(40.000,00€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/48118 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 de gener 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. 
Es considera que l’Agrupació Coral de les comarques de Girona 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 40.000,00€ que representa
un percentatge de finançament del 90,9 %, quan s’hagi presentat el compte justificatiu
tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord. 

SETÈ. Règim de justificació. 
L’Agrupació Coral de les comarques de Girona ha de justificar la subvenció concedida,
per l’import de 44.000,00€ 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.
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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.

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.

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  29 de novembre de
2022. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst,
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de
justificació. 

Degut a la situació excepcional derivada de la pandèmia de la Covid-19, s’acceptaran
els canvis següents, sempre i  quan estiguin degudament motivats a la justificació i
directament relacionats amb la situació de crisi sanitària:

 Les despeses relacionades amb el canvi de l’activitat al format virtual, on s’hi
podran incloure  també les  despeses de suport  a  les  plataformes de venda
d’entrades o personal de suport, i les despeses per adaptacions a les activitats
culturals virtuals.

 En el cas de les activitats presencials,  seran subvencionables les despeses
relacionades amb la seguretat sanitària de la mateixa (compra de mascaretes,
gel hidroalcohòlic, termòmetres, etc.)

 En  el  cas  d’activitats  que  s’hagin  hagut  de  cancel·lar  per  motius  de  la
pandèmia,  sempre  i  quan  estigui  degudament  motivat  a  la  justificació  es
consideraran com a subvencionables els aspectes següents:
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c) 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.

d) 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’Agrupació Coral de les Comarques de Girona, 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’Agrupació Coral de les comarques de Girona, té les obligacions següents:
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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. 

L’Agrupació Coral de les comarques de Girona, 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.
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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. 

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
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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’Agrupació Coral de les comarques de Girona.

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

9. Acceptar la renúncia de l'Associació La Nau Oliva a la subvenció per a la 
creació de públics per a la cultura 2022 - Cooperació Cultural

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, amb data 17 de maig de 2022, va
aprovar la resolució de la convocatòria de subvencions per a la creació de públics per
a  la  cultura,  anualitat  2022  (2022/320),  en  la  qual,  entre  d’altres,  va  concedir  una
subvenció  a  l’Associació  la  Nau  Oliva  per  l’activitat  “Microaccions  per  amor”  (exp.
2022/2937).

NÚM.
EXPED.

ENTITATS NIF ACTIVITAT
PRESSUP
OST

SOL·LICITA
PUNTUA
CIÓ SUBVENCI

Ó FINAL

2937 Associació La Nau Oliva G09678871
Microaccions
per amor 21.990,00 € 10.000,00 € 18,25 4.152,53 €

En data  13 de juny  de 2022,  l’Associació  La Nau Oliva,  amb NIF G09678871  ha
presentat  una  comunicació  expressa  de  renúncia  de  la  subvenció  de  4.152,53  €
concedida per la Junta de Govern del 17 de maig de 2022, descrita prèviament.

Vist  l’informe del centre gestor de Cooperació Cultural,  el  president de la Comissió
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, proposa a la Junta de
Govern l’adopció de l’ACORD següent:

PRIMER. Acceptar formalment la renúncia presentada l’Associació La Nau Oliva, amb
NIF G09678871, a la subvenció de 4.152,53 € concedida per la Junta de Govern del 17
de maig de 2022, en l’acord de resolució de la convocatòria pública de subvencions en
règim de concurrència competitiva per a la creació de públics per a la cultura (exp.
2022/320), i procedir a l’arxiu i tancament de l’expedient corresponent.

SEGON. Anul·lar la disposició de la despesa de QUATRE MIL CENT CINQUANTA-
DOS  euros  amb  CINQUANTA-TRES  cèntims  (4.152,53  €),  corresponent  a  la
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subvenció atorgada a l’Associació Cultivant Igualtat, i retornar-la a l’aplicació d’origen
300/3340/48100 del pressupost de la Diputació de Girona de 2022.

TERCER. Notificar aquest acord a l’Associació La Nau Oliva.

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

10. Aprovació de la resolució de la convocatòria del IX Concurs Això Pinta 
Bé, curs 2021-2022 - Cooperació Cultural

Vistes les Bases reguladores del Concurs dels programes Pedagògics i Divulgatius de
la Diputació de Girona, Això Pinta Bé, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en
la sessió de 21 de setembre de 2021.

Vista la convocatòria del IX Concurs dels Programes Pedagògics i Divulgatius, Això
Pinta Bé, de la Diputació de Girona, per al curs escolar 2021-2022, aprovades per
Junta de Govern en data 19 d’octubre de 2021.

Vista l’acta del jurat qualificador del premis, reunit en data de 6 de maig del 2022. Atès
que la competència per a resoldre correspon a la Junta de Govern de la Diputació de
Girona, segons allò establert a l'article 8 de les bases.

Vist l'informe dels caps dels centres gestors de Cooperació Cultural i Medi Ambient, i
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.  Resoldre  la  convocatòria  del  IX  Concurs  dels  Programes  Pedagògics  i
Divulgatius de la Diputació de Girona, per al curs escolar 2021-2022, de la següent
manera:

INDIKA

Concurs Artístic

Infantil
Primera classe guardonada
Títol: Escoltant la pau i el silenci del monestir
Codi: 682886098
Escola: Escola Vedruna, Girona
Autor: Jordi Rocas Navarro, 5 anys, P5 B

Segona classe guardonada
Títol: La girafa
Codi: 848720085
Escola: Escola Madrenc, Vilablareix
Autor: Marc Julià Grau, 5 anys, P5
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Primària
Primera classe guardonada
Títol: Viatgem a la prehistòria
Codi: 85526411
Escola: Escola La Vila “Baldiri Reixac”, Banyoles
Autors: Alumnes de 2n A i B, 7 anys

Segona classe guardonada
Títol: El nostre cinema 
Codi: 701665089
Escola: Escola Joan Roura i Parella – ZER El Llierca, Tortellà
Autors: Grup de Cicle Inicial, 6 i 7 anys

Concurs de Relats

Secundària: 1r a 3r ESO
Classe guardonada
Títol: L’assassinat d’una dama de Montsoriu 
Codi: 805637390
Escola: Institut de Santa Coloma de Farners, Santa Coloma de Farners 
Autora: Farners Delgado Garrigós, 13 anys, 2n ESO

Secundària: 4t, Batxillerat o Cicle Formatiu
Classe guardonada
Títol: I es va fer el silenci
Codi: 551457432
Escola: FEDAC-Salt
Autora: Gabri Fante amb la col·laboració del grup de llatí de 4t ESO, 15 anys

DEL MAR ALS CIMS

Concurs Artístic

Infantil
Primera classe guardonada
Títol: El pi i els animals que viuen en el bosc
Codi: 965403027
Escola: Escola Can Puig, Banyoles
Autors: Alumnes de P3, 3-4 anys

Segona classe guardonada
Títol: El follet verdet, el conill i l’esquirol al bosc de Can Puig
Codi: 169099991
Escola: Escola Pla de l’Ametller, Banyoles
Autora: Jannat Essalhi, 5 anys, P5 

Primària
Primera classe guardonada
Títol: Els amics d’en Blauet 
Codi: 576515290
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Escola: Escola La Draga, Banyoles
Autors: Alumnes de 1r, 6-7 anys 

Segona classe guardonada
Títol: Del compost al rebost 
Codi: 806536519
Escola: Escola La Draga, Banyoles
Autors: Alumnes de 2n, 7-8 anys 

Concurs de Relats

Secundària: 1r a 3r ESO
Classe guardonada
Categoria deserta.

Secundària: 4t, Batxillerat o Cicle Formatiu
Classe guardonada
Títol: El tresor amagat del Montgrí 
Codi: 495620414
Escola: Institut Montgrí, Torroella de Montgrí
Autora: Tània Cubero, 17 anys 

SEGON. Fixar els premis en 600 € per les primeres classes guardonades i 300 € per
les segones classes guardonades, en el concurs artístic; i fixar els premis en 600 € per
a les classes guardonades del concurs de relats, de conformitat amb allò establert en
el punt 3 de les bases.

TERCER. Disposar la despesa total de 5.400,00 euros; 3.000,00 euros amb càrrec a
l’aplicació  pressupostària  300/3260/45390 i  2.400,00 euros amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 500/1700/45397.

QUART. Concedir  als beneficiaris  del punt primer els premis que es detallen,  amb
càrrec a les aplicacions pressupostàries 300/3260/45390 i  500/1700/45397,  d’acord
amb les dades següents:

NÚM.
EXP.

CENTRE
ESCOLAR

NIF CATEGORIA
PREMIADA

IMPORT
PREMI

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

2021/777
0

Escola  Vedruna
de Girona

G66914607 Infantil, 1a classe
guardonada

600,00 € 300/3260/45390

2021/777
0

Escola Madrenc
de Vilablareix

Q6755214A Infantil, 2a classe
guardonada

300,00 € 300/3260/45390

2021/777
0

Escola  de  la
Vila  “Baldiri
Reixac”,  de
Banyoles

Q6755013G Primària,  1a
classe
guardonada

600,00 € 300/3260/45390

2021/777
0

Escola  Joan
Roura  i  Parella
– ZER El Llierca

Q6755260D Primària,  2a
classe
guardonada

300,00 € 300/3260/45390

2021/777
0

Institut de Santa
Coloma  de
Farners

Q6755123D Classe
guardonada
relats

600,00 € 300/3260/45390

2021/777
0

FEDAC- Salt de
Salt

G65058349 Classe
guardonada
relats

600,00 € 300/3260/45390

2021/792
7

Escola  Can
Puig,  de
Banyoles

Q6755277H Infantil, 1a classe
guardonada

600,00 € 500/1700/45397

2021/792 Escola  Pla  de Q6755051G Infantil, 2a classe 300,00 € 500/1700/45397
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7 l’Ametller,  de
Banyoles

guardonada

2021/792
7

Escola  La
Draga,  de
Banyoles

Q6750008B Primària,  1a
classe
guardonada

600,00 € 500/1700/45397

2021/792
7

Escola  La
Draga,  de
Banyoles

Q6750008B Primària,  2a
classe
guardonada

300,00 € 500/1700/45397

2021/792
7

Institut  Montgrí
de  Torroella  de
Montgrí

Q6750005H Classe
guardonada
relats

600,00 € 500/1700/45397

TOTAL 5.400,00 €

CINQUÈ. Anul·lar el saldo sobrant de 600,00  euros  previst a la convocatòria inicial,
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/1700/45397.

SISÈ. Facultar àmpliament el president de la Diputació per a l'execució del present
acord i la resolució dels compromisos que se'n derivin i perquè, si cal, d'acord amb la
finalitat que es persegueix, rectifiqui  els defectes o les omissions que eventualment
s'hagin pogut advertir.

SETÈ. Notificar el present acord als interessats que consten en el punt quart.

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

11. Aprovació resolució imports tercer trimestre programa Identitats, arrels i
tradicions, curs 2021/2022 - Cooperació Cultural

Vistes les Bases reguladores de subvencions a les entitats i associacions de cultura
popular i tradicional catalana de les comarques gironines, en el marc del programa
educatiu «Identitats, arrels i tradicions», de la Diputació de Girona, aprovades pel Ple
de la Diputació de Girona en la sessió de 15 de desembre de 2020, publicades al
Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG núm. 2, de 5 de gener de 2021).

Vista la Convocatòria anticipada de subvencions a les entitats i associacions de cultura
popular i tradicional catalana de les comarques gironines, en el marc del programa
educatiu «Identitats, arrels i tradicions», de la Diputació de Girona – curs 2021-2022,
aprovada per la Junta de Govern en la sessió de 2 de febrer de 2021 (BOP núm. 26,
de 9 de febrer de 2021). 

Atès que la competència per a resoldre correspon a la Junta de Govern de la Diputació
de Girona, segons allò establert a l'article 9 de les bases.

L’art.  11  de  les  bases  específiques  estableix  que  els  centres  d’educació  han  de
sol·licitar  la  subvenció  de  l’activitat  relacionada  al  programa  “Identitats,  arrels  i
tradicions”  a  la  Diputació  de Girona mitjançant  el  formulari  específic  del  web dels
programes pedagògics. Prèviament, els centres d’educació s’hauran d’haver posat en
contacte  amb  l’entitat  o  associació  de  cultura  popular  per  a  reservar  el  taller.  La
Diputació  de  Girona  comunicarà  la  conformitat  de  la  subvenció,  per  al  centre
d’ensenyament  i per a l’entitat o associació de cultura popular. La reserva quedarà
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condicionada a l’ordre d’entrada de la sol·licitud i a l’existència de crèdit suficient. Cada
centre escolar podrà sol·licitar fins a 4 tallers subvencionats; a partir de la cinquena
reserva, les sol·licituds quedaran directament en llista d’espera.

Vista la Junta de Govern de 2 de novembre de 2021 i del 1 de febrer de 2022 en la
que es va concedir als beneficiaris que s’esmenten a continuació les subvencions que
es detallen, corresponents al programa «Identitats, arrels i tradicions», per al primer
trimestre del curs escolar 2021-2022: 

Expedient Beneficiari NIF Import

2021/2746
Associació Empordanesa de música popular i 
tradicional

G55358881 551,25 €

2021/2348 Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny G17201377 6.321,00 €

2021/2997 Colla Gegantera Fal·lera Gironina G17528662 508,50 €

2021/3066 Confederació Sardanista de Catalunya G59930370 342,00 €

TOTAL 7.722,75  €

Vista la Junta de Govern del 15 de febrer de 2022 en la que es van concedir  als
beneficiaris  que  s’esmenten  a  continuació  les  subvencions  que  es  detallen,
corresponents al programa «Identitats, arrels i tradicions», per al segon trimestre del
curs escolar 2021-2022: 

Expedient Beneficiari NIF Import

2021/2746
Associació Empordanesa de música popular i 
tradicional

G55358881 292,50 €

2021/2348 Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny G17201377 1.211,00 €

2021/2997 Colla Gegantera Fal·lera Gironina G17528662 870,75 €

2021/3066 Confederació Sardanista de Catalunya G59930370 2.241,00 €

TOTAL 4.615,25  €

Atès que en aquests moments ja es disposa de les reserves que corresponen al tercer
trimestre del curs escolar 2021-2022.

Vist  l’informe  de  la  cap  del  centre  gestor  de  Cooperació  Cultural,  i  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: 
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PRIMER. Concedir als beneficiaris que s’esmenten a continuació les subvencions que
es detallen, corresponents al programa «Identitats, arrels i tradicions», per al tercer
trimestre del curs escolar 2021-2022: 

Expedient Beneficiari NIF Import

2021/2348
Cercle de Cultura Tradicional i Popular 
Marboleny

G17201377 266,00 €

2021/2997 Colla Gegantera Fal·lera Gironina G17528662 238,50 €

TOTAL 504,50  €

SEGON.  Disposar  la  despesa  total,  de  504,50  €, amb  càrrec  a  l’aplicació
pressupostària 300/3260/48109 del pressupost de 2022 de la Diputació de Girona.

TERCER. Anul·lar el crèdit sobrant de la convocatòria de subvencions a les entitats i
associacions de cultura popular i tradicional catalana de les comarques gironines, en el
marc del programa educatiu «Identitats, arrels i tradicions», de la Diputació de Girona
– curs 2021-2022 per un import de 17.116,50 € (DISSET MIL CENT SETZE EUROS
AMB  CINQUANTA  CÈNTIMS)  i  retornar-ho  a  l’aplicació  pressupostària  d’origen
300/3260/48109 del pressupost de 2022 de la Diputació de Girona.

QUART.  Determinar  que  el  lliurament  de  la  subvenció  resta  condicionada  al
compliment  de  les  bases  específiques  reguladores  i  de  l'Ordenança  general  de
subvencions de la Diputació  de Girona i  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  general  i
específiques fixades que hi siguin d’aplicació.

CINQUÈ. Facultar àmpliament el president de la Diputació per a l'execució del present
acord i la resolució dels compromisos que se'n derivin i perquè, si cal, d'acord amb la
finalitat que es persegueix, rectifiqui  els defectes o les omissions que eventualment
s'hagin pogut advertir.

SISÈ.  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.

SETÈ. Notificar aquesta resolució als beneficiaris de les subvencions detallades en el
punt primer.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres. 
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12. Aprovació redistribució i resolució dels imports del tercer trimestre del
programa Indika, curs 2021-2022 - Cooperació Cultural

Vistes les Bases específiques reguladores de subvencions als centres de conservació,
difusió  i  interpretació  del  patrimoni  cultural  i  la  memòria  històrica  en  el  marc  del
programa  «Indika»  de  patrimoni  cultural  i  educació  de  la  Diputació  de  Girona,
aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió de 15 de desembre de 2020,
publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG núm. 2, de 5 de gener
de 2021).

Vista la Convocatòria pública de subvencions en règim de concurrència competitiva,
als centres de conservació, difusió i interpretació del patrimoni cultural i la memòria
històrica, en el marc del programa «Indika» de recursos educatius de la Diputació de
Girona (curs 2021-2022), aprovada per la Junta de Govern en la sessió de 26 de gener
de 2021 (BOPG núm. 26, de 9 de febrer de 2021). 

Atès que la competència per a resoldre correspon a la Junta de Govern de la Diputació
de Girona, segons allò establert a l'article 9 de les bases.

L’art.  11  de  les  bases  específiques  estableix  que  els  centres  d’educació  han  de
sol·licitar la subvenció de l’activitat relacionada al programa «Indika» a la Diputació de
Girona  mitjançant  el  formulari  específic  del  web  dels  programes  pedagògics.
Prèviament,  els  centres  d’educació  s’hauran  d’haver  posat  en  contacte  amb  els
centres  patrimonials  per  a  reservar  l’activitat.  La  Diputació  de  Girona  emetrà  un
informe i/o avís en què doni conformitat de la subvenció, per al centre d’ensenyament
i per al centre patrimonial. La reserva quedarà condicionada a l’ordre d’entrada de la
sol·licitud i a l’existència de crèdit suficient. Cada centre escolar podrà sol·licitar fins a
8 activitats subvencionades;  a partir  de la novena reserva, les sol·licituds quedaran
directament en llista d’espera.

Vista la Junta de Govern de 2 de novembre de 2021 i de 1 de febrer de 2022 en la que
es va concedir als beneficiaris que s’esmenten a continuació les subvencions que es
detallen, corresponents al programa «Indika», per al primer trimestre del curs escolar
2021-2022:

Expedient Beneficiari NIF Import

2021/2120
Ajuntament d’Arbúcies – Museu Etnològic del 
Montseny

P1700900B 1.172,00 €

2021/2264 Ajuntament de Girona P1708500B 2.810,00 €

2021/2282 Ajuntament de Lloret de Mar P1710200E 125,00 €

2021/2925 Ajuntament de Ripoll P1715600A 729,10 €

2021/2919 Ajuntament de Santa Cristina d’Aro P1719200F 387,50 €

2021/2224 Associació Centre d’Educació Ambiental Alt Ter G17645151 45,00 €

2021/2965 Atri Cultura i Patrimoni SLU B55169387 116,00 €

2021/3020 Atzagaia ***0231** 827,50 €
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2021/2313 Canònica de Santa Maria de Vilabertran Q0801970E 109,44 €

2021/2967 Casa de Colònies Ca n’Oliver, Cestuca, SL B17255050 3.600,00 €

2021/2314 Conjunt Monumental de Sant Pere de Rodes Q0801970E 1.688,89 €

2021/3050 Consorci del Museu Memorial de l’Exili G55024038 208,00 €

2021/2935 Ecomuseu-Farinera de Castelló d’Empúries P1700069F 638,89 €

2021/3045 EducArt, Serveis Educatius i Culturals, SL B17525841 2.415,00 €

2021/2183 Empordà Caterva B55298814 3.212,50 €

2021/3063 Fundació Gala-Salvador Dalí G17077694 2.195,00 €

2021/2928 Fundació Josep Pla G17337221 100,00 €

2021/3044 Fundació Privada Pascual i Prats G17729286 650,00 €

2021/2966 Fundació Promediterrània – Museu de la Pesca G17752635 1.196,18 €

2021/2446 Fundació Rafael Masó G17978339 130,00 €

2021/2960
Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles – 
Ajuntament de Banyoles

P1701600G 12.570,00 €

2021/2812 Museu d’Arqueologia de Catalunya - Girona Q0801970E 1.128,90 €

2021/2961 Museu d’Arqueologia de Catalunya - Ullastret Q0801970E 3.050,00 €

2021/2180 Museu d’Art de Girona Q0801970E 1.090,32 €

2021/3064 Museu de la Mediterrània, Can Quintana Q1700569E 3.584,00 €

2021/3068 Museu del Cinema G17423583 905,00 €

2021/2744 Museu del Joguet de Catalunya G17535717 857,50 €

2021/2923 Museu del Suro de Palafrugell P6712404J 970,00 €

2021/3015 Sastres Paperers, SC J55197347 885,00 €

TOTAL 47.396,72 €

Vista  la  Junta  de  Govern  de  l’1  de  març  de  2022  en  la  que  es  va  concedir  als
beneficiaris  que  s’esmenten  a  continuació  les  subvencions  que  es  detallen,
corresponents al  programa «Indika»,  per  al  segon trimestre del  curs escolar  2021-
2022:

Expedient Beneficiari NIF Import
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2021/2120
Ajuntament d’Arbúcies – Museu Etnològic del 
Montseny

P1700900B 4.260,00 €

2021/2264 Ajuntament de Girona P1708500B 4.045,00 €

2021/2282 Ajuntament de Lloret de Mar P1710200E 230,00 €

2021/2925 Ajuntament de Ripoll P1715600A 318,50 €

2021/2919 Ajuntament de Santa Cristina d’Aro P1719200F 552,50 €

2021/2177 Ajuntament d’Hostalric P1708900D 90,00 €

2021/2224 Associació Centre d’Educació Ambiental Alt Ter G17645151 50,00 €

2021/2965 Atri Cultura i Patrimoni SLU B55169387 116,00 €

2021/2313 Canònica de Santa Maria de Vilabertran Q0801970E 428,75 €

2021/2967 Casa de Colònies Ca n’Oliver, Cestuca, SL B17255050 1.928,00 €

2021/2314 Conjunt Monumental de Sant Pere de Rodes Q0801970E 1.603,30 €

2021/3050 Consorci del Museu Memorial de l’Exili G55024038 4.132,50 €

2021/2935 Ecomuseu-Farinera de Castelló d’Empúries P1700069F 754,84 €

2021/3045 EducArt, Serveis Educatius i Culturals, SL B17525841 5.867,50 €

2021/2183 Empordà Caterva B55298814 8.600,00 €

2021/3063 Fundació Gala-Salvador Dalí G17077694 4.057,50 €

2021/2226 Fundació Privada Carl Faust G08232985 235,00 €

2021/3044 Fundació Privada Pascual i Prats G17729286 2.357,50 €

2021/2966 Fundació Promediterrània – Museu de la Pesca G17752635 646,74 €

2021/2446 Fundació Rafael Masó G17978339 62,50 €

2021/2960
Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles – 
Ajuntament de Banyoles

P1701600G 14.755,00 €

2021/2812 Museu d’Arqueologia de Catalunya - Girona Q0801970E 2.960,20 €

2021/2961 Museu d’Arqueologia de Catalunya - Ullastret Q0801970E 2.790,00 €

2021/2180 Museu d’Art de Girona Q0801970E 993,30 €

2021/3064 Museu de la Mediterrània, Can Quintana Q1700569E 1.884,50 €

2021/3068 Museu del Cinema G17423583 3.160,00 €

2021/2744 Museu del Joguet de Catalunya G17535717 1.065,00 €
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2021/2923 Museu del Suro de Palafrugell P6712404J 1.260,00 €

2021/3015 Sastres Paperers, SC J55197347 467,50 €

TOTAL 69.671,63 €

Atès que en aquests moments ja es disposa de les reserves que corresponen al tercer
trimestre del curs escolar 2021-2022.

Vist  l’informe  de  la  cap  del  centre  gestor  de  Cooperació  Cultural,  i  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  l’import  de  la  convocatòria  de  subvencions  als  centres  de
conservació, difusió i interpretació del patrimoni cultural i la memòria històrica, en el
marc del programa «Indika», de recursos educatius de la Diputació de Girona – curs
2021/2022,  d’import  total  inicial  de  160.000,00  €,  d’acord  amb  el  detall  següent  i
d’acord amb les aplicacions pressupostàries del pressupost de la Diputació de Girona
de 2022:

Aplicació
pressupostà

ria

Crèdits
inicials (en €)

Crèdits
redistribuïts  l’últim

trimestre 
(en €)

Crèdits finals 
(en  €)

Diferència
 (en  €)

300/3260/462
00

160.000,00 €    94.068,48 € 59.604,91 € - 34.463,57 €

300/3260/481
09

0,00 € 23.405,92 € 33.514,38 € + 10.108,46 €

300/3260/479
00

0,00 € 26.682,50 € 43.860,00 € + 17.177,50 €

300/3260/451
00

0,00 € 15.843,10 € 23.020,71 € + 7.177,61 €

Total 160.000,00 € 160.000,00 € 160.000,00 € 0,00 €

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

Aplicació pressupostària Reajustament (en €)
300/3260/46200 - 34.463,57 €
300/3260/48109 + 10.108,46 €
300/3260/47900 + 17.177,50 €
300/3260/45100 + 7.177,61 €
Total 0,00 €

TERCER.  Publicar  la  distribució  definitiva  dels  crèdits  d’aquesta  convocatòria  a  la
Base de Dades Nacional de Subvencions i fer-ne una menció expressa al BOPG. 

QUART.  Concedir als beneficiaris que s’esmenten a continuació les subvencions que
es  detallen,  corresponents  al  programa  «Indika», per  al  tercer  trimestre  del  curs
escolar 2021-2022:

300.3260.46200
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Expedient Beneficiari NIF Import

2021/2120
Ajuntament d’Arbúcies – Museu Etnològic del 
Montseny

P1700900B 2.574,50 €

2021/2264 Ajuntament de Girona P1708500B 2.822,50 €

2021/2282 Ajuntament de Lloret de Mar P1710200E 740,00 €

2021/2919 Ajuntament de Santa Cristina d’Aro P1719200F 912,50 €

2021/2935 Ecomuseu-Farinera de Castelló d’Empúries P1700069F 1.514,13 €

2021/2960
Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles – 
Ajuntament de Banyoles

P1701600G 5.990,00 €

2021/3064 Museu de la Mediterrània, Can Quintana Q1700569E 635,00 €

2021/2923 Museu del Suro de Palafrugell P6712404J 300,00 €

TOTAL 15.488,63 €

300.3260.48109

Expedient Beneficiari NIF Import

2021/2224 Associació Centre d’Educació Ambiental Alt Ter G17645151 1.320,50 €

2021/3050 Consorci del Museu Memorial de l’Exili G55024038 2.845,00 €

2021/3063 Fundació Gala-Salvador Dalí G17077694 392,50 €

2021/2226 Fundació Privada Carl Faust G08232985 350,00 €

2021/3044 Fundació Privada Pascual i Prats G17729286 3.095,00 €

2021/2966 Fundació Promediterrània – Museu de la Pesca G17752635 702,96 €

2021/2446 Fundació Rafael Masó G17978339 470,00 €

2021/3068 Museu del Cinema G17423583 597,50 €

2021/2744 Museu del Joguet de Catalunya G17535717 335,00 €

TOTAL 10.108,46 €

300.3260.47900

Expedient Beneficiari NIF Import

2021/2965 Atri Cultura i Patrimoni SLU B55169387 590,00 €

2021/3020 Atzagaia ***0231** 120,00 €

2021/2967 Casa de Colònies Ca n’Oliver, Cestuca, SL B17255050 4.207,50 €

2021/3045 EducArt, Serveis Educatius i Culturals, SL B17525841 2.417,50 €

2021/2183 Empordà Caterva B55298814 8.310,00 €

2021/3015 Sastres Paperers, SC J55197347 1.532,50 €

17.177,50 €
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TOTAL

300.3260.45100

Expedient Beneficiari NIF Import

2021/2313 Canònica de Santa Maria de Vilabertran Q0801970E 284,20 €

2021/2314 Conjunt Monumental de Sant Pere de Rodes Q0801970E 3.246,40 €

2021/2812 Museu d’Arqueologia de Catalunya - Girona Q0801970E 832,50 €

2021/2961 Museu d’Arqueologia de Catalunya - Ullastret Q0801970E 1.957,50 €

2021/2180 Museu d’Art de Girona Q0801970E 857,01 €

TOTAL 7.177,61 €

CINQUÈ. Disposar la despesa total,  de  49.952,20  €, amb càrrec a  les aplicacions
pressupostàries següents del pressupost de 2022 de la Diputació de Girona: 

Aplicació pressupostària Import concedit (en €)

300.3260.46200 15.488,63 €

300.3260.48109
10.108,46 €

300.3260.47900 17.177,50 €
300.3260.45100 7.177,61 €

Total 49.952,20 €

SISÈ.  Anul·lar  el  crèdit  sobrant  de la  convocatòria  de  subvencions  als  centres  de
conservació, difusió i interpretació del patrimoni cultural i la memòria històrica en el
marc del programa «Indika», de patrimoni cultural i educació de la Diputació de Girona,
curs 2021-2022, per un import de 2.979,45 € (DOS MIL NOU-CENTS SETANTA-NOU
EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS) i retornar-ho a l’aplicació pressupostària
d’origen 300.3260.46200 del pressupost de 2022 de la Diputació de Girona. 

SETÈ. Determinar que el lliurament de la subvenció resta condicionada al compliment
de les bases específiques reguladores i de l'Ordenança general de subvencions de la
Diputació  de  Girona  i  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 general i específiques
fixades que hi siguin d’aplicació.

VUITÈ. Facultar àmpliament el president de la Diputació per a l'execució del present
acord i la resolució dels compromisos que se'n derivin i perquè, si cal, d'acord amb la
finalitat que es persegueix, rectifiqui  els defectes o les omissions que eventualment
s'hagin pogut advertir.

NOVÈ.  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
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preparació de l’activitat, tot i que finalment no s’hagi pogut dur a terme, sempre i quan
estigui degudament motivat.

DESÈ. Notificar aquesta resolució als beneficiaris de les subvencions detallades en el
punt quart.

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

13. Aprovació subvenció nominativa a l'Associació Fira de Circ al carrer de
La Bisbal  per  al  finançament  de  la  fira  de Circ  al  carrer  -  Cooperació
Cultural

L’Associació  Fira  de  Circ  al  Carrer  ha  sol·licitat  una  subvenció  nominativa  per  al
finançament de la XXVII Fira de Circ al carrer, que tindrà lloc a La Bisbal l’any 2022, i
s’ha instruït l'expedient corresponent (2022/7515). 

La  Fira  de  Circ  al  Carrer  de  la  Bisbal  d’Empordà  (FDC),  única  d’aquestes
característiques  a  la  província  de Girona,  és  una mostra  del  circ  que es produeix
especialment a Catalunya, dirigida a públic familiar i que ofereix majoritàriament els
seus espectacles de manera gratuïta i en espais exteriors amb l’objectiu de potenciar
la implicació dels assistents i  de promocionar aquest àmbit  de la cultura a tots els
nivells.

Atenent  a  la  inestable  situació  actual  d’aquest  gènere  de  les  arts  escèniques  a
Catalunya i la resta de l’estat espanyol, la Fira de Circ al Carrer (en endavant FDC)
promou la conservació i el (re)coneixement de les diverses disciplines circenses per a
canalitzar i normalitzar la seva difusió en el mercat cultural. Per aquest motiu, la FCC,
aprofitant les especials particularitats d’aquest gènere, dirigeix la major part dels seus
espectacles  a  un  públic  familiar  amb  la  intenció  de  fer  participar  a  tots  els  seus
membres d’una mateixa activitat. D’aquí, per tant, la quasi totalitat de la gratuïtat dels
espectacles.

La FDC es realitza en l’actualitat sempre en la tercera setmana del mes juliol, i aprofita
al  màxim  els  principals  espais  exteriors  que  ofereix  la  ciutat  per  popularitzar  els
espectacles i, a la vegada, donar a conèixer els visitants la ciutat i els seus serveis.

El  Ple  de la  Diputació  de Girona del  17 de desembre de 2019 va aprovar  el  Pla
Estratègic  de  subvencions,  dins  del  qual  es  preveu  que  el  servei  de  Cooperació
Cultural  tindrà  una  línia  de  subvencions  específiques  per  la  promoció  de  les  arts
escèniques, dins les quals s’hi engloben els festivals d’arts escèniques i circ.

Atès  que  en  el  pressupost  de  la  Diputació  hi  figura  una  subvenció  consignada
nominativament a favor de l’Associació Fira de Circ al Carrer , 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
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de juliol,  pel  qual  s'aprova el  Reglament  de la  Llei  38/2003,  de  17 de  novembre,
general de subvencions.

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

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

PRIMER. Concedir  la  subvenció  a  l’Associació  Fira  de  Circ  al  Carrer,  per  al
finançament  de la XXVII Fira de Circ al carrer , que tindrà lloc a La Bisbal, 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

2022/7515 Associació Fira de Circ
al Carrer,

G17757014 XXVII Fira de Circ
al carrer

Des  de  l’1  de
setembre de 2021
fins al  31  d’agost
de 2022

Cost  total  de
l'objecte
subvencionat

Cost de les despeses
subvencionables

Import  de  la
subvenció

Percentatge  de
finançament

Import a justificar

129.070,00€ 129.070,00€ 25.000,00€ 19,36% 129.070,00€

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de  VINT-I-CINC MIL EUROS,
(25.000,00€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/48182 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 31 d’agost 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  DISSET MIL CINC-
CENTS EUROS (17.500,00€),  en concepte de bestreta, que correspon al 70 % de
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l’import  de  la  subvenció,  com a finançament  necessari  per  poder  dur  a  terme les
actuacions inherents a la subvenció. El pagament tindrà lloc dins el mateix exercici en
què es concedeix, i sense necessitat de constitució de fiança o garantia.

Quan l’Associació Fira de Circ al  Carrer,  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
SET MIL CINC-CENTS EUROS, (7.500,00€), 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 Fira de Circ al Carrer ha de justificar la subvenció concedida, per l’import
de  129.070,00€  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) 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 a l’activitat.
    -  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. 
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La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el   15 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:

 Les despeses relacionades amb el canvi de l’activitat al format virtual, on s’hi
podran incloure  també les  despeses de suport  a  les  plataformes de venda
d’entrades o personal de suport, i les despeses per adaptacions a les activitats
culturals virtuals.

 En el cas de les activitats presencials,  seran subvencionables les despeses
relacionades amb la seguretat sanitària de la mateixa (compra de mascaretes,
gel hidroalcohòlic, termòmetres, etc.)

 En  el  cas  d’activitats  que  s’hagin  hagut  de  cancel·lar  per  motius  de  la
pandèmia,  sempre  i  quan  estigui  degudament  motivat  a  la  justificació  es
consideraran com a subvencionables els aspectes següents:

e) 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.

f) 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 Fira de Circ al Carrer, 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.
L’Associació  Fira  de  Circ  al  Carrer  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.

42

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



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 Fira de Circ al Carrer, 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. 

L’Associació  Fira  de  Circ  al  Carrer,  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,
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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.

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
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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 Fira de Circ al Carrer.

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

14. Acta de tancament  romanents no justificats  Pla  de Monuments 2021 –
Monuments

Vista la legislació aplicable, articles 30, 34 i 35 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre;
General de Subvenció, articles 70 i 71 del Reial decret 887/2006, de 21 juliol, pel qual
s'aprova el  Reglament de la  llei  general  de subvencions;  i  l'Ordenança general  de
subvencions de la Diputació de Girona, aprovada pel Ple en la sessió del 21 de febrer
del 2012.

Vist que per acord de la Junta de Govern de data 18 de maig de 2021 es van atorgar
diverses  subvencions  per  a  la  restauració  d'immobles  de  valor  patrimonial.
Posteriorment, a petició de diversos dels interessants, es concedí una pròrroga per a
la seva justificació.
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Atès  que  en  data  7  de  març  de  2022  finalitzava  aquest  termini  addicional  i  que
diversos  perceptors  no  van  presentar  justificants  per  la  totalitat  de  la  subvenció
atorgada perquè el cost total de les obres fou inferior al pressupost presentat amb la
sol·licitud o, en alguns casos, no les van fer.

Vist l’informe del cap de Monuments, el diputat delegat de Cultura, Noves Tecnologies,
Esports i Educació, proposa a la Junta de Govern que adopti el següent:

ACORD
PRIMER. Declarar la pèrdua del dret d'obtenir les subvencions concedides per la Junta
de Govern de data 18 de maig de 2021,  en no haver presentat  els  corresponents
justificants,  i  ordenar  el  tancament  i  arxiu  dels  expedients  que  es  detallen  a
continuació:

Núm. Exp. Destinatari Obra Romanent

2021/3972 Ajuntament de Celrà Restauració de la Torre Desvern 14.675,47 €

2021/3711 Ajuntament de Juià Restauració Castell de Juià 1.399,16 €

2021/4027 Ajuntament de Vilafant Intervenció al conjunt de Palol Sabaldòria 10.109,01 €

2021/4055 Universitat de Girona Consolidació  i  excavació  vil·la  romana  del
Collet

1.220,70 €

2021/4009 Ajuntament  de  Caldes  de
Malavella

Restauració del Castell de Malavella 1.906,08 €

2021/3949 Ajuntament d’Hostalric Restauració del Castell d’Hostalric 9.881,02 €

2021/3396 Ajuntament de Montagut-Oix Consolidació de la Torre del Cós 468,26

2021/3961 Ajuntament de Campdevànol Intervenció a l’església de Sant Cristòfol 68,96 €

2021/4090 Ajuntament de Ribes de Freser Consolidació del Pont de la Coma 17.500,00 €

2021/4069 Ajuntament de Setcases Restauració de l’església de Sant Miquel 10.890,00 €

2021/3990 Bisbat de Vic Restauració del monestir de Sant Joan de les
Abadesses

147,06

2021/3785 Ajuntament de Puigcerdà Recuperació Túnel del passeig 10 d’Abril 10.000,00 €

Total 78.265,72 €

SEGON.  Comunicar  aquest  acord  als  interessats  amb  la  indicació  dels  recursos
procedents.

TERCER. Traslladar aquest acord a la Intervenció de la Diputació de Girona per al seu
coneixement i efectes.

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

15. Concedir una subvenció nominativa a Bikeshow Sport Events, SL. per la 
Sea Otter Europe 2022 - Servei d'Esports

Es deixa sobre la taula
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16. Premis als esportistes gironins d'esports individuals que participen en 
competicions federades - Servei d'Esports

Antecedents

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 d’Esports atorgarà
subvencions mitjançant convocatòria de concurrència competitiva.

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 de règim local preveuen l’atorgament de subvencions i ajuts econòmics per part
de les Diputacions.

L'objecte de la convocatòria d'aquests premis és donar suport als esportistes gironins
d’esports individuals que participen en competicions federades, d’acord amb el que es
determina a les bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació el
dia 17 de maig de 2022, i publicades al BOPG núm. 98 de 23 de maig de 2022.

La tramitació de la convocatòria que es proposa que s’aprovi s'ajusta a l'establert 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 a la seva aprovació és la Junta de
Govern, d’acord amb el que estableixen les bases específiques reguladores

Atesos els antecedents anteriors, l’informe del cap del Servei d’Esports de 14 de juny
de 2022, i la fiscalització realitzada segons el RD. 424/2017, de 28 d’abril, pel que es
regula el  règim jurídic  del  Control  Intern en les entitats del Sector Públic  Local,  el
diputat delegat d'Esports, proposa a la Junta de Govern que adopti l'acord següent:

PRIMER. Aprovar la convocatòria única i en règim de  concurrència competitiva  dels
Premis als esportistes gironins d’esports individuals  que participen en competicions
federades, el text de la qual es transcriu com segueix:

CONVOCATÒRIA  DELS  PREMIS  ALS  ESPORTISTES  GIRONINS  D’ESPORTS
INDIVIDUALS QUE PARTICIPEN EN COMPETICIONS FEDERADES

1. Objecte i finalitat

Concessió de premis per al suport als esportistes gironins d’esports individuals de la
demarcació de Girona que formen part del Programa de Tecnificació Alt Rendiment
Català (ARC) de la Generalitat de Catalunya i/o participen en campionats d’Espanya,
d’Europa i del món, i fomenten la projecció de les comarques gironines a l’exterior i
promouen l’activitat física i esportiva entre la població gironina, d’acord amb les bases
específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 17 de maig
de 2022 i publicades al BOPG núm. 98, de 23 de maig de 2022.

L’òrgan competent per a l’aprovació de la convocatòria és la Junta de Govern de la
Diputació de Girona.

47

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



Els  criteris  de  valoració  de  les  sol·licituds  estan  recollits  al  punt  5  de  les  bases
publicades al BOPG número 98 de 23 de maig de 2022.

2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària

L’import total destinat a la convocatòria és de 100.000,00 €. El crèdit pressupostari va
amb càrrec a l’aplicació pressupostària i import següent:

 Programa Aplicació Pressupostària  Import 

Premis als esportistes gironins d’esports  individuals  que
participen en competicions federades

320.3410.48101 100.000,00 € 

Total Premis 100.000,00 € 

Amb la finalitat d’atendre un major nombre de sol·licituds de subvenció o d’atorgar un
major import en les subvencions, aquest crèdit podrà ser ampliat amb una quantitat
addicional de com a màxim la que es preveu en el subprograma, derivada de crèdits
sobrants  d’altres  convocatòries  o  d’alguna  modificació  de crèdit.  L’efectivitat  de  la
quantia addicional estarà condicionada a la corresponent declaració de disponibilitat
de  crèdit  amb  caràcter  previ  a  la  resolució  de  les  subvencions  i  l’aprovació  de
l’augment de la convocatòria.

3. Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds serà el següent:

Programa Període de presentació de sol·licituds
Premis als esportistes gironins d’esports  individuals que
participen en competicions federades

De l’1 al 31 d’agost de 2022

Les  sol·licituds  s’han  de  presentar,  mitjançant  un  model  normalitzat  disponible  a
l’adreça  web  https://www.ddgi.cat/web/nivell/226/s-0/servei-d-esports,  per  qualsevol
dels mitjans que preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.

Les sol·licituds han d’estar signades pel sol·licitant.

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 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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5. Règim de recursos

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

6. Publicitat

Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Diputació i al lloc web de la
Diputació, i l’extracte d’aquesta, d’acord amb el que preveu l’article 17.3  b de la Llei
38/2003, general de subvencions,  es publicarà al  Butlletí  Oficial  de la Província de
Girona.

SEGON. Autoritzar la despesa de la convocatòria per un import de 100.000,00 € amb
càrrec a l’aplicació pressupostària del pressupost de 2022:

 Programa
Aplicació

Pressupostària
 Import 

Premis  als  esportistes  gironins  d’esports  individuals  que
participen en competicions federades

320.3410.48101 100.000,00 € 

Total Premis 100.000,00 € 

TERCER. Facultar àmpliament el president de la corporació als efectes de procedir a
l'execució del present acord, en especial per ordenar la publicació de la convocatòria
en el  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de Girona,  per  resoldre  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’hagin pogut advertir.

QUART.  Contra  aquesta  convocatòria,  que  posa  fi  a  la  via  administrativa,  es  pot
interposar,  amb  caràcter  potestatiu,  recurs  de  reposició  davant  el  president  de  la
Diputació de Girona en el  termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seva
publicació, o directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Girona en el termini de dos mesos.

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

17. Aprovació canvi Imputació de la subvenció a l'Ajuntament d'Espinelves
dins la campanya calderes biomassa 2020 - Medi Ambient

El Ple de la Diputació de Girona en sessió del dia 19 de novembre de 2019, va aprovar
les bases reguladores de subvencions als ajuntaments per a la instal·lació de calderes
de biomassa.
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La Junta de Govern de la Diputació de Girona en data 3 de desembre de 2019 va
aprovar  la  convocatòria  de  subvencions  als  ajuntaments  per  a  la  instal·lació  de
calderes de biomassa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/1700/76200.

La Junta de Govern de 21 de juliol de 2020 va resoldre i va concedir a l’Ajuntament
d’Espinelves una subvenció de 30.000,00 euros dins d’aquesta campanya.

En data 10 de novembre de 2020 l’Ajuntament d’Espinelves va demanar el pagament
del 95% de la bestreta, és a dir de 28.500,00 euros,  tal com es preveu al punt 15 de
les bases.

Vist que els romanents de 2020 no poden ser utilitzats més enllà del 2021.

L'aprovació  del  canvi  d’imputació  pressupostària  i  l’autorització  i  disposició  de  la
despesa  correspon  a  la  Junta  de  Govern  de  la  Diputació  de  Girona,  atès  que  la
concessió d’aquesta subvenció la va aprovar la Junta de Govern.

Vist l’informe de Medi Ambient, el diputat delegat de Medi Ambient proposa a la Junta
de Govern que adopti l'acord següent:

PRIMER. Aprovar el canvi d’imputació pressupostària de l’import pendent de pagar de
la subvenció a l’Ajuntament d’Espinelves, amb NIF P1706900F, Exp. 2020/2770, per la
substitució de caldera de gasoil per caldera de biomassa-estella, dins la campanya de
subvencions als ajuntaments per a la instal·lació de calderes de biomassa 2020 tot
autoritzant  i  disposant  la  despesa  per  import  total  de  1.500  euros,  amb càrrec  el
pressupost de 2022 a l’aplicació pressupostària 500/1700/76209.

SEGON. Notificar a l’Ajuntament d’Espinelves.

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

18. Acceptar  la  renúncia  de  la  subvenció  convocatòria  extraordinària
Campanya Del pla a l'acció 2021 L5. Sant Julià de Llor i Bonmatí - Medi
Ambient

La  Junta  de  Govern  va  resoldre  en  data  19  d’octubre  de  2021  la  convocatòria
extraordinària de subvencions de la campanya “Del Pla a l'Acció” L6 i va atorgar a
l'Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí una subvenció de 40.000 euros per a la
instal·lació de fotovoltaiques a la coberta del pavelló municipal per subministrament de
la zona esportiva.

En data 29 de novembre de 2021 es va realitzar el pagament de 32.000,00 euros a
l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí en concepte de bestreta.

Vist l'escrit de l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí, del dia 16 de juny de 2022,
comunicant que l’Ajuntament no podrà executar l’actuació subvencionada.

Vist l’informe del cap de Medi Ambient signat el dia 17 de juny de 2022.
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Atesos els antecedents esmentats, el diputat delegat de Medi Ambient proposa a la
Junta de Govern que adopti l'acord següent:

PRIMER. Acceptar la renuncia presentada per l'Ajuntament de Sant Julià del Llor i
Bonmatí a la subvenció de 40.000 euros, dins de la convocatòria extraordinària de la
Campanya  “Del  Pla  a  l’Acció”  2021,  línia  6,  concedida  per  a  la  instal·lació  de
fotovoltaiques  a  la  coberta  del  pavelló  municipal  per  subministrament  de  la  zona
esportiva.

SEGON. Cancel·lar parcialment l’autorització i la disposició de la despesa per import
de 8.000,00 euros amb càrrec a l’aplicació 500/1700/76202 de l’anualitat 2021.

TERCER.  Iniciar el procediment per establir l’obligació de l’Ajuntament de Sant Julià
del Llor i Bonmatí amb NIF P1725100J de reintegrament de la quantitat de 32.000,00
€, percebuda en concepte de bestreta, més els interessos de demora. 

QUART. Donar audiència a l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí per a què
presenti les al·legacions que consideri oportunes en el termini de quinze dies comptats
des  de  la  data  de  la  notificació  d’aquest  acord.  Un  cop  transcorregut  el  termini  i
resoltes les  al·legacions,  si  s’escau,  l’òrgan  competent  decidirà  de forma definitiva
l’obligació de reintegrament de 32.000,00 € més els interessos de demora.

CINQUÈ. Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí.

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

19. 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:

19.1. Resolució Subvencions Fires 22

El Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Girona per al període 2020-2023,
aprovat pel Ple de la Diputació en la sessió de dia 17 de desembre de 2019, té com a
base  normativa  l’article  8  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  general  de
subvencions.  Aquest  Pla  té  un  contingut  programàtic   i  la  seva  efectivitat  queda
condicionada a la posada en pràctica de les diferents línies de subvencions que el
mateix Pla relaciona, i atenent fonamentalment a les disponibilitats pressupostàries de
què disposi la Diputació de Girona per a cada exercici. 

L’article 36. 1b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
atorga competència a les diputacions en matèria d’assistència i cooperació jurídica,
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econòmica i tècnica als municipis, especialment als de menor capacitat econòmica i de
gestió.  Igualment  l’article  36.1 d)  reconeix  com a competència  la  cooperació  en el
foment  del  desenvolupament  econòmic  i  social  i  en  la  planificació  en  el  territori
provincial, d’acord amb les competències de les altres administracions públiques en
aquest àmbit. 

L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen a les bases
específiques reguladores de subvencions als ajuntaments, ens dependents d’entitats
públiques locals, entitats municipals descentralitzades i entitats sense ànim de lucre de
la  demarcació  de  Girona  per  a  l’organització  d’esdeveniments  de  caràcter  firal,
aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió de 22 de desembre de 2020,
publicades al BOPG núm. 27 de 10 de febrer de 2021, i la convocatòria publicada al
BOPG   núm.  39,  de  25  de  febrer  de  2022,  en  relació  amb  les  subvencions  a
ajuntaments,  ens  dependents  d’entitats  públiques  locals,  entitats  municipals
descentralitzades i entitats sense finalitat de lucre de la demarcació de Girona, per a
l’organització d’esdeveniments de caràcter firal, 2022. 

De  conformitat  amb  les  Bases  específiques  reguladores  de  les  subvencions  a
ajuntaments,  ens  dependents  d’entitats  públiques  locals,  entitats  municipals
descentralitzades i entitats sense finalitat de lucre de la demarcació de Girona, per a
l’organització d’esdeveniments de caràcter firal, i la corresponent convocatòria per a
l’anualitat 2022, publicada al BOPG núm. 39, de 25 de febrer de 2022.

Vista  la  documentació  presentada  pels  ajuntaments,  ens  dependents  d’entitats
públiques locals, entitats municipals descentralitzades i entitats sense finalitat de lucre
de la demarcació de Girona, i la proposta de resolució de la Comissió Avaluadora.

La  Comissió  Avaluadora  ha  examinat  les  142  sol·licituds  presentades  pels
ajuntaments,  ens  dependents  d’entitats  públiques  locals,  entitats  municipals
descentralitzades  i  entitats  sense  finalitat  de  lucre  i  ha  formulat  una  proposta  de
resolució.

Atesos els antecedents exposats, la presidència proposa a la Junta de Govern que
adopti l’acord següent:

PRIMER. CONCEDIR les quantitats que s’assenyalen en concepte de subvenció per a
l’organització  d’esdeveniments  de  caràcter  firal,  any  2022,  als  ajuntaments,  ens
dependents d’entitats públiques locals, entitats municipals descentralitzades i entitats
sense finalitat de lucre, que s’indiquen a continuació:

Ajuntaments,  ens  dependents  d’entitats  públiques  locals  i  entitats  municipals
descentralitzades (aplicació pressupostària 104/4311/46200)

Exp. Ajuntament NIF Fira Punt
s

Import 
Atorgat

Imports
Desgloss

ats
2022/6402 Agullana P1700100I Fira del Trasto 5

2078
625

2022/6405 Agullana P1700100I Fira Mercat de Reis 7 765
2022/6406 Agullana P1700100I Fira Artesania 10 688
2022/4316 Albanyà P1700300E Fira del Bolet 16 2000
2022/4453 Amer P1700700F Fira Sant Martí 23 2875
2022/5112 Anglès P1700800D Fira Sant Antoni 16 2000
2022/6543 Arbúcies P1700900B Fira del Tió 16

9250

2000
2022/6544 Arbúcies P1700900B Fira Tardor al Montseny 22 2750
2022/6546 Arbúcies P1700900B Festa Roser Joanet 10 1000
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2022/6547 Arbúcies P1700900B Mostra Tradicions Catalanes 20 2500
2022/6549 Arbúcies P1700900B Combat Arbúcies 10 1000
2022/3384 Avinyonet  de

Puigventós
P1701200F Fira Infantil 18 2250

2022/3567 Banyoles P1701600
G

Firestoc 29 7425 3825

2022/3638 Banyoles P1701600
G

Fira Medieval Aloja 28 3600

2022/3947 Bàscara P1701800C Mercat dels Tortells 12 2875 1500
2022/5932 Bàscara P1701800C Fira Teatre i Mostra Forn 11 1375
2022/5344 Bellcaire P1702100

G
Fira Sant Galderic 6 2375 750

2022/5450 Bellcaire P1702100
G

Fira Lletraferit 13 1625

2022/6186 Besalú P1702200E Fira del Ferro 23 5250 2875
2022/6187 Besalú P1702200E Fira Ratafia 19 2375
2022/6337 Bescanó P1702300C Festa del Circ 11 1375
2022/5151 Bisbal La P1702500H Fira Mercat Carrer 1 Maig 14

7750
1750

2022/5154 Bisbal La P1702500H Fira Artesania i Ceràmica 19 2375
2022/5158 Bisbal La P1702500H Fira Terracotta Biennal 21 2625
2022/5161 Bisbal La P1702500H Fira Brocanters 19 1000
2022/6334 Borrassà P1702900J Fira de Corpus 15 1500
2022/3863 Breda P1703000H Fira del Monestir 20 2500
2022/5213 Brunyola P1703100F Fira Avellana 21 2625
2022/4285 Cadaqués P1703500

G
1900  Un  Americano  a
Cadaqués 

24 3000

2022/3342 Caldes de Malavella P1703700C Festa de la Malavella 27
9000

3375
2022/3365 Caldes de Malavella P1703700C Fira de l’Aigua 25 3125
2022/3367 Caldes de Malavella P1703700C Fira de la Terra 12 1500
2022/3646 Caldes de Malavella P1703700C Fira Gegantera 11 1000
2022/3067 Calonge P1703800A Fira Mercat Medieval 30 4000
2022/6484 Campdevànol P1704000

G
Fira de Nadal 10 1250

2022/4276 Camprodon P1704300A Fira de la Muntanya 16

11975

2000
2022/4310 Camprodon P1704300A Fira de Nadal 21 2625
2022/4277 Camprodon P1704300A Fira Playmobil 15 1000
2022/4278 Camprodon P1704300A Fira Música i Km 0 9 1125
2022/4283 Camprodon P1704300A Fira Willys 13 1625
2022/4311 Camprodon P1704300A Fira de la Galeta 28 3600
2022/6486 Castellfollit  de  la

Roca
P1705100D Fira Picapedrers 9 1773 773

2022/6488 Castellfollit  de  la
Roca 

P1705100D Fira Juganera 8 1000

2022/4455 Castelló d’Empúries P1705200B Mercat Medieval 30 4000
2022/6494 Cellera La P1720100E Fira de Luthiers 13 1625
2022/6159 Celrà P1705400H Fira Tastets 23 2875
2022/6340 Cervià de Ter P1705500E Fira del Castell 9 1000
2022/6167 Colera P1705900

G
Fira de la Mel 10 1250

2022/3005 Colomers P1706000E Fira del Hobby 11 1375
2022/6430 Corçà P1706200A Fira Ludum 14 1750
2022/6309 Cornellà del Terri P1706100C Fira de l’All 30 4000
2022/5482 Darnius P1706500D Fira del Bunyol 12 1250
2022/4853 Escala L’ P1706800H Fira Entitats Escalenques 7 875
2022/5214 Espinelves P17026900

F
Fira de l’Avet 30 4000

2022/4025 Espolla P1707000D Fira de l’Oli i l’Olivera 20 2500
2022/6550 Figueres P1707200J Festa Joguet Col·lecció 18 6000 2000
2022/6553 Figueres P1707200J Mostra Vi de l’Empordà 30 4000
2022/4460 Forallac P1725000B Fira Herbes Peratallada 16 4323 1448
2022/4463 Forallac P1725000B Fira Medieval Peratallada 23 2875
2022/6391 Fornells de la Selva P1707800

G
Fira Locomoció 20 2500

2022/6336 Garriguella P1708300
G

Fira Garnatxa i Brunyol 21 2625

2022/6322 Gombrèn P1708600J Festa Cavall Comte Arnau 9 850
2022/5199 Hostalric P1708900D Fira Sant Miquel 21 5625 2625
2022/5200 Hostalric P1708900D Fira Medieval 24 3000
2022/2926 Lladó P1709500A Fira del Formatge 21 2625
2022/3640 Llagostera P1709600I Fira del Bolet 28 3600
2022/4243 Llambilles P1709700 Llambitast 16 2000
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G
2022/3208 Maçanet de la Selva P1710900J Fira de Pagès i Artesania 22 2750
2022/6483 Madremanya P1710400A Fira Llegendes 13 950
2022/6410 Mieres P1711200D Fira Intercanvi 13 1000
2022/4229 Molló P1711400J Tria Mulats Espinavell 23 5125 2875
2022/4231 Molló P1711400J Fira Trumfa 18 2250
2022/4855 Olot P1712100E Fira del Pessebre 30 4000
2022/5218 Pardines P1713300J Fira Cervesa Artesà Rebost 12 1500
2022/6429 Peralada P1714000E Fira Medieval Na Mercadera 16 2000
2022/3643 Planes Hostoles Les P1714200A Fira del Joc i Productes Terra 9 1125
2022/6306 Planoles P1714300I Diada del Bolet 8 1530 830
2022/6307 Planoles P1714300I Fira Santa Llúcia 7 700
2022/6188 Porqueres P1714600B Fira Hivern 20 2500
2022/6492 Port de la Selva P1714900F Tramuntanart 20 2500
2022/3417 Preses Les P1714800H Fira Llibre Local i Conscient 15 1875
2022/5343 Puigcerdà P1715000D Fira Bestiar Primavera 17 5000 2125
2022/6428 Puigcerdà P1715000D Fira de Nadal 23 2875
2022/6394 Ribes de Freser P1715400F Mercat de Nadal 17

6125
2125

2022/6398 Ribes de Freser P1715400F Festa de l’Estiueig 15 1875
2022/6401 Ribes de Freser P1715400F Fira Bestiar i Vaca Bruna 17 2125
2022/6287 Salt P1716400E Fira Flor i Planter 17

9000
1000

2022/6289 Salt P1716400E Fira Cistell 30 4000
2022/6290 Salt P1716400E Fira Tèxtil 21 2000
2022/6324 Salt P1716400E Food Truck Market 21 2000
2022/4286 Sant Feliu Pallerols P1717100J Fira Santa Llúcia 12 1500
2022/4111 Sant Hilari Sacalm P1717400D Fira Guilleries 24

4750
3000

2022/4112 Sant Hilari Sacalm P1717400D Fira  Artesanal  de  Setmana
Sant 

14 1750

2022/4172 Sant Joan Abadesses P1717700
G

Fira Atipa’t de tapes 13

6400

800

2022/4173 Sant Joan Abadesses P1717700
G

Fira Carbassa 16 1350

2022/4237 Sant Joan Abadesses P1717700
G

Mercat del Trasto 8 500

2022/4241 Sant Joan Abadesses P1717700
G

Fira Mexicana Grito 13 1625

2022/4242 Sant Joan Abadesses P1717700
G

Fira Sant Isidre 17 2125

2022/6234 Sant Joan les Fonts P1719700E Fira Sant Joan les Fonts amb
5 sentits

24
6000

3000

2022/6291 Sant Joan les Fonts P1719700E Fira Bruixeria 24 3000
2022/4843 Sant Martí Vell P1718200

G
Fira Titelles 16 2000

2022/6283 Sant Pau Segúries P1718600H Fira Bolet i Jocs Fusta 15 1875
2022/4233 Santa  Coloma  de

Farners
P1719100H Mercat Herbes Ratafia 25 3125

2022/6491 Santa Pau P1719600
G

Fira Sant Antoni-Fesol 17 2125

2022/6160 Setcases P1720400I Festa del Bolet 20
4027

2500
2022/6164 Setcases P1720400I Cap Setmana Ramader 16 1200
2022/6165 Setcases P1720400I Fira Herbes i Flors Muntanya 15 327
2022/6333 Siurana d’Empordà P1705700A Festa Magrana 12 1500
2022/6409 Terrades P1720900H Fira Cirera 19 2375
2022/6168 Torroella de Montgrí P1721200B Fira Empordà Cuina i Salut 21 2625
2022/5931 Tortellà P1721300J Fira de Quaresma 12 1399
2022/3004 Ullà P1721700A Fira de la Poma 18 2000
2022/7123 Vajol La P1701500I Fira Bolet i Castanya 10 1250
2022/4456 Vall de Bianya La P1722100C Fira del Farro 13 1625
2022/6490 Vall d’en Bas P1701700E Fira Sant Nicolau 17 2125
2022/5935 Vidrà P1722600B Fira Artesana i Gossos Atura 10 1250
2022/5934 Vidreres P1722700J Fira cervesa Oktoverfest 16 2000
2022/6235 Vilabertran P1722800H Fira Horta i Poma de Relleno 12 1500
2022/6157 Vilablareix P1722900F Fira Tardor 17 2125
2022/4110 Viladrau P1723400F Fira de la Castanya 23 2875
2022/5306 Vilafant P1723500C Fira del Conill 18 2250
2022/6276 Vilallonga de Ter P1723800

G
Firallonga 15 1655

2022/4175 Vilanant P1724300
G

Fira Flor 12 1500

2022/5557 Vila-sacra P1724500B Fira Ceba i Calçot 17 2125
2022/6076 Vilobí d’Onyar P1724800F Fira de la Llet 26 3250
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Total 255.985
€

Excloses:

2022/6562 Aj. Tossa de Mar P1721500 Conveni Fires Sol·liciten un ajut per un conveni que inclou
un  conjunt  d’esdeveniments  firals  del
municipi.
No  demanen  subvenció  per  cap  fira
concreta.
Per  tant,  no  s’ajusta  als  requisits  de  les
Bases. 

Entitats sense ànim de lucre (aplicació pressupostària 104/4311/48100):

Exp. Entitat NIF Fira Punt
s

Import
Atorgat

Import
Desglos

sats
2022/6421 Ass.  Acció  Cultural

Cellera
G177267
04

Fira Cervesa Vadebirres 12 1092

2022/2928 Ass.  Casino  Menestral
Figuerenc

G170579
10

Fira 1 Maig 15 1000

2022/6426 Ass.  Cervesa  Tritó
Montseny

G553104
11

Festival Birraseny 8 728

2022/6480 Ass.  Comercios  Gerona
Sur

G553436
85

Mercadillo Navideño Gerona
Sur

12 1092

2022/6238 Ass. Cultural La Gresca G177842
32

Fira Oficis Artesans 12 1092

2022/6274 Ass.  Empresaris  Platja
d’Aro

G170524
73

Fira Nadal 21 1911

2022/4030 Ass. Fira Conte Medinyà G551492
64

Fira del Conte 23 2093

2022/5564 Ass.  Sociocultural  El
Tirador

G551914
72

Festival Birra a Mà 25 2275

2022/4289 Ass. Indilletres G553413
09

Fira Indilletres 25 2275

2022/6432 Fess Rural 2022 G167425
46

Fess Rural 2022 13 1183

2022/6242 Col.  Artesans  Vall  de
Ribes 

G177633
27

Fira Mel 17
3003

1547

2022/6243 Col.  Artesans  Vall  de
Ribes

G177633
27

Fira Formatgera 16 1456

2022/6277 Fund. Promediterràna G177526
35

Fira Gamba 26 2366

2022/6323 Mar de Dones, La F4280605
9

Fira  sostenibilitat
compromís mar

13 1183

2022/4029 Unió  Botiguers  Sant
Joan Abadesses

G172652
40

Fira de Nadal 8 500

2022/6482 Unión Eslovaco Hispana G018747
59

Mercadillo Navideño Gerona
Sur

12 1092

Total 22.885,00
€

SEGON. Disposar la despesa de dos-cents setanta-vuit mil vuit-cents setanta euros,
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries del pressupost de 2022 que s’indiquen a
continuació:

Aplicació
 

Concepte Import 

104 4311 46200 Ajuts a ajuntaments per organització esdeveniments 
de caràcter firal 255.985,00 €

104 4311 48100 Ajuts a entitats no lucratives organització 
esdeveniments caràcter firal 22.885,00 €
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TOTAL 278.870,00 €

TERCER. Forma i termini de justificació. Per tal de percebre aquesta subvenció, el
beneficiari haurà de presentar a la Diputació de Girona, abans del 15 de novembre de
2022, la documentació següent:

 Compte justificatiu   d’almenys el 90% del pressupost presentat a la sol·licitud

a) La quantitat atorgada es reduirà en funció de l'import justificat. Tal i com
s’explica al punt 12.1 de les Bases. en el cas que el cost justificat sigui
inferior (fins a un 10%) al pressupost acceptat, la subvenció a lliurar es
mantindrà en l’import concedit sempre i quan es pugui acomplir i acreditar
que  s’ha  aconseguit  la  finalitat  de  la  subvenció.  En  cas  contrari,  la
quantitat concedida  es minorarà proporcionalment aplicant el percentatge
de desviació.

b) La despesa efectuada s'ha d'haver meritat durant el termini previst

  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.

QUART. Comunicar  aquesta  resolució  als  interessats  amb indicació  dels  recursos
procedents.

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

19.2. Resolució de la convocatòria de les subvencions del Fons econòmic de
caràcter extraordinari

Vistes les bases reguladores del Fons econòmic de caràcter extraordinari, aprovades pel
Ple de la Diputació de Girona en la sessió del dia 15 de març de 2022 i publicades per
aprovació definitiva al BOPG núm. 84, de 3 de maig de 2022.

Vista la convocatòria del Fons econòmic de caràcter extraordinari, aprovada per la Junta
de Govern del dia 19 d’abril de 2022 i publicada al BOPG núm. 78 de 25 d’abril de 2022.

D’acord amb la documentació presentada, l'Acta de la Comissió Avaluadora i l’informe
emès pel cap del centre gestor d’Assistència i Cooperació als Municipis de data 1 de
juliol de 2022, el Diputat delegat de Suport a les Entitats Locals, proposa a la Junta de
Govern que adopti l’acord següent:

PRIMER.  Redistribuir  l’import  de  la  convocatòria  del  Fons  econòmic  de  caràcter
extraordinari d’import 7.400.000,00 € d’acord amb el següent detall:

Aplicació
pressupostària

2022
Descripció Import inicial Import final Redistribució
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220 9420 46205
Fons  addicional  despeses  corrents

ajuntaments
3.500.000,00 € 2.655.731,71 € - 844.268,29 €

220 9420 76205
Fons  addicional  inversions
ajuntament

3.500.000,00 € 4.344.268,29 € + 844.268,29 €

220 9430 46510
Fons addicional despeses corrents
consells comarcals

400.000,00 € 400.000,00 €

TOTAL 
7.400.000,00 € 7.400.000,00 €

SEGON. Publicar la redistribució d’aquesta convocatòria a la Base de Dades Nacional
de Subvencions, i fer-ne una menció expressa al BOPG.

TERCER. Concedir als ajuntaments que es relacionen a l’Annex 1 i que s’adjunten a la
proposta i  s’integren en aquest  acord a tots els efectes legals,  les subvencions pels
conceptes i imports que s'especifiquen, dins el Fons econòmic de caràcter extraordinari.

QUART.  Disposar  la  despesa  d'import  7.400.000,00  €  amb  càrrec  a  les  següents
aplicacions pressupostàries del pressupost de 2022 d’acord amb el següent detall:

Aplicació pressupostària 2022 Descripció Import 

220 9420 46205
Fons addicional despeses corrents 
ajuntaments

2.655.731,71 €

220 9420 76205 Fons addicional inversions ajuntament 4.344.268,29 €

220 9430 46510
Fons addicional despeses corrents consells 
comarcals

400.000,00 €

TOTAL  7.400.000,00 €

CINQUÈ. Una vegada notificada la concessió de l’ajuda, si en el termini d’un mes no es
manifesta el contrari, s’entén acceptada la subvenció així com les condicions generals i
específiques fixades per a la seva aplicació

SISÈ. Condicionar  el  lliurament  de les subvencions,  que són compatibles amb altres
ajudes,  al  compliment  de  les  bases  reguladores  del  Fons  econòmic  de  caràcter
extraordinari i a la presentació del compte justificatiu (model www.ddgi.cat), dins dels
terminis de justificació, que finalitzen:

 Per a despeses corrents 31 octubre 2022
 Per a despeses d’inversió 30 setembre 2023

SETÈ. Obligació de difusió i publicitat. 

Els beneficiaris han de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de
Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió en relació amb les actuacions que siguin
objecte de subvenció:

a) En despeses corrents i subvencions per a inversions en obres de menys de
25.000 €: els beneficiaris han d’acreditar la difusió de la subvenció mitjançant la
publicació a la pàgina web o al tauler d’anuncis corporatius o en algun altre mitjà
de comunicació local o general. 
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b) En el cas de subvencions per a inversions en obres de més de 25.000 € cal
adjuntar a la tramesa del compte justificatiu una fotografia del cartell anunciador
situat a la zona de les obres, fins que finalitzin, on constin el títol de l’actuació i el
nom i l’escut de la Diputació de Girona.

S'haurà acreditar la publicitat conjuntament amb la tramesa del compte justificatiu.

VUITÈ. Notificar aquest acord als beneficiaris de les subvencions.

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

19.3. Aprovació definitiva del procediment reintegrament total de la subvenció
concedida a l’ajuntament de Palamós dins de la convocatòria pluriennal
per al 2020, 2021 i 2022, de subvencions per finançar la retenció de talent i
consolidació de personal tècnic en l’àmbit de la promoció econòmica i el
desenvolupament  local  de  les  entitats  adherides  a  la  XSLPE.  (Exp.
2020/9855)

Antecedents

L’Ajuntament de Palamós va sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció en el
marc de la convocatòria per al finançament de la retenció de talent i consolidació de
personal  tècnic  en  l`àmbit  de  la  promoció  econòmica  i  el  desenvolupament  local
d`entitats adherides a la XSLPE en l’anualitat de 2020.

D’acord amb els antecedents de les Bases Reguladores de la convocatòria, publicades
al BOP de Girona,  núm. 206,  de 26 d’octubre de 2020,  la  Junta de Govern de la
Diputació de Girona, reunida en la sessió de 22 de desembre de 2020, va atorgar
concedir a l’ajuntament de Palamós una subvenció de 60.000 € dins de la convocatòria
de subvencions pluriennal per al 2020, 2021 i 2022 per al finançament de la retenció
de talent i consolidació de personal tècnic en l`àmbit de la promoció econòmica i el
desenvolupament local d’entitats adherides a la XSLPE.

En el  punt  12 de les Bases reguladores de la  subvenció es concreta la  forma de
pagament de la subvenció, que s’efectuarà cada anualitat en concepte de de bestreta
com a finançament necessari per dur a terme les accions inherents a la subvenció.
Aquest  punt  queda  condicionat  al  punt  10  de  les  bases  reguladores,  en  què
s’especifica, d’acord amb l’article 21.4 de l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona, que el beneficiari de la subvenció ha d’acceptar expressament la
subvenció.

En data 25 de gener, l’ajuntament de Palamós va entrar per registre l’acceptació de la
subvenció, però es va detectar que el decret adjuntat no estava degudament signat i
en data 28/01/21 es va emetre requeriment al respecte.

En data 1 de febrer de 2021 va entrar al Registre General de la Diputació de Girona el
certificat d’acceptació de la subvenció.
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En data 8 d’abril de 2021 es va aprovar el pagament de la primera bestreta per import
de 30.000 €.

En data 4 de maig de 2021 es realitza el document de pagament R 220210007674 per
import de 30.000,00 €.

Havent passat el termini de justificació sense que l’ajuntament de Palamós hagués
presentat el compte justificatiu, en data 1 de març de 2022 es requereix l’ajuntament la
justificació de l’anualitat 2021 d’acord amb l’article 11 de les bases reguladores de la
subvenció.

En data 7 de març de 2022 l’ajuntament de Palamós tramet una justificació parcial.

En data 14 de març de 2022 la Diputació de Girona tramet a l’ajuntament de Palamós
un requeriment amb peu de revocació total o parcial de la subvenció a esmenar en un
termini màxim de quinze dies hàbils.

Passat  el  termini  de  justificació  es  constata  que  l’ajuntament  no  ha  presentat  la
documentació requerida referent a la primera anualitat i d’acord amb l’article 37 de la
Llei  General  de  Subvencions  caldrà  procedir  al  reintegrament  de  les  quantitats
percebudes i l’interès de demora des del moment del pagament de la subvenció fins a
la data de l’acord del reintegrament.

En data 18 de maig de 2022 es notifica l’acord d’inici del procés de reintegrament total
de de l’anualitat 2020 i s’obre el termini del tràmit d’audiència de quinze dies comptats
des  de  la  data  de  notificació  de  l’acord  sense  que  el  beneficiari  hagi  presentat
al·legacions.

D’acord amb els art. 37.1 i 38.2 de la Llei 38/2003, de 17 de desembre, general de
subvencions, es procedeix al reintegrament de les quantitats percebudes i l’exigència
de l’interès de demora corresponent des del moment de pagament de la subvenció fins
a la data en què s’acordi el reintegrament. Amb el detall següent:

Any

Interés demora 
art. 26.6 Llei 

58/2003 general 
tributària

Interés demora 
art. 38.2 Llei 

38/2003 general de 
subvencions

2011 5,00% 5,00%

2012 5,00% 5,00%

2013 5,00% 5,00%

2014 5,00% 5,00%

2015 4,38% 4,38%

2016 3,75% 3,75%

2017 3,75% 3,75%

2018 3,75% 3,75%

2019 3,75% 3,75% Prorrogat

2020 3,75% 3,75% Prorrogat

2021 3,75% 3,75% Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2021 ( DA 49)

2022 3,75% 3,75% Llei 22/2021, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2022 (DA 46)

Data 
d'inici de 

càlcul dels 

Data final de 
càlcul dels 
interessos

Dies
Interessos 
de demora

04/05/2021 31/12/2021 242 745,89
01/01/2022 05/07/2022 186 573,29
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En data 21 de juny de 2022 el responsable del centre gestor informa favorablement
resoldre definitivament el procediment de reintegrament de la bestreta de la subvenció
concedida de corresponent a la primera anualitat, amb un import principal a reintegrar
de 30.000,00 € i l’exigència dels interessos de demora de 1.319,18 € amb un total a
reintegrar de 31.319,18 €.

D’acord  amb  els  antecedents  exposats  i  vistos  els  informes  del  centre  gestor,  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: 

ACORD

Primer. Declarar el reintegrament definitiu per part de l’Ajuntament de Palamós de la
quantitat  percebuda més els interessos de demora per import de  31.319,18 euros,
d’acord amb els termes següents:

Import a principal a reintegrar (Bestreta atorgada per la 1a
anualitat)

30.000,00 €

Interessos de demora 1.319,18 €

Total a reintegrar 31.319,18 €

Segon.  Establir  que  el  termini  de  pagament  del  deute  en  període  voluntari  vindrà
determinat per la data de notificació d’aquest acord, en conseqüència:
 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.
 Si la notificació de la liquidació 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.
El venciment del termini d’ingrés en període voluntari,  sense haver-se fet efectiu el
reintegrament,  determinarà l’inici  del procediment de constrenyiment,  re-calcularà 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.

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

Quart. Reconèixer el dret del reintegrament de l’import principal i dels interessos de
demora per part de la Diputació de Girona amb el següent detall:
ANY APLICACIÓ DESCRIPCIÓ IMPORT
2022 250 389 00 Reintegrament  de  pressupostos  tancats

Promoció Econòmica
30.000,00 €

2022 250 393 01 Interessos  de  demora  Promoció
Desenvolupament Local

1.319,18 €

Cinquè. Notificar aquest acord a l’ajuntament de Palamós.
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Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres. 

19.4. Aprovar subvenció nominativa anualitat 2022 Fundació Fira de Girona

La FUNDACIÓ FIRA DE GIRONA,  enfoca totes  les  seves  actuacions  cap al  teixit
empresarial i d’emprenedoria gironins i dona impuls al teixit productiu per afavorir la
seva internacionalització mitjançant la possibilitat d’obertura a nous mercats.

La  Diputació  de  Girona,  conjuntament  amb l’ajuntament  de  Girona,  la  Cambra de
Comerç, Indústria i Navegació de Girona i la Generalitat de Catalunya són membres
fundadors d’aquesta institució firal. 

La Fundació Fira de Girona sol·licita subvenció nominativa per tal de pagar les quotes
del préstec que li permetran obtenir la llicència de multiactivitats i la modernització de
les instal·lacions del  Palau de Fires de Girona.  La Fundació Fira de Girona ha de
realitzar un conjunt d’obres en el seu recinte per tal de donar resposta als requeriments
específics  de  seguretat  que  estableix  la  legislació  vigent  i  procedir  tanmateix  a
modernitzar i actualitzar la seves instal·lacions a les necessitats i serveis actuals.

Van concertar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a llarg termini amb
l’entitat BANKIA per un import de 1.145.883 € a cancel·lar en un termini màxim de deu
anys, destinat a finançar les obres per a l’obtenció de la llicència de multiactivitats,
procedir a modernitzar i  actualitzar les seves instal·lacions, i  aprovar el projecte de
contracte a subscriure amb l’entitat,  subjecte a les condicions que a continuació es
descriuen, per resultar l’oferta més avantatjosa entre les formulades:

Tipus  interès  fix:  1,60;  comissió  obertura:  0,10%;  cancel·lació  anticipada:  0,25%;
Modificació: 0%.

L’entitat declara en la seva sol·licitud que compleix les previsions en relació amb el
compliment de les obligacions dels beneficiaris de les subvencions respecte amb la
Hisenda i la Seguretat Social, que determina l’Ordenança General de Subvencions de
la diputació de Girona, la Llei 8/2006 de 17 de novembre, general de subvencions i el
Reial Decret 887/2006 de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003
general de subvencions.

El  punt  13 de l’art  1er  de la  Llei  27/2013 de 27 de desembre de racionalització  i
sostenibilitat  de  l’administració  local,  modifica  l’art.  36.1d)  de  la  Llei  7/1985,  de  2
d’abril, reguladora de les bases de Règim local i concreta que és una competència de
la Diputació la cooperació en el foment del desenvolupament econòmica i social i la
planificació en el territori provincial d’acord amb les altres competències de la resta
d’administracions públiques. 

L’article  22.2a de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  general  de subvencions,  i
l'article  15a   de  l’Ordenança  general  de  subvencions  de  la  Diputació  de  Girona;
estableixen  que  les  que  estiguin  previstes  nominativament  en  els  pressupostos
generals es poden concedir de forma directa, amb el procediment regulat en l'article 65
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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 el Ple de la Diputació de Girona del 17 de desembre de 2019 va aprovar el Pla
Estratègic de subvencions 2020-23, dins del qual es preveu que el servei de Promoció
Econòmica  i  Desenvolupament  Local  atorgarà  una  subvenció  nominativa  a  la
FUNDACIÓ PRIVADA FIRA DE GIRONA.

Vist que en el pressupost general de la Diputació de Girona i consorcis adscrits per a
l’exercici 2022, es va aprovar definitivament mitjançant edicte número 10926 publicat el
dia 23 de desembre de 2021 al Butlletí oficial de la Província de Girona número 244, hi
consta  una  subvenció  nominativa  a  favor  de  la  FUNDACIÓ  PRIVADA FIRA DE
GIRONA.

Així,  aquesta  subvenció  de  concessió  directa  i  consignada  nominativament  en  el
pressupost de la corporació es pot formalitzar mitjançant el redactat de la proposta
d’acord de junta de govern local, de conformitat amb allò establert als articles 22.2a) i
28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions o als articles 16.1 i
17 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació.
Vist l’informe favorable de la cap del Centre Gestor de Promoció i Desenvolupament
Econòmic Local, el vicepresident primer de la Diputació proposa a la Junta de Govern
que adopti l’acord següent: 

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

Núm. Exp. Nom beneficiari CIF/NIF

2022/7183 FUNDACIÓ PRIVADA FIRA DE GIRONA G17543083

Objecte de la subvenció PARTIDA
PRESSUPOSTÀRIA

Naturalesa

FINAÇAMENT DE LES QUOTES DEL PRÉSTEC
PER FINANÇAR INVERSIONS

250.4390.78101 Corrent 

Cost de l’objecte de la subvenció € Subvenció: %

72.500,00 € 72.500,00 € 100 %

Despeses subvencionables Despeses NO 
SUBVENCIONABLES

Bestreta %  pagament
bestreta

Les  incloses  en  el  pressupost  presentat  en  la
sol·licitud.

NO SI 60%

Termini execució Publicitat Termini
justificació

Compatible
altres
subvencions

Anualitat 2022 En els materials de difusió de
les activitats de la fira hi haurà
de  constar  el  logotip  de  la
Diputació de Girona, així  com
també a la pàgina web.

30 de novembre
de 2022

si

Segon.  Autoritzar  i  disposar  la  despesa  de  72.500,00  €  amb  càrrec  a  l’aplicació
pressupostària 250.4390.78101 del pressupost de la Diputació de Girona de 2022.

Tercer. Despeses subvencionables i període d’execució
Aquesta aportació té caràcter singular i està destinada al finançament de les despeses
relacionades en el punt primer d’aquest acord de la Fundació Privada Fira de Girona
de l’exercici 2022. 
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Es  consideren  despeses  efectuades  les  que  s'hagin  meritat  durant  el  termini
d’execució,  encara  que  no  hagin  estat  efectivament  pagades  abans  d'acabar  el
període de la justificació.

El període d’execució de l’actuació subvencionada es troba detallat en el punt primer
d’aquest acord.

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
La Fundació Privada Fira de Girona disposarà del termini d’un mes, a comptar de la
notificació d’aquest acord, per acceptar la subvenció, així com les condicions generals
i específiques fixades per a aplicar-la que s’estipulen en aquest acord.

Sisè. Termini i règim de justificació
El beneficiari ha de justificar la realització efectiva de l’objecte de la subvenció i per
l’import subvencionat en el termini que s’estableix en el punt primer d’aquest acord,
mitjançant  la  presentació  al  Registre  General  de  la  Diputació  de  la  documentació
següent:

a) El compte justificatiu normalitzat, disponible a l’apartat «Documentació» del web de
la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació següent: 
1. Memòria justificativa del compliment de l’activitat.
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.
3.  Detall  d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat  les activitats,  amb la
identificació de l’import i la procedència.
4.  Documentació acreditativa del suport  de la Diputació de Girona en les diferents
activitats de la Fira, tal com recull el punt vuitè.
5.  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).
b) Un informe de revisió del compte justificatiu subscrit  per un auditor  de comptes
inscrit  com a exercent  en  el  Registre  Oficial  d’Auditors  de Comptes,  depenent  de
l’Institut de Comptabilitat i Auditoria 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. 

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 encarregar l’auditoria dels comptes anuals a
un auditor  sotmès a  la  Llei  22/2015,  de 20 de juliol,  d’auditoria  de comptes,  serà
aquest mateix auditor qui revisarà la memòria d’actuació i el compte justificatiu. 
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Els  auditors  de  comptes,  en  la  realització  dels  treballs  de  revisió  de  comptes
justificatius de subvencions, han d’actuar de conformitat amb el que estableix 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  pel  RD
887/2006, de 21 de juliol.

Les  despeses  d’elaboració  de  l’informe  d’auditoria  es  consideren  despeses
subvencionables fins a un import màxim de 1.000 €.
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.

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
en el punt quart (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 per tal 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. El pagament de la subvenció es farà en concepte de bestreta en el termini d’un
mes a partir de la notificació d’aquesta resolució i prèvia acceptació expressa de la
subvenció pel beneficiari.

La quantia de la bestreta serà del 60% (43.500,00 €) de l’import total de la subvenció,
de 72.500,00€. El pagament es farà sense la constitució prèvia d’una fiança o garantia.
Quan  el  beneficiari  hagi  presentat  per  via  telemàtica  a  través  de  l’aplicació  de
subvencions de la Diputació de Girona la justificació econòmica, es farà efectiva la
quantitat restant, de conformitat amb el que estableix el punt sisè d’aquest acord.
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 una 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 actuació que desenvolupi.
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Si  s’incompleix  aquesta  obligació,  i  sens  perjudici  de  les  responsabilitats  que  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  l’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 a l’adopció de l’obligació,
amb l’advertència que l’incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.

Novè. 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  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) 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. 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  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. 

Onzè. Invalidesa, revocació i reintegrament
La Diputació de Girona podrà revocar totalment o parcialment 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:

a) Els  que preveu l’article  37 de la  Llei  38/2003,  de 17 de novembre,  general  de
subvencions. 
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b) En cas d’incompliment d’altres obligacions que preveuen aquestes bases.
c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.

El Departament de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local 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.

Dotzè. 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 estableix el  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 mateixa Llei, sens perjudici de les sancions que, si escau,
hi puguin correspondre.

Tretzè. 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.

Catorzè. 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, entre els quals hi ha 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 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. 

66

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



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 li 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.

Quinzè. 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.

Setzè. Notificar aquest acord a la Fundació Privada Fira de Girona.

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

19.5. Aprovació de la segona resolució de la convocatòria de subvencions per
a la creació de públics per a la cultura 2022

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 a la creació de públics per a
la  cultura.  L’objectiu  d’aquestes  bases  és  fomentar  les  activitats  culturals  a  les
comarques gironines especialment les que promoguin la creació de públics per a la
cultura, la creació cultural i la cultura inclusiva.

D’acord amb el punt 13 de l’article primer de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, que modifica l’article 36.1 d de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, és una competència
de la Diputació la cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i la
planificació en el territori provincial, d’acord amb les altres competències de la resta
d’administracions públiques.

Vistes les bases específiques per a la concessió de subvencions per a la creació de
públics per a la cultura, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió de 19
d’octubre  de  2021,  publicades  definitivament  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de
Girona (BOPG) Núm. 247, de 28 de desembre de 2021.

Vista la  convocatòria  de subvencions per a la  creació  de públics per  a la  cultura,
anualitat 2022, aprovada per la Junta de Govern, d’1 de febrer de 2022, publicada al
BOPG núm. 25, de 7 de febrer de 2022.
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Havent finalitzat el període de presentació de sol·licituds, la Comissió Qualificadora ha
elaborat  una  proposta  de  resolució  d’acord  amb  les  sol·licituds  presentades,  les
puntuacions obtingudes i els crèdits pressupostaris previstos.

Vist  el  punt  2  de  les  bases  específiques  reguladores  per  a  la  concessió  de
subvencions per a la creació de públics per a la cultura, la Junta de Govern de la
Diputació de Girona és l’òrgan competent per a l’aprovació de la concessió de les
subvencions.

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

Vist  que a la  Junta de Govern del  passat  17 de maig  de 2022 es va concedir  la
subvenció i disposar les despeses corresponents als beneficiaris que van obtenir una
puntuació igual o superior a 17 punts, i es va deixar en llista d’espera per a una 2a
resolució  les  sol·licituds  amb  una  puntuació  a  partir  de  10  punts  i  inferior  a  17,
pendents per atendre’s amb un suplement de crèdit.

Atès  que  el  passat  17  de  maig,  el  Ple  de  la  Diputació  de  Girona  va  aprovar  un
suplement de crèdit de 150.000,00 € per tal de poder resoldre les subvencions de la
convocatòria de creació de públics per a la cultura 2022 amb un import més elevat i
fomentar el desenvolupament real de projectes culturals.

Vist que ha transcorregut el termini d’informació pública del suplement de crèdit sense
que s’hi hagin presentat al·legacions.

Atesos els antecedents exposats, el diputat president de la Comissió Informativa de
Cultura, Noves Tecnologies,  Esports i Educació proposa a la Junta de Govern que
adopti l’acord següent:

Primer. Ampliar la convocatòria de subvencions per a la creació de públics per a la
cultura,  anualitat  2022  per  un  import  total  d’ampliació  de  150.000,00  €  (CENT
CINQUANTA MIL EUROS) d’acord amb el que es detalla  tot  seguit,  i  autoritzar la
despesa  addicional  amb  càrrec  a  les  aplicacions  següents  del  pressupost  de  la
Diputació de Girona de 2022

Aplicació pressupostària Import (en  €)
300/3340/46202 20.093,79 €
300/3340/47929 24.849,63 €
300/3340/48100  105.056,58 €
Total 150.000,00 €

Segon.  Concedir la subvenció i disposar les despeses corresponents als beneficiaris
que es relacionen a l’annex II, amb una puntuació a partir de 10 punts i inferior a 17,
que s’adjunta a la proposta i s’integra en aquest acord a tots els efectes legals, per un
import  total  de  153.288,33  €,  resultant  de  la  suma  del  suplement  de  crèdit  de
150.000,00 € i el crèdit sobrant de la primera resolució de la convocatòria de 3.288,33
€, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents del pressupost de 2022 de la
Diputació de Girona: 

Aplicació pressupostària Import concedit (en €)

300/3340/46202 – Ajuts a ajuntaments Cooperació Cultural 20.093,79 €
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300/3340/47929 – Ajuts a Indústries culturals 24.849,63 €

300/3340/48100 – Ajuts de cooperació cultural entitats culturals 108.344,91€

IMPORT TOTAL: 153.288,33 €

Tercer. 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  general  i  específiques  fixades  que hi  siguin
d’aplicació.

Quart. Les subvencions concedides s’hauran de justificar dins el termini que finalitzarà
el 31 d’octubre de 2022 mitjançant la presentació del compte justificatiu i la memòria
justificativa d’acord amb els models normalitzats que estaran a l’abast al web de la
Diputació de Girona.

Cinquè. Notificar l’acord als beneficiaris de les subvencions.

Sisè. Publicar la distribució definitiva dels crèdits d’aquesta convocatòria a la Base de
Dades Nacional de Subvencions.

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

19.6. Rectificació sobre la rectificació de l'acord de la Junta de Govern de 21 de
juny de 2022, relatiu a la concessió de subvencions del Servei d'Esports

Havent-se detectat un error material de transcripció en el contingut de l’acord adoptat
per la Junta de Govern en la sessió de 21 de juny de 2022, relatiu a la resolució de
concessió de subvencions per al foment de l’activitat física i l’esport de les comarques
gironines 2022 (Exp. 2022/449), en el qual el punt Tretzè, on diu 

“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”

Ha de dir 

“Les subvencions s’han de justificar dins dels TERMINIS que finalitzen:

- Subprogrames A1, B1, B2, B4 i B5 fins al 30/9/2022
- Programes C, D, i F fins al 30/09/2022
- Subprogrames A2, A3, A4 i B3 termini de justificació el 01/11/2022”

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
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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, el diputat delegat d’Esports proposa a la Junta de Govern que adopti el
següent acord:

Modificar el punt Tretzè de l’acord de Junta de Govern de data 21 de juny de 2022,
relatiu a la resolució de concessió de subvencions per al foment de l’activitat física i
l’esport de les comarques gironines 2022 (Exp. 2022/449), en el sentit d’on diu:

“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”

Ha de dir 

“Les subvencions s’han de justificar dins dels TERMINIS que finalitzen:

- Subprogrames A1, B1, B2, B4 i B5 fins al 30/9/2022
- Programes C, D, i F fins al 30/09/2022
- Subprogrames A2, A3, A4 i B3 termini de justificació el 01/11/2022

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

19.7. Acceptar  la  proposta  de  subvenció  atorgada  per  la  Generalitat  de
Catalunya

Atès que en data 26 de gener de 2021 es va publicar al DOGC núm. 8326 l’Ordre
EDU/9/2021  del  Departament  d’Educació  que  aprova  les  bases  reguladores  del
procediment de concessió de subvencions, als ens locals de Catalunya, destinades al
finançament dels conservatoris de música de la seva titularitat del curs 2018-19 i del
curs 2019-2020.

Atès  que  l’annex  5,3  d’aquesta  ordre,  en  relació  a  la  documentació  a  presentar
juntament amb el formulari de la sol·licitud i la corresponent documentació justificativa,
demana que s’ha d’adjuntar certificat d’Acord del Ple o de l’òrgan competent de l’ens
local, d’acceptació de la sol·licitud de la subvenció.

Atès que, per acord de la Junta de Govern d’aquesta Diputació, de data 3 de maig de
2022, es va aprovar la sol·licitud de subvenció adreçada al Departament d’Educació de
la Generalitat  de Catalunya per  al  funcionament  del  Conservatori  de Música Isaac
Albèniz, de la titularitat de la Diputació de Girona, del curs 2018-2019  i del curs 2019-
2020.
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Atès que posteriorment i mitjançant resolució EDU/902/2022 de 23 de març de 2022,
publicada al DOGC núm. 8639 amb data 1 d’abril de 2022,  de la sub-directora general
d’Administració i Organització de Centres Públics del Departament d’Educació de la
Generalitat, de conformitat amb els antecedents que obren a la pròpia resolució, s’ha
emès aquesta resolució, amb caràcter provisional, de concessió de subvencions als
ens locals de Catalunya, destinades al finançament dels conservatoris de música de la
seva titularitat, del curs 2017-2018 i del curs 2019-2020. 

Atès que, de conformitat amb els antecedents normatius que es detallen a la pròpia
resolució,  al  punt 5  de la mateixa resolució l’import total  que es proposa concedir
d’aquesta  convocatòria  és  de  13.399.960,13  euros  amb  càrrec  a  la  partida
pressupostària  D/460000800/4210/0000, corresponent al centre gestor  EN0119, del
pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2022.

Atès que, de conformitat amb els antecedents normatius que es detallen a la pròpia
resolució, es proposa fixar per a la Línia 01: Conservatoris de música d’ens locals de
Catalunya del curs 2018-2019, el mòdul general de subvenció en 2.190,25 euros per
alumne/curs,  d’acord  amb  les  sol·licituds  presentades  i  les  disponibilitats
pressupostàries, segons l’establert al punt 6 de la Resolució EDU/902/2022 de 23 de
març  de  2022,  d’obertura  del  procediment  de convocatòria  pública,  sense  superar
l’import màxim de la dotació pressupostària establert al punt 5  de la mateixa Resolució
per aquesta línia de subvenció. 

Atès que, de conformitat amb els antecedents normatius que es detallen a la pròpia
resolució, es proposa fixar per a la Línia 02: Conservatoris de música d’ens locals de
Catalunya del curs 2018-2019, el mòdul general de subvenció en 2.152,26 euros per
alumne/curs,  d’acord  amb  les  sol·licituds  presentades  i  les  disponibilitats
pressupostàries, segons l’establert al punt 6 de la Resolució EDU/902/2022 de 23 de
març  de  2022,  d’obertura  del  procediment  de convocatòria  pública,  sense  superar
l’import màxim de la dotació pressupostària establert al punt 5  de la mateixa Resolució
per aquesta línia de subvenció.

Atès que a la pròpia resolució es diu que tots els ens locals que es proposen com a
beneficiaris  han  de  presentar  el  document  d’acceptació  de  la  subvenció  a  que  fa
referència la base reguladora 10.5 de l’ordre EDU/8/2021, de 22 de gener; i que es
relaciona a la pròpia proposta.

Atès  que  a  l’annex  1  de  la  resolució/proposta  EDU902/2022  es  proposa  que
l’organisme autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona
se li atorga una subvenció, d’import 394.245,00 € corresponent a la Línia 01 per al curs
2018/2019. (Mòdul general alumne/curs: 2.190,25 euros).

Atès  que  a  l’annex  2  de  la  resolució/proposta  EDU  902/2022  es  proposa  que
l’organisme autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona
se li atorga una subvenció, d’import 387.406,80 € corresponent a la Línia 02 per al curs
2019/2020. (Mòdul general alumne/curs: 2.152,26 euros).

D’acord amb aquests antecedents,  es proposa a la  Junta de Govern,  l’adopció de
l’acord següent:

Primer. ACCEPTAR  la  proposta  de  subvenció  atorgada  per  la  Generalitat  de
Catalunya,  a través del  Departament  d'Educació,  per  un import   de TRES-CENTS
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NORANTA-QUATRE MIL DOS-CENTS QUARANTA CINC (394.245,00 euros) per al
sosteniment  del  funcionament  dels  conservatoris  de  música  de  titularitat  de  les
corporacions locals, corresponent a la Línia 01 per al curs 2018/2019. (Mòdul general
alumne/curs: 2.190,25 euros).

Segon. ACCEPTAR  la   proposta  de  subvenció  atorgada  per  la  Generalitat  de
Catalunya,  a través del  Departament  d'Educació,  per  un import   de TRES-CENTS
VUITANTA-SET MIL QUATRE-CENTS SIS MIL AMB VUITANTA CÈNTIMS (387.406,80
euros) per al sosteniment del funcionament dels conservatoris de música de titularitat
de les  corporacions locals, corresponent a la Línia 02 per al curs 2019/2020. (Mòdul
general alumne/curs: 2.152,26 euros).

Tercer. NOTIFICAR  el  present  acord  a  la  sub-directora  general  d’Administració  i
Organització  de  Centres  Públics  del  Departament  d’Educació  de la  Generalitat  de
Catalunya.

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

20. Precs i preguntes

No hi ha cap intervenció.

No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 10:30 h, de
la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
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