
Número: 1076 
Òrgan: Junta de Govern
Sessió: Ordinària
Data: 06 de setembre de 2022
Hora: 10:00
Lloc: saló de sessions
Document: Acta

Expedient: 2022/8623

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

Sr. Eduard Llorà i Cullet Diputat
Sr. Jordi Masquef i Creus Diputat
Sr. Josep Sala i Leal Diputat
Sr. Jordi Xargay i Congost Diputat
Sr. Joaquim Ayats i Bartina Diputat
Sr. Lluís Amat i Batalla
Sr. Josep Maria Bagot i Belfort

Diputat
Diputat

Sr. Joan Fàbrega i Solé Diputat
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 2 d’agost de 2022

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

Habitatge

3 Revocació  de  la  subvenció  per  a  la  gestió  de
polítiques socials d'habitatge en àmbit comarcal
de l'any 2021 – Habitatge

2020/X020100/9031

Secretaria General

4 Informar  sobre  el  projecte  de  modificació  dels
Estatuts  de  la  Mancomunitat  Intermunicipal
Voluntària La Plana -  Secretaria General

2022/B010100/7952

Servei d'Arxius i Gestió de Documents

5 Aprovació  resolució  de  les  subvencions  per  a
projectes de gestió de documents i arxius 2022 -
Servei d'Arxius i Gestió de Documents

2022/X020100/3965

Promoció  i  Desenvolupament  Econòmic
Local

6 Aprovació  renúncia  subvenció  XSLPE 2022 de
l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts - Promoció i
Desenvolupament Econòmic Local

2022/X020201/1111

Cooperació Cultural

7 Aprovació  d'una  subvenció  nominativa  per  al
finançament  del  Festival  Acústica  2022  -
Cooperació Cultural

2022/X020203/113

8 Subvenció  nominativa  al  Consorci  Puigcerdà-
Bourg-Madame per  al  finançament  del  Festival
Transfronterer - Cooperació Cultural

2022/X020203/89

9 Aprovació  convocatòria  anticipada  X  Concurs
Això  Pinta  Bé,  curs  2022-2023  -  Cooperació
Cultural

2022/X020100/8279

10 Subvenció  nominativa  a  l'Ajuntament  de
Puigcerdà  per  al  finançament  del  Festival  de
Música de la Cerdanya - Cooperació Cultural

2022/X020203/37

Biblioteques

11 Aprovació  canvi  de  procediment  en  relació  a
l'adhesió  al  Regira,  repositori  cooperatiu  –
Biblioteques

2022/X020100/7840

Monuments

12 Aprovació conveni Gerunda – Monuments 2022/X020302/2156
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Servei d'Esports

13 Aprovar  l'acceptació  de  la  renúncia  de
l'Ajuntament  de  Camprodon  a  les  subvencions
pels programes A2 i A3 - Servei d'Esports

2022/X020201/449

Medi Ambient

14 Aprovació  convocatòria  anticipada  de
subvencions per a actuacions en matèria forestal
i de prevenció incendis forestals any 2023 - Medi
Ambient

2022/X020100/8035

15 Minoració import subvenció per a actuacions en
matèria  forestal  i  prevenció  incendis  forestals
2020  a  l'ADF  Llagostera  i  aprovació  canvi
imputació pressupostària - Medi Ambient

2020/X020200/1593

16 Aprovació convocatòria campanya Parc Natural
del Montseny 2023 - Medi Ambient

2022/X020201/8038

17 Aprovació  convocatòria  anticipada  de
subvencions per a actuacions en matèria forestal
i  de prevenció incendis forestals línies 2,  5 i  6
any 2023 - Medi Ambient

2022/X020100/8082

18 Aprovar subvenció al Consorci de l'Alta Garrotxa
per adequació d'infraestructures - Medi Ambient

2022/X020203/7731

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 2
d’agost de 2022.

S’aprova per unanimitat i sense esmenes l’acta de la sessió del dia 2 d’agost de 2022,
prèviament lliurada als assistents.

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

3. Revocació  de  la  subvenció  per  a  la  gestió  de  polítiques  socials  
d'habitatge en àmbit comarcal de l'any 2021 – Habitatge
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Per resolució del President de la Diputació de Girona núm. 2022/1974 de data 1 de
juny de 2022 es  va iniciar  l’expedient  de revocació  de les  subvenció  concedida a
l’Ajuntament  d’Olot  per  a  la  gestió  de  les  polítiques  socials  d’habitatge  en  l’àmbit
comarcal,  anualitat  2021,  per  no  haver  justificat  la  totalitat  de  l’import  de  les
actuacions, en el termini que finalitzava el 30 de gener de 2022. 

Beneficiari
Exp.
/2021

Pressupost  a
justificar

Subvenció
concedida

%  de
finançament

Despeses
justificades

Subvenció
pagada

Ajuntament

d’Olot 1966 34.000,00 € 8.320,00 € 24,47% 34.118,90 € 8.100,00 €

En data 3 de juny de 2022 es va notificar a l’ajuntament interessat aquesta resolució i
es  va  concedir  un  termini  de  quinze  dies  per  a  presentar  les  al·legacions  que
consideres oportunes. El tràmit d’audiència ha finalitzat el 28 de juny de 2022 i no s’ha
presentat cap al·legació.

Atès que l’Ajuntament d’Olot no ha presentat al·legacions. 

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

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

D’acord amb la base específica reguladora 17ena de les subvencions a ajuntaments i
consells  comarcals  per  a  la  gestió  de  les  polítiques  socials  d'habitatge  en  l'àmbit
comarcal, la Junta de Govern de la Diputació és l’òrgan competent per adoptar l’acord
de revocació.

Vist l’informe del cap del servei d’assistència i cooperació econòmica. 
D’acord amb aquests antecedents, el Diputat delegat d’Habitatge, proposa a la Junta
de Govern que adopti l’acord següent:

PRIMER. Revocar la subvenció concedida per a la  gestió  de les polítiques socials
d'habitatge en l'àmbit comarcal, any 2021, per incompliment per justificació inferior de
les actuacions en els termes i terminis que preveien les bases reguladores, per l’import
que es detalla a continuació. 

Beneficiari Exp/2021 Concepte 
Import  a
revocar

Tipus  de
revocació 

Motiu  de
revocació 

Ajuntament d’Olot 1966
Promoció  de
polítiques socials
d’habitatge

220,00 € parcial
Justificació
insuficient

SEGON.  Anul·lar  els  romanents  de  la  disposició  de  despesa  de  la  subvenció
concedida a l’Ajuntament d’Olot per a la gestió de les polítiques socials d’habitatge en
l’àmbit comarcal de l’any 2021 que es detalla a continuació: 
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Ajuntament Exp/2020 Número d’Operació 
Import subvenció
a revocar 

Ajuntament d’Olot 1966 220210008860 220,00 €

Total 220,00 €

TERCER. Notificar el present acord a l’ajuntament interessat.

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

4. Informar  sobre  el  projecte  de  modificació  dels  Estatuts  de  la  
Mancomunitat Intermunicipal Voluntària La Plana - Secretaria General

En data 13 de juliol de 2022 (RGE E-2022-21509) s’ha rebut ofici de la Mancomunitat
Intermunicipal Voluntària La Pana en el qual comunica que està en procés de reforma
general dels seus Estatuts i, en compliment de la normativa vigent trameten el projecte
de  modificació  dels  Estatuts  de  la  Mancomunitat  per  tal  que  s’emeti  l’informe
corresponent.

Que, de conformitat amb l’article 44.4 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, en relació amb l’article 35 del Reial Decret 1690/1986, d’11 de
juliol,  pel  qual s’aprova el Reglament de Població i  Demarcació Territorial  dels Ens
Locals, és competent la Diputació o Diputacions provincials interessades per emetre
informe preceptiu i no vinculant en relació amb l’aprovació i modificació dels Estatuts
d’una Mancomunitat.

Vist l’informe del cap del Servei de Secretaria en el qual s’informa favorablement el
projecte de modificació dels Estatuts de la Mancomunitat. 

D’acord amb allò que s’ha exposat i de conformitat amb la resolució de la Presidència
de data 19 d’agost de 2019 (Expedient 2019/6186) de delegació d’atribucions a favor
de la Junta de Govern, el diputat delegat d’Habitatge i Serveis Generals proposa a la
Junta de Govern l’adopció de l’ACORD següent:

PRIMER. INFORMAR FAVORABLEMENT el projecte de modificació dels Estatuts de
la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària La Plana.

SEGON. NOTIFICAR l’acord a la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària La Plana. 

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

5. Aprovació resolució de les subvencions per  a projectes de gestió  de  
documents i arxius 2022 - Servei d'Arxius i Gestió de Documents
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Vistes  les  bases reguladores  de les  subvencions  de la  Diputació  de Girona per  a
projectes  de  gestió  de  documents  i  arxius  dels  ajuntaments  de  les  comarques
gironines 2022 aprovades pel Ple de la Diputació de Girona a la sessió del dia 18 de
gener de 2022, i publicades de manera definitiva al Butlletí Oficial de la Província de
Girona (BOPG) núm. 54, de 18 de març de 2022.

Vista la convocatòria de les subvencions de la Diputació de Girona per a projectes de
gestió  de  documents  i  arxius  dels  ajuntaments  de  les  comarques  gironines  2022
aprovada per la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió ordinària del dia
19 d’abril de 2022 i publicada al BOPG núm. 92, de 13 de maig de 2022.

Vistos l’informe emès pel centre gestor, els documents amb l’avaluació i valoració de
les sol·licituds i l’acta de la Comissió Avaluadora celebrada el 22 de juliol de 2022 en
què es concreta i s’aprova el resultat de l’avaluació efectuada.

Atesos  els  antecedents  exposats,  Joaquim  Ayats  i  Bartrina,  diputat  delegat
d’Habitatge,  Assistència  als  Municipis  i  Serveis  Generals,  proposa  a  la  Junta  de
Govern de la Diputació de Girona que adopti els acords següents:

Primer. Concedir als beneficiaris que es relacionen a continuació les subvencions que
es detallen, amb els imports que s’especifiquen:

Any Codi Municipi Import sol·licitat QUANTITAT SUBVENCIONADA

2022 7390 Agullana 3.751,00 3.751,00

2022 7238 Arbúcies 3.500,00 3.500,00

2022 7161 Armentera, l' 1.910,45 1.910,45

2022 7311 Banyoles 1.999,96 1.999,96

2022 7337 Camprodon 15.000,00 4.408,03

2022 7313 Canet d'Adri 3.727,28 3.727,28

2022 7245 Cassà de la Selva 7.000,00 3.181,45

2022 7242 Figueres 4.501,20 3.028,13

2022 7182 Flaçà 4.320,00 3.833,07

2022 7344 Llançà 2.050,95 2.050,95

2022 7410 Llosses, les 2.904,00 2.904,00

2022 7420 Maià de Montcal 2.928,20 2.928,20

2022 7417 Mieres 2.781,79 2.781,79

2022 7421 Olot 7.500,00 2.913,14

2022 7319 Planes d'Hostoles, les 3.103,65 3.103,65

2022 7192 Riells Viabrea 5.268,04 3.948,06

2022 7326 Riudaura 3.448,50 3.448,50

2022 6770 Riumors 2.660,00 2.660,00

2022 7329 Salt 1.153,13 1.153,13

2022 7407 Sant Climent Sescebes 5.105,23 3.971,71

2022 6930 Sant Feliu de Guíxols 7.524,00 3.143,12

2022 7274 Sant Hilari Sacalm 1.780,74 1.780,74

2022 7317 Sant Jaume de Llierca 2.988,70 2.988,70

2022 7365 Santa Cristina d'Aro 2.261,00 2.261,00

2022 7343 Santa Pau 2.613,60 2.613,60
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2022 7413 Serinyà 6.512,70 3.909,73

2022 7426 Tallada d'Empordà, la 3.622,50 3.622,50

2022 7389 Torroella de Fluvià 5.227,20 4.178,05

2022 7328 Toses 14.991,90 4.178,05

2022 7409 Verges 2.276,01 2.276,01

2022 7321 Vidreres 3.426,00 3.426,00

2022 7339 Vila-sacra 3.420,00 3.420,00

TOTAL                                                                                                                        99.000,00

Segon.  Disposar  la  despesa  total,  de  99.000,00  €,  amb  càrrec  a  l’aplicació
pressupostària 232 9200 46200 del pressupost de la Diputació de Girona per a l’any
2022.

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

Codi Municipi Motius

7367 Aiguaviva Puntuació inferior a 30

7235 Anglès Puntuació inferior a 30

7350 Amer Puntuació inferior a 30

7331 Argelaguer Puntuació inferior a 30

7333 Besalú Puntuació inferior a 30

812 Beuda Fora de termini

7162 Cabanes Puntuació inferior a 30

7236 Caldes de Malavella Puntuació inferior a 30

7181 Castellfollit de la Roca Puntuació inferior a 30

7312 Cellera de Ter Puntuació inferior a 30

7160 Crespià Puntuació inferior a 30

7415 Girona Puntuació inferior a 30

7323 Hostalric Puntuació inferior a 30

7163 Llagostera Puntuació inferior a 30

7408 Llívia No resposta al requeriment

7327 Massanes Puntuació inferior a 30

7310 Osor Puntuació inferior a 30

7320 Preses, les Puntuació inferior a 30

7341 Riudarenes Puntuació inferior a 30

7275 Sant Julià de Llor i Bonmatí Puntuació inferior a 30

7366 Setcases Puntuació inferior a 30

7453 Tossa de Mar Fora de termini

6769 Ullastret Puntuació inferior a 30

7406 Vall de Bianya, la Puntuació inferior a 30

7349 Vall d'en Bas, la Puntuació inferior a 30

7277 Vall-llobrega Puntuació inferior a 30

7364 Viladrau Puntuació inferior a 30

7280 Vilobí d'Onyar Puntuació inferior a 30
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Quart.  Condicionar  el  lliurament  de  la  subvenció  a  l’acompliment  de  la  vigent
Ordenança general de Subvencions de la Diputació de Girona i a la justificació de
l’objecte de la subvenció dintre del termini que finalitza el 31 de desembre de 2022. Els
beneficiaris  hauran  de  presentar  la  justificació  per  via  telemàtica  a  través  de  la
plataforma EACAT, mitjançant el model de compte justificatiu normalitzat aprovat per
la Diputació de Girona (www.ddgi.cat). Juntament amb la documentació que estableix
el  punt  12 de les bases reguladores de la  subvenció.  L’import  de la  subvenció es
reajustarà proporcionalment a la baixa en cas que la despesa efectiva justificada sigui
inferior a la fixada com a “Despesa a justificar”. 

Sisè. Notificar aquest acord als beneficiaris de les subvencions i als peticionaris als
quals se’ls ha desestimat la sol·licitud.

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

6. Aprovació renúncia subvenció XSLPE 2022 de l'Ajuntament de Sant Joan 
les Fonts - Promoció i Desenvolupament Econòmic Local

En data 27 de gener de 2022 l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts va sol·licitar a la
Diputació  de Girona una subvenció de “Dinamització  comercial“  per  un import  de
4.000  €  amb  un  pressupost  total  de  5.000  €  dins  la  convocatòria  en  règim  de
concurrència  competitiva  per  a  subvencions  per  fomentar  projectes  i  accions  de
promoció  econòmica  adreçada  als  membres  de  la  Xarxa  de  Serveis  Locals  de
Promoció  Econòmica  (XSLPE)  2022,  aprovada  en  la  Junta  de  Govern  de  2  de
novembre de 2021.

En data 29 de març de 2022 la Junta de Govern de la Diputació va aprovar l’acord de
concessió de la subvenció de “Dinamització comercial”, a l’Ajuntament de Sant Joan
les Fonts. La resolució es va notificar a l’entitat el dia 30 de març de 2022.

Atès que les bases reguladores per a subvencions per fomentar projectes i accions
de promoció econòmica, adreçada als membres de la Xarxa de Serveis Locals de
Promoció Econòmica preveuen que l’acceptació s’entén efectuada de forma tàcita pel
fet d’haver transcorregut deu dies naturals des de la notificació de la concessió sense
que el beneficiari hagi manifestat expressament cap objecció.

Atès que en data 20 de juliol de 2022 l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts presenta la
renúncia  de  la  subvenció  degut  a  la  impossibilitat  de  tirar  endavant  el  projecte
concedit.

Vist  l’informe  de  l’òrgan  instructor,  de  data  20  de  juliol  de  2022,  on  s’informa
favorablement sobre la renúncia presentada.

D’acord amb els antecedents exposats, el vicepresident primer de la Diputació, en
virtut del Decret de delegació de 16 d’agost de 2019, proposa a la Junta de Govern
que adopti l’acord següent:

Primer. Acceptar formalment la renúncia presentada per l’Ajuntament de Sant Joan
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les Fonts de la subvenció de “Dinamització comercial”,  atorgada des de l’Àrea de
Promoció Econòmica, d’acord amb el detall següent:

Exp. CIF
Nom  del
beneficiari

Concepte de
la
subvenció

Pressupost Sol·licitat Concedit

1111 P1719700E
Ajuntament  de  Sant
Joan les Fonts

Dinamització
comercial

5.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 €

Segon. Anul·lar el compromís i l'autorització de la despesa amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 250 4300 46201 per import de 4.000 €.

Tercer. Notificar la resolució a l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts.

Quart.  Declarar  conclòs  l’expedient  i  arxivar les actuacions sense cap més tràmit
ulterior.

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

7. Aprovació d'una subvenció nominativa per al finançament del Festival  
Acústica 2022 - Cooperació Cultural

L’entitat Pascual Arts Music, SLU, de Figueres, ha sol·licitat una subvenció nominativa
per al finançament del Festival Acústica – Torna l’Acústica, que tindrà lloc a Figueres
l’any 2022, i s’ha instruït l'expedient corresponent (2022/113). 

El Festival Acústica de Figueres consolidat com el termòmetre musical del país, com
sempre i on sempre, amb una programació 100% marca de la casa i amb un 95%
d’artistes catalans. 

Enguany es presenta la 19a edició de l’Acústica. Un dels pocs festivals urbans de casa
nostra.  De l’1  al  4  de setembre es  disposaran tres escenaris  al  centre històric  de
Figueres, per on passaran més de 30 propostes musicals. Una aposta clara per l’accés
de la ciutadania a la cultura, ja que tots els concerts són amb entrada lliure. 

L’aposta sense complexos pels artistes catalans des de la primera edició (2002)- que
combina els més consolidats amb els de més d’actualitat o amb els    emergents que ja
destaquen i que el festival vol donar suport- ha demostrat ser un encert.

Es manté l’Acustiqueta, el festival pels més petits de la casa, amb una programació
diürna familiar i amb una intenció clara d’acostar nous públics a la cultura.

Durant les Nits d’Acústica es va posar en marxa una crida al talent musical local per
mostrar també la sensibilitat del festival amb el teixit creatiu del territori. Aquesta crida
s’ha mantingut i enguany hi haurà més artistes de Figueres i de la comarca que mai.

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

9

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



Cultural  tindrà  una  línia  de  subvencions  específiques  per  la  promoció  de  les  arts
escèniques, dins les quals s’hi engloben els festivals de música.

Atès  que  en  el  pressupost  de  la  Diputació  hi  figura  una  subvenció  consignada
nominativament a favor de l’entitat Pascual Arts Music, SLU, 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’entitat Pascual Arts Music, SLU, per al finançament
de la programació del  Festival Acústica, que tindrà lloc a Figueres, 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

2022/113 Pascual  Arts  Music,
SLU_Figueres

B17887894 Programació
Festival  Acústica
2022_Torna
l’Acústica

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

Cost  total  de
l'objecte
subvencionat

Cost de les despeses
subvencionables

Import  de  la
subvenció

Percentatge  de
finançament

Import a justificar

536.550,00€ 536.550,00€ 60.000,00 € 11,20 % 536.550,00€

SEGON.  Autoritzar  i  disposar  la  despesa  per  l’import  de  SEIXANTA MIL EUROS,
(60.000,00€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/47920 del pressupost
de la Diputació de Girona de 2022.

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

El període d’execució de l’actuació subvencionada és des de l’1 de novembre de 2021
fins al 31 d’octubre de 2022.

S’acceptaran les  factures emeses amb anterioritat  al  període d’execució,  sempre i
quan estiguin directament relacionades amb l’objecte de la subvenció.

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
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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’entitat Pascual Arts Music; SLU, 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 60.000,00 € que representa
un  percentatge  de  finançament  de  L’11,20  %,  quan  s’hagi  presentat  el  compte
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord. 

SETÈ. Règim de justificació. 
L’entitat Pascual Arts Music, SLU, ha de justificar la subvenció concedida, per l’import
de  536.550,00€  corresponents  a  l’import  de  les  despeses  que  consten  en  el
pressupost  de  la  sol·licitud  de  subvenció,  mitjançant  la  presentació  telemàtica al
Registre General de la Diputació de la documentació següent:

a) El compte justificatiu normalitzat de la Diputació. 
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat;
c)  Una  relació  classificada  de  les  despeses  de  l’activitat,  amb  identificació  del
proveïdor,  el  número de  document,  l’import,  el  concepte  i  la  data  d’emissió  de  la
factura; 
d)  Detall  d’altres  ingressos  o  subvencions  que  hagin  finançat  les  activitats  amb
identificació de l’import i la seva procedència;
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de
les activitats.
f)  Justificant  de  l’acord  de col·laboració  de la  Fundació  amb  Apropa Cultura,  pel
foment de la inclusió social i cultural.
g)Declaració  responsable sobre  les  retribucions  dels  seus  òrgans  de  direcció  o
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en compliment
de  les  obligacions  establertes  en  la  legislació  sobre  transparència  (web  de  la
Diputació, a l’apartat de documentació).
h) Un informe de revisió del compte justificatiu subscrit per un auditor de comptes
inscrit com exercent en el “Registre Oficial de Auditores de Cuentas” dependent del
“Instituto  de  Auditoria  de  Cuentas”,  que  ha  de  garantir,  mitjançant  un  examen
independent, que el beneficiari de l’ajut ha realitzat l’acció subvencionada i ha complert
els requisits perquè se’n pugui fer el pagament. L’informe exposarà de forma clara,
objectiva i ponderada els fets comprovats i les conclusions obtingudes. 

En el  supòsit  que el  beneficiari  no estigui  obligat  a auditar  els  comptes anuals,  la
designació de l’auditor la farà aquest beneficiari.

En cas que el beneficiari estigui obligat a auditar els comptes anuals per un auditor
sotmès a  la  Llei  22/2015,  de 20 de juliol,  d’auditoria  de comptes,  la  revisió  de la
memòria d’actuació,  així  com la revisió del compte justificatiu la portarà a terme el
mateix auditor. 
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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
       - La vostra activitat inclou polítiques de gènere? En cas afirmatiu, quines.
       - La vostra activitat promou una cultura inclusiva? en cas afirmatiu, com.

Si  el  cost  resulta  superior,  la  subvenció  es  mantindrà  en  la  quantia  inicialment
atorgada.  En  el  cas  que  el  cost  justificat  sigui  inferior  al  pressupost  acceptat,  la
subvenció  es  minorarà  proporcionalment,  aplicant  sobre  la  quantitat  concedida  el
percentatge de desviació.

Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva.

És inadmissible cap canvi de destinació. 

La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el  15 de novembre de
2022. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst,
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de
justificació. 

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

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

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

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

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.
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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’entitat Pascual Arts Music, SLU, 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’entitat Pascual Arts Music, SLU, té les obligacions següents:

a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció;
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida
respecte  a  l’activitat  per  a  la  qual  es  concedeix  la  subvenció,  i  sotmetre’s  a  les
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actuacions  de  comprovació  i  control  de  la  Diputació  de  Girona,  la  Sindicatura  de
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable;
c)  Notificar  a  la  Diputació  de  Girona  els  ajuts  obtinguts  o  demanats  a  altres
administracions  o  entitats  públiques  o  privades,  nacionals  o  internacionals,  amb
posterioritat a la presentació de la sol·licitud;
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i
control; 
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb la
col·laboració d’aquest organisme; 
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable;
g) Col·laborar en la programació del Pati Cultural de la Diputació de Girona, si s’escau.
h) Participar amb el programa d’inclusió social Apropa Cultura.
i) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.
j) 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’entitat  Pascual  Arts  Music,  SLU,  i  els  tercers  relacionats  amb  l’objecte  de  la
subvenció o la seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control
financer  que  realitzi  la  Intervenció  de la  Diputació  de  Girona,  d’acord  amb el  que
estableix l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
La  negativa  al  compliment  d’aquesta  obligació  es  considera  resistència,  excusa,
obstrucció o negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi
puguin correspondre.

DOTZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades. 
Els  beneficiaris  no  podran  concertar  l'execució  total  o  parcial  de  les  activitats
subvencionades  amb  persones  o  entitats  amb  qui  estiguin  vinculats  llevat  que  la
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització
de la Diputació de Girona.   
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

TRETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. 
Els beneficiaris d’aquestes subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als
principis ètics i les regles de conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les
següents: 

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

drets estatutaris. 
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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
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.
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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’entitat Pascual Arts Music, SLU.

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

8. Subvenció  nominativa  al  Consorci  Puigcerdà-Bourg-Madame  per  al  
finançament del Festival Transfronterer - Cooperació Cultural

El Consorci Puigcerdà-Bourg-Madame ha sol·licitat una subvenció nominativa per al
finançament  del  Festival  Transfronterer,  l’any  2022,  i  s’ha  instruït  l'expedient
corresponent (2022/89). 

El Festival Transfronterer ha arribat enguany a la 8a edició i està centrat especialment
en  les  arts  escèniques  i  la  música,  amb  representacions  de  diferents  disciplines
artístiques (teatre, música, cant coral, dansa, etc.)

Els objectius del festival són diversos:

1. Realitzar un festival on estiguin representades diferents disciplines artístiques
(teatre, música, cant coral, dansa, etc.)

2. Promoure  els  artistes,  intèrprets  i  grups  catalans.  Bona  part  dels  grups  i
intèrprets que participen al festival són de Catalunya.

3. Afavorir les trobades d’artistes i grups, tan catalans com internacionals.

4. Afavorir la participació d’artistes i grups internacionals. En aquest sentit, tot i
que la major part dels grups són de Catalunya, també es reserva un espai a la
participació de grups i intèrprets internacionals.

5. Promoure el teatre, la música i el cant coral en llengua catalana.

6. Promoció dels joves intèrprets i grups de música i de teatre de Catalunya.

7. Un dels  elements centrals és la promoció de la cultura popular  i  tradicional
catalana, especialment la música tradicional. 

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

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

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

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

PRIMER. Concedir  la  subvenció  al  Consorci  Puigcerdà-Bourg-Madame,  per  al
finançament del Festival Transfronterer, que tindrà lloc a Puigcerdà i Bourg-Madame,
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

2022/89 Consorci  Puigcerdà-
Bourg-Madame

P1700111F Festival
Transfronterer

De l’1  de  gener  al
30 de setembre de
2022

Cost  total  de
l'objecte
subvencionat

Cost de les despeses
subvencionables

Import  de  la
subvenció

Percentatge  de
finançament

Import a justificar

37.507,50 € 37.507,50 € 28.000 € 74,65 % 37.507,50 €

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de  VINT-I-VUIT MIL EUROS,
(28.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/46761 del pressupost
de la Diputació de Girona de 2022.

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

El període d’execució de l’actuació subvencionada és des de l’1 de gener fins al 30 de
setembre de 2022.

QUART. Compatibilitat. 
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar
el cost total de l'activitat subvencionada.
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CINQUÈ. Acceptació de la subvenció. 
Es considera que el  Consorci Puigcerdà-Bourg-Madame, 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 28.000,00 € que representa
un  percentatge  de  finançament  del  74,65  %,  quan  s’hagi  presentat  el  compte
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord. 

SETÈ. Règim de justificació. 
El  Consorci  Puigcerdà-Bourg-Madame ha  de  justificar  la  subvenció  concedida,  per
l’import de 37.507,50 € 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) 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: 

a) Nombre d’assistents a l’activitat
b) La  iniciativa  incorpora  polítiques  de  gènere?  En  cas  afirmatiu  explicar

quines incorpora.
c) La iniciativa promou la cultura inclusiva? En cas afirmatiu explicar com es

promou.
       
Si  el  cost  resulta  superior,  la  subvenció  es  mantindrà  en  la  quantia  inicialment
atorgada.  En  el  cas  que  el  cost  justificat  sigui  inferior  al  pressupost  acceptat,  la
subvenció  es  minorarà  proporcionalment,  aplicant  sobre  la  quantitat  concedida  el
percentatge de desviació.

Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva.

És inadmissible cap canvi de destinació. 

La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 31 d’octubre de 2022.
Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, encara
que  no  hagi  estat  efectivament  pagada  abans  de  l'acabament  del  període  de
justificació. 
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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:

a) 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.

b) 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.)

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

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

NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat.
El  Consorci Puigcerdà-Bourg-Madame 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. 
El Consorci Puigcerdà-Bourg-Madame, 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. 

El  Consorci  Puigcerdà-Bourg-Madame,  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.

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,
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sol·licitar  la  limitació  del  tractament  i  oposició)  l’interessat  es  podrà  adreçar  en
qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació detallada del tractament,
incloent les vies d'exercici dels drets de les persones interessades, es pot consultar a
la seu electrònica de la Diputació de Girona. 

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

SETZÈ. Amb vista a la situació d’excepcionalitat  provocada pel  COVID-19 que pot
afectar el funcionament, organització i realització de les activitats i projectes objecte
d’aquesta resolució es preveu que per Decret del president de la Diputació de Girona
es  puguin  modificar  el  percentatge  de  finançament  sobre  el  pressupost  global  de
l’activitat,  els  terminis  d’execució  i  justificació,  així  com  acceptar  despeses  de
preparació de l’activitat, tot i que finalment no s’hagi pogut dur a terme, sempre i quan
estigui degudament motivat.

DISSETÈ. Notificar aquest acord al Consorci Puigcerdà-Bourg-Madame.

Sotmesa  la  proposta  a  debat  i  a  posterior  votació  resulta  aprovada  per  majoria
absoluta, amb l’abstenció del diputat Albert Piñeira. 

9. Aprovació convocatòria anticipada X Concurs Això Pinta Bé, curs 2022-2023 -
Cooperació Cultural

El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà
una  línia  de  subvencions  per  al  programa  “Indika”.  El  concurs  dels  programes
pedagògics  i  divulgatius,  Això  Pinta Bé,  de la  Diputació  de Girona,  forma part  del
projecte “Indika”.

Els programes pedagògics i divulgatius de la Diputació de Girona posen en relació els
alumnes  de  les  escoles  i  els  instituts  amb  els  centres  de  conservació,  difusió  i
interpretació  del  patrimoni  natural  i  cultural  del  territori,  incorporant  valors  per
aconseguir la sensibilització i la responsabilització dels escolars amb el medi ambient i
els béns culturals, la història i la memòria. 

Per això, la creació d'un concurs de dibuix i pintura esdevé una acció complementària
per a l'alumnat tot propiciant la seva creativitat.

L’objecte d’aquesta  convocatòria  és  fixar  els  criteris  per  als  centres educatius  que
hagin realitzat alguna activitat en el marc dels programes «Indika» i «Del mar als cims»
i  que  vulguin  participar  al  concurs  presentant  un  treball  artístic  o  de  relats  que
representi el patrimoni o tema estudiat en l'activitat pedagògica, d’acord amb les bases
específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 19 de juliol
de 2022, publicades al BOP núm. 147, 3 d’agost de 2022.
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La tramitació de la convocatòria que es proposa que s’aprovi s’ajusta al que s’estableix
a l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la Llei 38/2003,
general de subvencions, i l’òrgan competent per aprovar-la és  la Junta de Govern,
d’acord amb el que estableixen les bases específiques reguladores.

Atesos  els  antecedents  exposats  i  l’informe  del  caps  dels  centres  gestors  de
Cooperació Cultural i de Medi Ambient, 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. Aprovar la convocatòria anticipada en règim de concurrència competitiva per
al X concurs dels programes pedagògics i divulgatius, Això Pinta Bé, de la Diputació de
Girona, el text de la qual es transcriu literalment a continuació:

“Convocatòria  anticipada  del  X  Concurs  dels  programes  pedagògics  i
divulgatius, Això Pinta Bé, de la Diputació de Girona – curs 2022-2023

1. Objecte i finalitat
L’objecte d’aquesta  convocatòria  és  fixar  els  criteris  per  als  centres educatius  que
hagin realitzat alguna activitat en el marc dels programes «Indika» i «Del mar als cims»
i  que  vulguin  participar  al  concurs  presentant  un  treball  artístic  o  de  relats  que
representi el patrimoni o tema estudiat en l'activitat pedagògica, d’acord amb les bases
específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 19 de juliol
de 2022.

2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària
L’import  màxim  destinat  a  la  convocatòria  és  de 6.000,00 €.  Les  aplicacions
pressupostàries a què s’aplica el crèdit, els imports i la distribució d’anualitats són els
següents:

Anualitat Aplicació pressupostària Import €
2023 300/3260/45390 3.000,00 €
2023 500/1700/45397 3.000,00 €

Total 6.000,00 €

També  es  vinculen  a  aquesta  convocatòria  les  aplicacions  300/3340/48101  i
500/1700/48200, amb estimació de despesa que inicialment és zero.
La distribució d’aquests imports té caràcter estimatiu, i es podrà redistribuir entre les
aplicacions  pressupostàries  anteriors  en  el  mateix  acte  de  concessió  de  les
subvencions.
L’autorització  resta condicionada suspensivament  a  l'existència  de crèdit  adequat  i
suficient per al finançament en l'exercici pressupostari corresponent als quals s'imputa
la despesa de les obligacions que se'n derivin.
En cas de no esgotar les dotacions previstes, aquestes retornaran a les consignacions
pressupostàries inicialment previstes en els pressupostos generals de la Diputació de
Girona. 

3. Criteris de valoració
D’acord a les bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la
sessió de 19 de juliol de 2022, publicades al BOP núm. 147, 3 d’agost de 2022, per a
la selecció de les obres guardonades es tindrà en compte la seva qualitat en relació
amb l’edat de l’alumnat. 

4. Termini de presentació de sol·licituds
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La presentació dels treballs es farà de forma telemàtica a través del formulari específic
que  estarà  disponible  en  el  web  dels  programes  pedagògics
(http:www.programespedagogics.cat).   Els  centres  escolars  podran  presentar  els
treballs un cop duta a terme l’activitat subvencionada dins del curs escolar 2022-2023,
en format JPG o PDF i podran participar en el concurs totes les obres que s'hagin
enviat fins a l'1 de maig de l’any 2023.

5. Import de les subvencions
L’import dels premis serà de 600,00 €, per les primeres classes guardonades, i  de
300,00 €, per les segones classes guardonades de cada categoria en la modalitat del
concurs artístic. 
Pel que fa a la modalitat de concurs de relats, l’import dels premis serà de 600,00 €,
per a la classe guardonada de cada categoria.  

6. Termini de resolució i notificació 
6.1. Termini de resolució
El termini per a emetre el veredicte del jurat serà, com a màxim, de 60 dies hàbils a
comptar des de la data de tancament del període de presentació de les sol·licituds.
S’entendran com a desestimades totes aquelles propostes que no s’hagin inclòs en el
veredicte del jurat.
6.2. Termini de notificació
La resolució es notificarà de manera individualitzada a tots els beneficiaris, tal com
preveu l’article 41.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu
comú de les administracions públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals
s’hagi  desestimat,  en  el  termini  màxim  de  deu  dies  hàbils  a  comptar  de  la  data
d’adopció de l’acord. 
Els  beneficiaris,  una  vegada  se’ls  hagi  comunicat  l’acord  de  concessió,  hauran
d’acceptar sense reserves el premi així com les condicions imposades en la concessió.
S’entendrà aquesta acceptació si no s’ha expressat el contrari en el termini d’un mes a
partir de la recepció de l’indicat acord.

7. Règim de recursos
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta resolució
es  pot  interposar  recurs  contenciós  administratiu  davant  del  Jutjat  Contenciós
Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos, a comptar de l’endemà 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 de l’endemà de la notificació. 

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

Segon.  Autoritzar la despesa de la convocatòria per un import màxim de 6.000,00 €,
distribuïts amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i anualitats següents:

Anualitat Aplicació pressupostària Import €
2023 300/3260/45390 3.000,00 €
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2023 500/1700/45397 3.000,00 €
Total 6.000,00 €

També  es  vinculen  a  aquesta  convocatòria  les  aplicacions  300/3340/48101  i
500/1700/48200, amb estimació de despesa que inicialment és zero.

La distribució d’aquests imports té caràcter estimatiu, i es podrà redistribuir entre les
aplicacions  pressupostàries  anteriors  en  el  mateix  acte  de  concessió  de  les
subvencions.

L’autorització  resta condicionada suspensivament  a  l'existència  de crèdit  adequat  i
suficient per al finançament en l'exercici pressupostari corresponent als quals s'imputa
la despesa de les obligacions que se'n derivin.

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

Quart.  Contra  aquesta  convocatòria,  que  posa  fi  a  la  via  administrativa,  es  pot
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant la Junta de Govern de
la Diputació de Girona en el termini d’1 mes a comptar de l’endemà de la publicació, o
directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu
de Girona en el termini de 2 mesos.

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

10. Subvenció nominativa a l'Ajuntament de Puigcerdà per al finançament del 
Festival de Música de la Cerdanya - Cooperació Cultural

L’Ajuntament de Puigcerdà ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament
del  Festival  de  Música  de  la  Cerdanya,  l’any  2022,  i  s’ha  instruït  l'expedient
corresponent (2022/37). 

Conjuntament els Ajuntaments de Llívia i  Puigcerdà, coorganitzen la 41a edició del
Festival de Música Vila de Llívia, que passa a denominar-se Festival de Música de
Cerdanya.

Aquest festival, referent de la música clàssica al Pirineu, es concentra en part en la
música simfònica  i  molt  parcialment  en la  de cambra,  esdevenint  l'únic  festival  de
música simfònica de la Cerdanya i del Pirineu. L'objectiu és poder oferir  al  territori
grans  orquestres  simfòniques,  en  un  territori  on  no  hi  ha  programació  de  música
simfònica al llarg de l'any, i apropar la música clàssica i els grans autors de la història
de la música en un territori on tampoc hi ha programació estable de música clàssica.
També s’obre a música Simfònica més actual.  Bona part  d’aquests concerts  s’han
programat  al  Palau  de  la  Música  Catalana,  una  de  les  institucions  musicals  de
referència a Catalunya, però mai s’han programat al Pirineu. Paral·lelament, el festival
canvia d'orientació i  s'obre a d'altres gèneres musicals com el jazz i  música actual
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(fusió, reggae, pop rock, indie, folk etc.). Pel que fa als intèrprets, hi ha una important
presència de grups catalans (a la edició del 2021 tots els intèrprets ho han estat.)

El  festival  s’ha  obert  així  a  nous  grups  d'edat  i  ha  creat  nous  públics  culturals.
Especialment,  ens  hem dirigit  a  tres  nous  col·lectius  (joves,  gent  gran i  persones
discapacitades).  També  s’ha  volgut  modernitzar  la  gestió  del  festival:  sistemes
d'avaluació  de  resultats,  presència  a  les  xarxes  socials  i  pla  de  comunicació,
estratègies de públic definides, etc.

Finalment,  aquest festival pretén ser el festival de música de referència tant per la
banda catalana de la Cerdanya com per la banda francesa, on l’oferta cultural no és
molt extensa i on no hi ha oferta habitual de concerts simfònics o de grans concerts a
l’aire lliure.
A més, el públic francès sempre ha representat un percentatge significatiu del públic
total del festival.

Amb tots aquests canvis d’enfocament, programació, model de festival, etc., el festival
ha recuperat el prestigi, reconeixement, qualitat cultural i volum de públic que havia
tingut anteriorment. L'any passat ja es va notar un increment significatiu de públic, i
enguany hem consolidat aquest gran increment de públic en tots els concerts.

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

Atès  que  en  el  pressupost  de  la  Diputació  hi  figura  una  subvenció  consignada
nominativament a favor de l’Ajuntament de Puigcerdà, 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’Ajuntament de Puigcerdà, per al finançament del
Festival de Música de la Cerdanya, que tindrà lloc a Puigcerdà i Llívia 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
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2022/37 Ajuntament de Puigcerdà P1715000D Festival  de  Música
de la Cerdanya

De l’1 de gener fins
al  30  de  setembre
de 2022

Cost  total  de
l'objecte
subvencionat

Cost de les despeses
subvencionables

Import  de  la
subvenció

Percentatge  de
finançament

Import a justificar

36.620,00 € 36.620,00 € 25.000 € 68,26 % 36.620,00 €

SEGON. Autoritzar i  disposar la despesa per l’import de VINT-I-CINC MIL EUROS,
(25.000,00€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/46222 del pressupost
de la Diputació de Girona de 2022.

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

El període d’execució de l’actuació subvencionada és des de l’1 de gener fins al 30 de
setembre de 2022.

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

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

SISÈ. Quantia, finançament i pagament. 
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 25.000,00 € que representa
un  percentatge  de  finançament  del  68,26  %,  quan  s’hagi  presentat  el  compte
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord. 

SETÈ. Règim de justificació. 
L’Ajuntament  de Puigcerdà ha de justificar  la  subvenció concedida,  per  l’import  de
36.620,00 € 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.
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f)  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. 

La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el  14 d’octubre de 2022.
Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, encara
que  no  hagi  estat  efectivament  pagada  abans  de  l'acabament  del  període  de
justificació. 

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

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

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

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

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

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

NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat.
L’Ajuntament de Puigcerdà 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’Ajuntament de Puigcerdà, té les obligacions següents:

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

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

L’Ajuntament de Puigcerdà, i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la
seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que
realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article
46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al
compliment  d’aquesta  obligació  es  considera  resistència,  excusa,  obstrucció  o
negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general  de subvencions,  sense  perjudici  de  les  sancions  que,  si  escau,  hi  puguin
correspondre.

DOTZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades. 
Els  beneficiaris  no  podran  concertar  l'execució  total  o  parcial  de  les  activitats
subvencionades  amb  persones  o  entitats  amb  qui  estiguin  vinculats  llevat  que  la
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització
de la Diputació de Girona.
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

TRETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. 
Els beneficiaris d’aquestes subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als
principis ètics i les regles de conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les
següents: 

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

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

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

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

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

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

g)  La bona fe.
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h)  El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan
concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei. 

i)  Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó
de l’exercici de llurs càrrecs.

j) Complir  les  obligacions  pròpies  en  matèria  de  transparència  que  li  siguin
aplicables, d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern. 

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

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

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

SETZÈ. Amb vista a la situació d’excepcionalitat  provocada pel  COVID-19 que pot
afectar el funcionament, organització i realització de les activitats i projectes objecte
d’aquesta resolució es preveu que per Decret del president de la Diputació de Girona
es  puguin  modificar  el  percentatge  de  finançament  sobre  el  pressupost  global  de
l’activitat,  els  terminis  d’execució  i  justificació,  així  com  acceptar  despeses  de
preparació de l’activitat, tot i que finalment no s’hagi pogut dur a terme, sempre i quan
estigui degudament motivat.

DISSETÈ. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Puigcerdà.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres. 
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11. Aprovació  canvi  de  procediment  en  relació  a  l'adhesió  al  Regira,  
repositori cooperatiu – Biblioteques

La Diputació de Girona, en exercici de les competències que li venen dictades per la
Llei  4/1993,  del  sistema bibliotecari  de  Catalunya,  i  el  Decret  124/1999,  sobre  els
serveis  i  el  personal  del  Sistema  de  la  Lectura  Pública  de  Catalunya,  manté  un
repositori  cooperatiu  on  s’emmagatzemen  fons  bibliogràfics  conservats  a  les
biblioteques de la demarcació de Girona i des del que es poden consultar els articles a
text complet de revistes i altres publicacions locals contribuint així al moviment mundial
de l’Accés Obert. 

El Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona, des de finals dels anys 90, ha
col·laborat amb els ajuntaments per digitalitzar els fons patrimonials de les biblioteques
públiques. En una primera etapa, per necessitats de preservació; avui, a més, amb la
intenció de divulgar l'actiu patrimonial d'aquestes col·leccions i per donar accés públic
a la riquesa que suposen les col·leccions locals, en els seus suports diversos.

La Junta de Govern de la Diputació, en la sessió de 16 de juny de 2015, va aprovar la
minuta  del  conveni  repositori  de  col·laboració  tipus  amb  la  denominació  “Conveni
regulador de l'adhesió al repositori cooperatiu de la Diputació de Girona”.

Aquest conveni tenia per objecte regular el procediment d’inclusió de les publicacions i/
o objectes digitals de les entitats adherides al repositori cooperatiu de la Diputació de
Girona per facilitar la consulta i/o descàrrega del seu contingut a text complet.

Amb l’objectiu de simplificar i facilitar els tràmits administratius, alleugerint i agilitzant el
procediment  per  tal  de  donar  una  resposta  a  les  sol·licituds  evitant  dilacions
innecessàries, es proposa la modificació del procediment per a l’adhesió al Regira,
repositori cooperatiu de la Diputació de Girona.

El  model  de  sol·licitud  d’adhesió,  el  model  d’aportació  d’informació  i  el  model  de
certificat  de  l’acord  que  s’han  de  presentar  es  troben  a  l’apartat  de  l’àrea  de
Biblioteques de la web de la Diputació de Girona.

Vist l’informe favorable de la Cap del Servei de Biblioteques.

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.  Deixar sense efectes la minuta del conveni repositori de col·laboració tipus
amb la  denominació  “Conveni  regulador  de l'adhesió  al  repositori  cooperatiu  de la
Diputació de Girona”.

Segon. Establir l’aprovació mitjançant Decret de les noves sol·licituds d’adhesió que
entrin per registre a partir de l’aprovació d’aquest acord.

Tercer. Aprovar l’adhesió automàtica dels municipis amb conveni vigent d'adhesió al
repositori cooperatiu de la Diputació de Girona.

Quart.- Comunicar aquest acord als municipis afectats i fer-ne la difusió oportuna.
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Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres. 

12. Aprovació conveni Gerunda – Monuments

Des fa anys la Diputació de Girona ha col·labora amb la Universitat de Girona i els
ajuntaments de Sarrià de Ter i Sant Julià de Ramis en la recuperació del seu patrimoni
històric  i  arqueològic.  Dins  d’aquest  conjunt  d’actuacions  s’emmarquen  un  seguit
d’intervencions arqueològiques realitzades a la zona del Pla de l’Horta de Sarrià de Ter
i a la muntanya de Sant Julià de Ramis, que han permès tenir un millor coneixement
del  territori  que  a  l’època  romana  conformava  el  municipi  de  Gerunda.  Aquest
programa ha comptat amb el suport de la Diputació de Girona i s’ha materialitzat a
través  de  diversos  convenis  econòmics.  De  fet,  l’actual  vindrà  a  perllongar  un
d’anterior, vigent durant el bienni 2020-2021, que tenia la mateixa finalitat.

Concretament,  la  Universitat  de  Girona  ha  presentat  una  proposta  de  calendari  i
execució d’excavacions arqueològiques en aquests dos jaciments.

La Diputació  de Girona està interessada a col·laborar  amb aquesta  institució  i  els
ajuntaments de Sarrià de Ter i Sant Julià de Ramis per tal d’assegurar la realització de
la tasca projectada i, en conseqüència, han acordat la renovació del conveni per al
finançament del projecte d’intervenció arqueològica a diversos jaciments arqueològics
d’època romana al Pla de Girona. 

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. Aprovar el conveni de col·laboració econòmica entre la Diputació de Girona,
la Universitat de Girona i els Ajuntaments de Sarrià de Ter i Sant Julià de Ramis, per al
finançament del projecte d’actuació arqueològica a diversos indrets del Pla de Girona,
el text del qual es transcriu literalment tot seguit: 

“Conveni de col·laboració científica entre la Diputació de Girona, l’Ajuntament
de Sant Julià de Ramis, l’Ajuntament de Sarrià de Ter i la Universitat de Girona
per al finançament del Projecte d’Intervenció Arqueològica al Territori de l’antiga
Gerunda. 

Entitats que hi intervenen
D’una part, el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer i Planas, facultat per
a aquest acte per acord de la Junta de Govern ................ i assistit pel secretari de la
corporació, Jordi Batllori i Nouvilas, que actua com a fedatari públic.
D’una altra, l’alcalde president de l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis, Marc Puigtió
Rebollo, facultat per a aquest acte per acord del Ple del 14 de març 2022.
D’una altra, l’alcalde president de l’Ajuntament de Sarrià de Ter, Narcís Fajula i Aulet,
facultat per a aquest acte per acord del Ple del 23 de març 2022.
I de l’altra,  Joaquim Salvi  Mas, Rector Magnífic,  que actua en nom i representació
d’aquesta Universitat, en virtut del Decret 401/2021 del govern de la Generalitat i de la
publicació  d’aquest  en  el  DOGC  núm.  8564,  de  16  de  desembre  de  2021,  de
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nomenament  del  rector  de  la  Universitat  de  Girona,  i  de  conformitat  amb  el  que
s’estableix als articles 93 i 97 dels Estatuts de la Universitat de Girona, aprovats per
acord GOV/94/2011 de 7 de juny (DOGC núm. 5897 de 9 de juny de 2011).

Antecedents i motivació
1. El patrimoni cultural és un dels testimonis fonamentals de la trajectòria històrica i

d’identitat  d’una  col·lectivitat  local.  Els  béns  que  l’integren  constitueixen  una
herència  insubstituïble,  que  cal  transmetre  en  les  millors  condicions  a  les
generacions futures. La protecció, la conservació, l’acreixement, la investigació i la
difusió  del  coneixement  del  patrimoni  cultural  són  algunes  de  les  obligacions
fonamentals dels poders públics (Llei del patrimoni cultural català).

2. La  Universitat  de  Girona  té  un  lligam històric  i  de  lleialtat  institucional  amb la
Diputació  de  Girona,  que  li  ha  donat  suport  al  llarg  dels  anys.  Alhora,  les
corporacions  locals  de  les  comarques  gironines  mantenen  estrets  vincles  de
col·laboració fruit  de la  conjunció d’interessos en benefici  del  desenvolupament
local.

3. El  Grup de  Recerca d’Arqueologia,  Prehistòria  i  Patrimoni  de la  Universitat  de
Girona  (GRHCS083)  actualment  desenvolupa  els  projectes  concedits  per  la
Generalitat de Catalunya: El poblament a la muntanya de Sant Julià de Ramis: del
castellum visigòtic a l’època medieval i La vil·la del Pla de l’Horta i el suburbium de
Gerunda com espai residencial i productiu.

4. Aquest  equip  de  recerca  ha  estat  distingit  per  l’Agència  de  Gestió  dels  Ajuts
Universitaris i de Recerca amb el reconeixement de Grup de Recerca Consolidat
per la Generalitat  de Catalunya (2017SGR-1688 2017-2018), fet  que certifica la
seva  competència  i  qualitat  en  els  àmbits  de  la  recerca  arqueològica  i  la
transferència científica.

5. La Universitat de Girona, amb el NIF Q6750002E, ha sol·licitat a la Diputació de
Girona,  l’Ajuntament de Sant  Julià  de Ramis i  l’Ajuntament de Sarrià  de Ter la
renovació d’un conveni de col·laboració interadministrativa per afermar la gestió i el
finançament  de  la  recerca  i  la  difusió  en  el  marc  del  Projecte  d’Intervenció
Arqueològica en el Territori de l’Antiga Gerunda. L’interès se centra en l’oportunitat
de dur a terme una actuació en el patrimoni arqueològic de caràcter integral, que
permeti  promoure’l  com  a  element  d’identitat  territorial,  de  cohesió  social  i  de
promoció cultural i econòmica.

6. La  Universitat  de  Girona  formalitza  aquesta  modalitat  de  transferència  de
coneixement a l’empara dels articles 68 i 83 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de
desembre,  d’universitats,  i  de  l’article  27  de  la  Llei  1/2003,  de  19  de  febrer,
d’universitats de Catalunya.

7. L’Ajuntament de Sant Julià de Ramis i l’Ajuntament de Sarrià de Ter fonamenten la
seva participació en el projecte que impulsa la Universitat de Girona en l’exercici de
les seves competències i la col·laboració prevista per l’article 3 de la Llei 9/1993,
de 30 de setembre, del patrimoni cultural català.

8. La Diputació de Girona, d’acord amb les seves competències per a la prestació
d’assistència i cooperació als municipis, participa en el foment dels interessos del
territori,  mitjançant  aportacions  econòmiques  que  permetin  assolir  la  finalitat
d’interès públic desitjada, segons 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. 

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

Pactes
Primer. Objecte 
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L’objectiu d’aquest conveni és regular i renovar la col·laboració entre la Universitat de
Girona, la Diputació de Girona, l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis i l’Ajuntament de
Sarrià de Ter perquè continuï el Projecte d’Intervenció Arqueològica en el Territori de
l’Antiga Gerunda, redactat pel Dr. Josep Burch i Rius i pel Dr. David Vivó Codina, del
Grup  de  Recerca  d’Arqueologia,  Història  Antiga  i  Prehistòria  de  la  Universitat  de
Girona, durant la vigència del conveni. 
També és objecte d’aquest conveni regular les aportacions econòmiques i subvencions
que duran a terme les parts,  així  com regular  les condicions de l’atorgament  i  les
obligacions del beneficiari i de les parts.

Segon. Obligacions de la Universitat de Girona
La  Universitat  de  Girona  es  compromet  a  dur  a  terme  el  Projecte  d’Intervenció
Arqueològica en el Territori de l’antiga Gerunda durant la vigència del conveni. 
L’execució  del  projecte  comporta,  per  part  de  la  Universitat  de  Girona,  assumir  el
següent:

a) Mitjançant el seu Grup de Recerca d’Arqueologia, Història Antiga i Prehistòria,
adscrit a l’Institut de Recerca Històrica i sota la direcció dels professors Josep
Burch i Rius i David Vivó Codina, serà responsable de la direcció científica del
projecte. 

b) Els  alumnes  de  grau  participants  en  la  intervenció  estaran  coberts  per
l’assegurança escolar  o voluntària  que la  Universitat  de Girona subscriu de
manera  automàtica  quan  es  matriculen.  Els  majors  de  28  anys  hauran  de
posseir l’assegurança voluntària.

c) L’execució de les activitats tal i com es detallen en el projecte annexat.

Tercer. Finançament del projecte
L’Ajuntament de Sant Julià de Ramis, l’Ajuntament de Sarrià de Ter i la Diputació de
Girona  efectuaran  les  aportacions  que  es  detallen  tot  seguit  en  concepte  de
subvencions  en  diners,  la  UdG  executarà  la  despesa  i  aportarà  la  seva  part
corresponent en diners o personal propi fins un màxim del 25%. Si el  finançament
provingués d’ingressos o de subvencions d’altres fonts sempre s’hauran de comunicar,
tal com detalla el punt 9 c d’aquest conveni:

Entitat Import %
Diputació de Girona 80.000,00 € 50 %
Universitat de Girona 40.000,00 € 25 %
Aj. de Sant Julià de Ramis 20.000,00 € 12,5 %
Aj. de Sarrià de Ter 20.000,00 € 12,5 %
Total 160.000,00 € 100 %

Les subvencions s’hauran de finançar  amb càrrec als  pressupostos corresponents,
segons el detall següent:

Entitat Aplicació 2022 2023 2024 2025
Diputació de Girona 304/3360/7810

0
20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00

€
Aj. de Sant Julià de Ramis 01/336/22610 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €
Aj. de Sarrià de Ter 330/22606 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €

Quart. Despeses subvencionables i període d’execució
El  pressupost  de les  despeses previstes  per  dur  a  terme el  Projecte  d’Intervenció
Arqueològica en el Territori de l’Antiga Gerunda és de 160.000,00 €, segons el detall
de depeses que figura en l’annex d’aquest document.
Es consideren despeses subvencionables les despeses directes que es detallen en el
pressupost esmentat.
Les despeses indirectes se subvencionaran fins a un màxim del 15 % del pressupost.
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La UdG podrà aportar despeses relatives a sous del personal propi corresponents a
tasques realitzades per  aquest  projecte,  sempre que la  suma d’aquests sous i  les
despeses indirectes no superi el 25 % del cost del projecte. 
De les desviacions que s’hagin produït  se’n deixarà constància en la memòria final
justificativa.

El període d’execució de l’actuació subvencionada comença l’1 de gener de 2022 i
finalitza el 31 d’octubre del 2025. 

Es  consideren  despeses  efectuades  les  que  s’hagin  produït  durant  el  termini
d’execució,  encara  que  no  hagin  estat  pagades  efectivament  abans  d’acabar  el
període de la justificació. 
S’autoritza  el  beneficiari  a  concertar  l’execució  total  o  parcial  de  les  activitats
subvencionades  amb persones o  entitats  amb qui  estigui  vinculat.  En  aquest  cas,
seran  subvencionables  només  els  costos  en  què  aquestes  hagin  concorregut,  els
quals s’hauran de justificar en els mateixos termes que afecten al beneficiari. 

Cinquè. Acceptació de la subvenció
Es  considera  que  la  Universitat  de  Girona  accepta  les  subvencions,  així  com  les
condicions generals i específiques fixades, amb la signatura d’aquest conveni.

Sisè. Termini i règim de justificació 
Pel que fa a la subvenció de la Diputació de Girona:
Es preveu una justificació parcial pels anys 2022, 2023 i 2024, i una de total dins de
l’exercici del 2025.
Les dates límit de justificació són les següents:

a)Justificacions parcials: 30 de novembre de 2022; 30 de novembre de 2023; 30 de
novembre de 2024;

b)Justificació final: 30 de novembre de 2025
En cas que no es pugui justificar la subvenció dins d’aquestes dates es podrà sol·licitar
una pròrroga, abans que acabi el termini fixat, per un termini màxim de 15 dies.  
El  beneficiari  ha  de  justificar  la  realització  efectiva  de  l’objecte  de  la  subvenció,
corresponent  a  l’import  de  les  despeses  que  consten  en  el  pressupost  annex,
mitjançant la presentació al Registre General de la Diputació del compte justificatiu
normalitzat, disponible a l’apartat «Documentació» del web de la Diputació de Girona
(www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació següent:

Memòria justificativa del compliment de l’activitat.
b)  Relació  classificada  de  les  despeses  de  l’activitat,  amb  la  identificació  del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la
factura. 
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats, amb la
identificació de l’import i la procedència.
d) Documentació acreditativa que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb la
col·laboració de la Diputació de Girona, tal com estableix el punt vintè d’aquesta
resolució.
e) Un exemplar de tota la producció gràfica o audiovisual utilitzada en la difusió
pública del Projecte d’Intervenció Arqueològica en el Territori de l’Antiga Gerunda.

La documentació dels apartats  c,  d i  e sols caldrà presentar-la en el moment de la
justificació final.
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu, la subvenció es
mantindrà en la quantia atorgada inicialment. 
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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 la totalitat  dels ingressos obtinguts per al
finançament del projecte superin la despesa efectiva.
El  centre  gestor  revisarà  la  documentació  justificativa  i,  si  hi  detecta  errors  o
deficiències, haurà de requerir el beneficiari perquè dins del termini de 15 dies hàbils
els  esmeni,  o  bé  perquè  presenti  les  al·legacions  que  estimi  oportunes,  amb  la
indicació que, si no ho fa, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, amb les
conseqüències  que  s’estableixen  als  articles  22  i  33  de  l’Ordenança  general  de
subvencions.
No justificar la inversió dins del termini i amb les condicions assenyalades motivarà
l’anul·lació d’ofici de la subvenció pendent.
Pel que fa a les subvencions dels ajuntaments de Sarrià de Ter i Sant Julià de Ramis:
El  beneficiari  ha  de  justificar  la  realització  efectiva  de  l’objecte  de  la  subvenció,
corresponent  a  l’import  de  les  despeses  que  consten  en  el  pressupost  annex,
mitjançant  la  presentació,  als  registres  generals  dels  organismes  esmentats,  de la
documentació següent:

a) Memòria justificativa del compliment de l’activitat.
b)  Relació  classificada  de  les  despeses  de  l’activitat,  amb  la  identificació  del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la
factura. 
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats, amb la
identificació de l’import i la procedència.
d) Documentació acreditativa que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb la
col·laboració de la Diputació de Girona, tal com estableix el punt vintè d’aquest
conveni.
e) Un exemplar de tota la producció gràfica o audiovisual utilitzada en la difusió
pública del Projecte d’Intervenció Arqueològica en el Territori de l’Antiga Gerunda.

Setè. 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 i els ajuntaments de Sarrià
de Ter i  Sant  Julià de Ramis en cap cas no pot  superar el  cost  total  de l’activitat
subvencionada.

Vuitè. Pagament  
No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la presentació dels
comptes justificatius corresponents. 
Es tramitarà el pagament de la subvenció previ informe favorable del cap del centre
gestor. 
El pagament de les subvencions es farà mitjançant una transferència bancària, a favor
de la Universitat de Girona, al compte núm. ES93 0081 7023 6600 0112 3623 del Banc
de Sabadell.

Novè. Altres obligacions del beneficiari 
Alhora, 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
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sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona,
els  ajuntaments  de  Sarrià  de  Ter  i  Sant  Julià  de  Ramis,  la  Sindicatura  de
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable.

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

Onzè. Modificació de les subvencions 
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 atenir-se al que
disposa  l’Ordenança  general  de  subvencions  de  la  Diputació  de  Girona,  les
ordenances que tinguin aprovades els ajuntaments signants i la normativa concordant. 

Dotzè. Invalidesa, revocació i reintegrament 
Si es dona el 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. 

b) En cas d’incompliment d’altres obligacions que preveuen aquestes bases.
c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.

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

Catorzè. Principis ètics i regles de conducta 
El beneficiari 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.
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L’incompliment  dels  principis  i  les  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. Obligacions dels ajuntaments de Sant Julià de Ramis i Sarrià de Ter
Els  ajuntaments  de  Sant  Julià  de  Ramis  i  Sarrià  de  Ter  tindran  les  obligacions
següents:

a) Tenir  cura  de  l’existència  i  el  manteniment  de  les  mesures  de  seguretat
escaients, tals com la senyalització oportuna o el tancament d’accessos a les
zones excavades.

b) Vetllar pel manteniment correcte dels jaciments arqueològics excavats.
c) Executar totes les activitats que consten en el projecte annexat.
d) Abonar l’import de la subvenció un cop estigui justificada degudament.

Setzè. Obligacions de la Diputació de Girona
La Diputació de Girona tindrà les obligacions següents:

a) Aportar la redacció d’aquells projectes d’adequació/museïtzació que puguin ser
necessaris en funció de les noves troballes fetes als jaciments. Aquesta acció
es durà a terme des del Servei de Monuments de la Diputació de Girona i sota
la direcció de l’arquitecte Lluís Bayona i Prats, cap del Servei.

b) Abonar l’import de la subvenció un cop justificada degudament.

Dissetè. Comissió de Seguiment
Es  crea  la  Comissió  de  Seguiment  d’aquest  conveni,  en  la  qual  s’han  d’integrar
representants de la Diputació de Girona, dels ajuntaments de Sant Julià de Ramis i
Sarrià de Ter i de la Universitat de Girona.
Formen part de la Comissió de Seguiment prevista en l’article anterior les persones
següents:

a Per la Diputació de Girona: 
El diputat  de l’Àrea de Cooperació Local,  Cultural  i  d’Acció Social  i/o les
persones en qui delegui.

b Per l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis:
L’alcalde i/o les persones en qui delegui.

c Per l’Ajuntament de Sarrià de Ter:
L’alcalde i/o les persones en qui delegui.

d Per la Universitat de Girona:
El rector i/o les persones en qui delegui.

Divuitè. Funcions de la Comissió de Seguiment
Corresponen a la Comissió de Seguiment les funcions següents:

a Fer  el  seguiment  i  la  valoració  de  l’execució  del  Projecte  d’Intervenció
Arqueològica en el Territori de l’Antiga Gerunda.

b Fer  la  valoració  del  compliment  d’aquest  conveni  en  qualsevol  diferència
sorgida entre les parts.

A falta de qualsevol regulació, s’aplicarà el que la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic, estableix per als òrgans col·legiats. 

Dinovè. Seguiment de la gestió i desenvolupament del projecte
En  qualsevol  moment,  representants  acreditats  de  la  Diputació  de  Girona,  dels
ajuntaments de Sant Julià de Ramis i Sarrià de Ter i de la Universitat de Girona podran
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comprovar la gestió i  el  funcionament del Projecte d’Intervenció Arqueològica en el
Territori de l’Antiga Gerunda.

Vintè. Difusió, protocol i inauguració
El beneficiari, la Universitat de Girona, haurà de fer constar expressament el suport
econòmic de la Diputació de Girona i dels ajuntaments de Sarrià de Ter i Sant Julià de
Ramis en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de
subvenció, encara que l’activitat ja hagi estat realitzada.
Si  s’incompleix  aquesta  obligació,  i  sens  perjudici  de  les  responsabilitats  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 perquè 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 adoptar l’obligació, amb l’advertència que l’incompliment pot comportar
la revocació de la subvenció.

Alhora, en totes les publicacions i audiovisuals que s’editin en el context del Projecte
d’Intervenció  Arqueològica  en  el  Territori  de  l’Antiga  Gerunda es  farà  constar  la
col·laboració de la Diputació de Girona, dels ajuntaments de Sant Julià de Ramis i
Sarrià de Ter i de la Universitat de Girona.
Les parts  signants  es comprometen a fer  constar  explícitament  la  col·laboració  de
totes  les  institucions  en totes  les  iniciatives  i  actuacions derivades del  compliment
d’aquest conveni mitjançant els anagrames corresponents.
En els actes d’obertura i  inaugurals s’hi  convidarà un representant de la Diputació,
designat pel seu president o per l’òrgan corporatiu competent. Així mateix, en tot acte
de publicitat i  de difusió en general caldrà esmentar el patrocini de la Diputació de
Girona com a membre col·laborador en el finançament de l’actuació. En el cas de la
resta d’ens signants s’actuarà de la mateixa manera.
L’Administració,  ens  o  organisme  beneficiari  de  la  subvenció  (en  aquest  cas,  la
Universitat de Girona) s’haurà de coordinar amb la Diputació i amb els ajuntaments de
Sant Julià de Ramis i Sarrià de Ter en una reunió prèvia, en la qual es tractaran les
actuacions de caràcter protocol·lari, així com el dia, el lloc i l’hora de l’acte inaugural.
L’incompliment  d’aquesta  clàusula  comportarà  la  pèrdua  dels  imports  parcials,  en
relació amb el total de l’aportació econòmica, pendents de percebre, amb la reserva
del dret a favor de la Diputació de poder exigir el reintegrament de les quantitats que,
en relació amb la mateixa aportació, s’hagin pogut satisfer.

Vint-i-unè. Propietat intel·lectual
Els  drets d’explotació dels  resultats obtinguts en les excavacions corresponen a la
Universitat de Girona. La Diputació de Girona i els ajuntaments de Sarrià de Ter i Sant
Julià de Ramis en podran fer ús per a la investigació, difusió i divulgació, sigui quin
sigui el mitjà emprat. Tal com s’especifica en la Llei de propietat intel·lectual (Reial
decret 1/1996, de 12 d’abril), es respectaran els drets morals dels investigadors de la
Universitat de Girona. En qualsevol tipus de difusió dels resultats de les excavacions
aquests investigadors seran mencionats expressament com a assessors i  directors
científics del treball i es farà constar la seva relació amb la Universitat de Girona.
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Vint-i-dosè. Normes supletòries 
En tot el que no es prevegi en aquests pactes és aplicable l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
de la Llei general de subvencions, i la resta de normativa concordant.
També s’aplicarà supletòriament el que la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic
del sector públic estableix per als òrgans col·legiats.

Vint-i-tresè. Finalització anticipada
Són  causes  d’extinció  d’aquest  conveni:  a)  L’esgotament  del  període  de  vigència
convingut entre les parts;  b) L’incompliment greu i manifest, material o legal, de les
obligacions  assumides  en  el  conveni  per  cadascuna  de  les  parts;  c)  Les  causes
generals previstes en la legislació vigent.
Amb independència del dret que assisteix les parts per als supòsits d’incompliment, en
el cas que alguna de les institucions signatàries d’aquest conveni decideixi finalitzar-lo
anticipadament, ho haurà de comunicar per escrit a les altres parts amb sis mesos
d’antelació.

Vint-i-quatrè. Tractament de les divergències
Totes les institucions signatàries d’aquest conveni són entitats de dret públic, per la
qual cosa les parts contractants sotmetran a la jurisdicció contenciosa administrativa
les divergències que, si s’escau, es puguin plantejar pel que fa a la interpretació o el
compliment d’aquest conveni.

Vint-i-cinquè. Vigència del conveni
Aquest conveni entrarà en vigor en la data en què se signi, amb efectes retroactius des
de l’1 de gener de 2022, i serà vigent fins al 31 de desembre de 2025. I, en prova de
conformitat,  les persones que atorguen aquest  conveni  el  signen.  Miquel  Noguer  i
Planas, President de la Diputació de Girona; Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari general
de la Diputació de Girona; Marc Puigtió Rebollo, alcalde-president de l’Ajuntament de
Sant Julià de Ramis; Narcís Fajula i Aulet, alcalde-president de l’Ajuntament de Sarrià
de Ter; Joaquim Salvi i Mas, rector de la Universitat de Girona”

SEGON: Aprovar l’autorització i disposició de la despesa plurianual per als anys 2022,
2023, 2024 i 2025 derivada dels compromisos econòmics que figuren al  conveni a
favor  de  la  Universitat  de  Girona  per  un  import  total  de  VUITANTA MIL EUROS
(80.000,00€) a càrrec de l’aplicació pressupostària 304/3360/78100 (ajuts a entitats no
lucratives per a inversions en monuments) del pressupost de la Diputació i condicionar
la  despesa  futura  a  l’existència  de  crèdit  adequat  i  suficient  per  a  l’anualitat
corresponent.

La distribució de la despesa per anualitats és la següent:
 Aplicació Pressupostària Anualitats

2022 2023 2024 2025
304 3360 78100 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000.00

TERCER. Lliurar els esmentats imports a la Universitat de Girona, amb la presentació
prèvia al  Registre General de la Diputació del compte justificatiu i  les certificacions
d’obra, signades pel tècnic director de les obres, en la proporció que correspongui en
funció de la seva respectiva aportació i mitjançant ingrés o transferència al compte que
aquest li assenyali. 
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QUART. Facultar àmpliament el president de la Diputació de Girona per a la signatura
del conveni i la resolució dels compromisos que d’ell es 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. 

CINQUÈ. Notificar aquest acord a la Universitat de Girona i els ajuntaments de Sarrià
de Ter i Sant Julià de Ramis. 

SISÈ. 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. 

13. Aprovar l'acceptació de la renúncia de l'Ajuntament de Camprodon a les 
subvencions pels programes A2 i A3 - Servei d'Esports

Vistes  les  bases  reguladores  de  subvencions  per  al  finançament  de  l’acció  de  promoció  i
foment  de  l’activitat  física  i  l’esport  a  les  comarques  gironines,  aprovades  pel  Ple  de  la
Diputació de Girona en la sessió de 21 de desembre de 2021, publicades al Butlletí Oficial de la
Província de Girona (BOPG) número 2 de 4 de gener de 2022.

Vista la convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva als ajuntaments, les
entitats  esportives,  els  consells  esportius,  els  centres  educatius,  en  el  marc  dels  diferents
programes de suport i destinades al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat
física i l’esport a les comarques gironines, aprovada per Junta de Govern en la sessió de 15 de
febrer de 2022, i publicada al BOPG número 40 de 28 de febrer de 2022.

Vista la resolució de la convocatòria de subvencions per al finançament de l’acció de promoció i
foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines, aprovada per Junta de Govern
en la sessió de 21 de juny de 2022.

Vist  l’informe del  cap del  centre gestor  sobre renuncies de subvencions presentades de la
convocatòria  de subvencions per a l’any 2022 per al  finançament de l’acció  de promoció  i
foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines, que són els següents:

Renuncies presentades a les subvencions concedides:

Prog. Exp. Sol·licitant CIF
Data  presentació
renuncia

A2 2022/4662 Ajuntament de Camprodon P1704300A 18/08/2022
A2 2022/4634 Ajuntament de Camprodon P1704300A 18/08/2022

Atès que l’òrgan competent per generar la despesa és la Junta de Govern d’acord amb el punt
número 10 de les bases publicades al BOP número 20 d’1 de febrer de 2021.

D’acord amb els  antecedents exposats,  el  diputat  delegat  d’Esports proposa a la  Junta de
Govern que adopti l’acord següent:

Primer. Acceptar  les  renuncies  així  com  l’anul·lació  dels  documents  de  disposició  de  la
despesa d’acord amb la taula següent:
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Exp. Sol·licitant CIF Prog. Document D Import
2022/4662 Ajuntament de Camprodon P1704300A A2 920220006980 1.798,00 €
2022/4634 Ajuntament de Camprodon P1704300A A3 920220007441 7.291,67 €

Segon. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Camprodon.

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

14. Aprovació convocatòria anticipada de subvencions per a actuacions en  
matèria forestal i de prevenció incendis forestals any 2023 - Medi Ambient

En aquest punt de la sessió s’incorporen els diputats Jaume Dulsat i Jordi Camps. 

El Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Girona 2020-2023 incorpora la
línia  de  subvencions  “Subvencions  en  matèria  forestal”,  amb  l’objectiu  de  donar
assistència als municipis en matèria de prevenció d’incendis i per a la gestió forestal
de  finques  de  titularitat  municipal.  També  es  donarà  suport  al  desenvolupament
econòmic i social local en l’àmbit forestal.

La campanya de subvencions en matèria forestal es concreta amb les línies següents:

1. Suport  als  ajuntaments  per  a  la  gestió  forestal  sostenible  i  per  a  tractaments
silvícoles de millora.

2. Suport a les ADF de les comarques gironines.
3. Suport als ajuntaments de menys de 1.000 habitants per a treballs de manteniment

de franges de protecció perimetrals, zones verdes i parcel·les interiors municipals
en compliment  de la  Llei  5/2003,  de 22 d’abril,  de mesures  de prevenció  dels
incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les
instal·lacions situats en terrenys forestals.

4. Suport a les associacions de propietaris forestals per al foment de la gestió forestal
conjunta  en  col·laboració  amb  les  administracions  locals  amb  objectius  de
prevenció d’incendis i/o producció de biomassa.

5. Suport a les federacions i associacions d’ADF per a actuacions urgents amb tractor
en  camps  agrícoles,  demanades  pels  bombers  a  les  ADF  en  cas  d’incendis
forestals.

6. Suport a les associacions i federacions d’ADF per a l’organització i funcionament
d’unitats operatives d’estiu de vigilància per a la prevenció d’incendis en espais
naturals protegits inclosos en perímetres de protecció prioritària per a la prevenció
d’incendis forestals al massís de l’Albera, el cap de Creus, el Montgrí - Muntanya
Gran, les Gavarres i el massís de Cadiretes.

Aquestes línies es desenvolupen mitjançant convocatòria pública de subvencions en la
modalitat oberta.

La  Diputació  de  Girona,  en  exercici  de  la  seva  competència  d’assistència  als
ajuntaments, dóna suport a la gestió forestal sostenible de les forests comunals i/o
municipals;  per  altra  banda,  en  exercici  de  la  seva  competència  en  prevenció

43

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



d’incendis de municipis de menys de 20.000 habitants, dóna suport a les actuacions en
prevenció d’incendis dels ajuntaments, de les agrupacions de defensa forestal i de les
associacions de propietaris forestals.

L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen a les bases
específiques reguladores de subvencions per a actuacions en matèria forestal  i  de
prevenció d’incendis forestals línies 1, 3 i 4, aprovades pel Ple de la Diputació en la
sessió de 19 de juliol de 2022.

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

Atesos els antecedents exposats, el  diputat  delegat  de Medi Ambient  proposa a la
Junta de Govern que adopti l’acord següent:

Primer. Aprovar la convocatòria anticipada, en règim de concurrència competitiva, per
a la concessió de subvencions per a actuacions en matèria forestal i  de prevenció
d’incendis  forestals  línies  1,  3  i  4,  el  text  de  la  qual  es  transcriu  literalment  a
continuació:

“CONVOCATÒRIA  ANTICIPADA  DE  SUBVENCIONS  DE  LA  DIPUTACIÓ  DE
GIRONA  PER  A  ACTUACIONS  EN  MATÈRIA  FORESTAL  I  DE  PREVENCIÓ
D’INCENDIS FORESTALS. LÍNIES 1, 3 I 4. ANUALITAT 2023

1. Objecte i finalitat
Subvencions  en  règim  de  concurrència  competitiva  per  als  ajuntaments  i  les
associacions de propietaris forestals de la província de Girona dins del programa de
suport a actuacions en prevenció d’incendis i matèria forestal, d’acord amb les bases
específiques reguladores, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió de
19 de juliol de 2022.
La finalitat de les subvencions és fomentar les línies següents:
1.  Suport  als  ajuntaments  per  a  la  gestió  forestal  sostenible  i  per  a  tractaments
silvícoles de millora.
3. Suport als ajuntaments de menys de 1.000 habitants per a treballs de manteniment
de franges de protecció perimetrals, zones verdes i parcel·les interiors municipals en
compliment de la Llei 5/2003, de 22 d'abril,  de mesures de prevenció dels incendis
forestals  en  les  urbanitzacions,  els  nuclis  de  població,  les  edificacions  i  les
instal·lacions situats en terrenys forestals.
4. Suport a les associacions de propietaris forestals per al foment de la gestió forestal
conjunta en col·laboració amb les administracions locals amb objectius de prevenció
d’incendis i/o producció de biomassa.

CRITERIS DE VALORACIÓ
Els criteris de valoració són definits a l’article 6 de les bases reguladores específiques.

2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària
L’import  estimat  destinat  a  la  convocatòria  és  de  225.000 €.  Les  aplicacions
pressupostàries  a  què  s’aplica  el  crèdit  i  els  imports  són  els  que  es  detallen  a
continuació: 

Aplicació pressupostària Exercici Import en euros
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Línia 1: 500/1700/46202 2023 50.000
Línia 1: 500/1700/76203 2023 70.000
Línia 3: 500/1700/46203 2023 85.000
Línia 4: 500/1700/48104 2023 20.000
Total 225.000

La concessió de les subvencions queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i
suficient en el moment de la resolució de l’atorgament.
La distribució d’aquests imports té caràcter estimatiu, i es podrà redistribuir entre les
aplicacions  pressupostàries  anteriors  en  el  mateix  acte  de  concessió  de  les
subvencions.
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 de
com a màxim el 50% addicional, derivada de crèdits sobrants d’altres convocatòries o
de la modificació de crèdit. L’efectivitat de la quantia addicional estarà condicionada a
la corresponent declaració de disponibilitat de crèdit prèviament a la resolució de les
subvencions i l’aprovació de l’augment de la convocatòria.

3. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds comença a partir de l’endemà de la publicació
de la convocatòria al BOPG i finalitza el 30 de novembre de 2022. 
Les sol·licituds s’han de formular mitjançant el model normalitzat disponible al web de
la Diputació de Girona (www.ddgi.cat/subvencions), acompanyat de la documentació
que estableix l’article 7 de les bases reguladores.
La presentació de les sol·licituds, que han d’estar signades electrònicament mitjançant
un  certificat  validat  en  la  plataforma PSIS del  Consorci  d’Administració  Oberta  de
Catalunya, s’ha de fer per mitjà de l’EACAT.

4. Àmbit temporal de les accions subvencionables
Se subvencionaran actuacions realitzades a partir de l’1 de gener de 2023 i fins a la
data de venciment del termini de justificació de les subvencions.

5. Termini per justificar les subvencions
Els  beneficiaris  han  de  presentar  una  única  justificació  de  les  despeses  un  cop
finalitzades  les  actuacions  subvencionades.  El  termini  per  executar  els  treballs  i
justificar les despeses que són objecte de subvenció en aquesta convocatòria finalitza
el 31 d’octubre de 2023.

6. Termini de resolució i notificació
6.1. Termini de resolució
El termini màxim per resoldre la convocatòria és el que determinen les bases. Una
vegada  transcorregut  el  termini  sense  que  hi  hagi  una  resolució,  els  sol·licitants
podran entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.
6.2. Termini de notificació
La resolució es notificarà de manera individualitzada a tots els beneficiaris, tal com
preveu l’article 41.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals
s’hagi  desestimat,  en  el  termini  màxim  de  deu  dies  hàbils  a  comptar  de  la  data
d’adopció de l’acord. 

7. Règim de recursos
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta resolució
es  pot  interposar  recurs  contenciós  administratiu  davant  del  Jutjat  Contenciós
Administratiu de Girona, en el termini  de dos mesos, a comptar de l’endemà de la
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notificació.  Alternativament,  i  de  forma  potestativa,  es  pot  interposar  recurs  de
reposició davant  del  president  de la  Diputació de Girona en el  termini  d’un mes a
comptar de l’endemà de la notificació.

8. Pagament
S’efectuarà  el  pagament  de  la  subvenció  un  cop  presentada  la  documentació
justificativa, previ informe favorable del centre gestor.

9. Publicitat
Aquesta  convocatòria  es  publicarà  al  tauler  d’anuncis  de  la  Diputació,  al  tauler
electrònic (https://tauler.seu.cat) i al seu lloc web, 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.
La convocatòria resta condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra les
bases específiques, l’estimació de les quals hagi de comportar un canvi en les seves
determinacions.”

Segon.  Autoritzar la despesa de la convocatòria per un import màxim de 225.000 €,
distribuïts amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i anualitats següents:

Pressupost Aplicació pressupostària Descripció Import (en €)

Anualitat 2023
500/1700/46202

Ajuts a aj. propietaris terrenys forestals per desp.
corrent 50.000

Anualitat 2023
500/1700/76203

Ajuts  a  aj.  propietaris  terrenys  forestals  per
inversió 70.000

Anualitat 2023
500/1700/46203

Ajuts a ajunt. manten. franges i parcel·les interiors
85.000

Anualitat 2023
500/1700/48104

A  assoc.  propietaris  forest.  foment  biomassa  i
prev. incen. 20.000

Total € 225.000

La concessió de les subvencions queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i
suficient en el moment de la resolució de l’atorgament.

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

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’1 mes a comptar de l’endemà de la publicació, o
directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu
de Girona en el termini de 2 mesos.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres. 
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15. Minoració  import  subvenció  per  a  actuacions  en  matèria  forestal  i  
prevenció incendis forestals 2020 a l'ADF Llagostera i aprovació canvi  
imputació pressupostària - Medi Ambient

Vistes les bases específiques reguladores de les subvencions per a actuacions en
matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals, aprovades pel Ple de la Diputació
de Girona en la sessió de 19 de novembre de 2019, publicades al Butlletí Oficial de la
Província de Girona (BOPG) número 229, de 29 de novembre de 2019.

Vista la convocatòria aprovada per la Junta de Govern, en data 3 de desembre de
2019, publicada al BOPG número 243, de 20 de desembre de 2019.

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió ordinària de data 4 d’agost de
2020 va acordar concedir una subvenció a l’ADF Llagostera, per import de 4.944,38
euros,  per  a arranjament  de ferm amb motoanivelladora  i  sega de marges en els
camins  4,  20,  49,  55,  56,  65  i  85  del  PPIF  (8,79  km),  dins  de  la  campanya  de
subvencions per a actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals
per l’any 2020, línia 2, de suport a les agrupacions de defensa forestal (ADF) de les
comarques gironines.

Vista la proposta de minoració notificada a l’ADF Llagostera en data 3 de maig de
2022 (registre sortida S-2022-8735).

Atès que no s’han presentat al·legacions un cop finalitzat el termini  de presentació
d’al·legacions.

Vist l’informe del Servei de Medi Ambient, de data 20 de juliol de 2022, de proposta de
minoració de la subvenció.

Atès que a l’ADF Llagostera se li  han de pagar 4.267,69 euros i  cal  imputar-los a
l'exercici 2022 mitjançant un canvi d'imputació pressupostària.

Vist l’informe del Servei de Medi Ambient, de data 20 de juliol de 2022, d’aprovació de
canvi d’imputació pressupostària.

Atès que la subvenció va ser atorgada per acord de Junta de Govern, correspon a
aquest òrgan resoldre la minoració, l'aprovació del canvi d’imputació pressupostària i
l’autorització i disposició de la despesa. 

Atesos els antecedents exposats, el  diputat  delegat  de Medi Ambient  proposa a la
Junta de Govern que adopti l’acord següent:

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

Nom de la convocatòria Subvenció per a arranjament de ferm amb motoanivelladora i sega de
marges en els camins 4, 20, 49, 55, 56, 65 del PPIF (7,587 km), dins de
la campanya de subvencions per a actuacions en matèria forestal i de
prevenció d’incendis  forestals  per  l’any 2020,  línia 2,  de suport  a les
agrupacions de defensa forestal (ADF) de les comarques gironines 

Nom del beneficiari ADF Llagostera
Número d’expedient 2020/1593
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Import resultant de la subvenció
4.267,69 €

Segon.  Cancel·lar  la disposició de despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària
500/1700/48102, per import de 676,69 euros, de l’exercici 2020.

Tercer. Aprovar el canvi d’imputació pressupostària de l’import pendent de pagar de la
subvenció  a  l’ADF  Llagostera,  amb  NIF  G17897679,  Exp.  2020/1593,  per  a
arranjament de ferm amb motoanivelladora i sega de marges en els camins 4, 20, 49,
55, 56, 65 del PPIF (7,587 km) dins la campanya de subvencions per a actuacions en
matèria  forestal  i  de  prevenció  d’incendis  forestals  2020  línia  2,  tot  autoritzant  i
disposant la despesa per import total de 4.267,69 euros, amb càrrec el pressupost de
2022 a l’aplicació pressupostària 500/1700/48102.

Quart. Notificar el present acord a l’ADF Llagostera.

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

16. Aprovació convocatòria campanya Parc Natural del Montseny 2023 - Medi 
Ambient

El Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Girona 2020-2023 incorpora la
línia de suport a projectes en l’àmbit del parc natural del Montseny, la qual preveu la
convocatòria pública de subvencions.

La Diputació de Girona té la competència de gestionar el Parc Natural del Montseny,
conjuntament  amb  la  Diputació  de  Barcelona,  segons  el  que  estableix  el  decret
127/2021, d'1 de juny, sobre el Parc Natural del Montseny i sobre els espais del PEIN
el Montseny i Cingles de Bertí. El Pla especial del parc del Montseny té, entre altres,
els següents objectius:

Conservar  i  millorar  la  diversitat  biològica  i  els  processos  ecològics,  des  de
l’aproximació de la gestió activa i integral del conjunt dels seus recursos i d’acord amb
les obligacions que deriven de la inclusió del Parc Natural del Montseny a la Xarxa
Natura 2000.

Potenciar les activitats econòmiques que contribueixin a impulsar el model territorial
proposat pel Pla especial  de protecció del medi natural  i  del  paisatge del Parc del
Montseny,  entenent  l’activitat  humana  com un  instrument  de  protecció  activa  dels
valors del Parc del Montseny.

Conservar i divulgar el patrimoni arquitectònic, arqueològic, històric i etnogràfic. 

Ordenar  l’ús  social  al  Montseny,  garantint  el  seu  gaudi  per  part  de  la  societat  i
fomentant el coneixement i el respecte al medi, amb una atenció preferent a l’educació
ambiental.
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D’altra banda, el Montseny gaudeix del reconeixement de la UNESCO mitjançant la
figura de Reserva de la Biosfera i des de la Diputació es treballa amb els ajuntaments
en la planificació i execució de programes de desenvolupament sostenible vinculats a
aquesta figura.

A més, el Parc Natural del Montseny ha obtingut de la federació Europarc, la Carta
europea  de  turisme  sostenible  (CETS),  que  li  reconeix  una  forma  de  treballar
consensuada amb els agents del territori per tal de disposar d’un model de turisme
respectuós i vinculat als valors del territori.

El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de 19 de juliol de 2022, va aprovar les
bases reguladores de les subvencions de la Diputació de Girona per a la realització de
projectes dins del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny.

Tant el contingut com la tramitació de la  convocatòria anticipada de subvencions
del programa de suport a la realització de projectes dins del Parc Natural i Reserva de
la biosfera del Montseny per a l’any 2023 s’ajusten als requeriments de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), a l’RD 887/2006, de 21 de juliol,
pel qual s’aprova el Reglament de l’LGS, i a l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona.

D’acord  amb  l’article  segon  de  les  bases  reguladores  de  les  subvencions  de  la
Diputació de Girona per a la realització de projectes dins del Parc Natural i Reserva de
la Biosfera del Montseny, l’òrgan competent per aprovar-les és la Junta de Govern.

Atès que es tracta d’una convocatòria anticipada,  la concessió de les subvencions
queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el moment en què es
resolgui la concessió. 

Atesos els antecedents exposats, el  diputat  delegat  de Medi Ambient  proposa a la
Junta de Govern que adopti l’acord següent:

Primer. Aprovar la convocatòria anticipada, en règim de concurrència competitiva,
per a la concessió de subvencions del programa de suport a la realització de projectes
dins del Parc Natural i Reserva de la biosfera del Montseny. Anualitat 2023, el text de
la qual es transcriu literalment a continuació:

“CONVOCATÒRIA  ANTICIPADA  DE  SUBVENCIONS  DEL  PROGRAMA  DE
SUPORT  A  LA  REALITZACIÓ  DE  PROJECTES  DINS  DEL  PARC  NATURAL  I
RESERVA DE LA BIOSFERA DEL MONTSENY. ANUALITAT 2023

1. Objecte i finalitat
Subvencions en règim de concurrència competitiva dins del programa de suport a la
realització de projectes dins del Parc Natural i la Reserva de la Biosfera del Montseny,
d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en
la sessió de 19 de juliol de 2022.
La finalitat de les subvencions és el foment de les actuacions que s’adiguin amb els
objectius dels ajuts en les línies següents:
– Les activitats forestals (AF).
– Les activitats agrícoles i ramaderes (AAR).
– Les empreses de serveis (ES).
– La millora dels habitatges i la restauració del patrimoni arquitectònic (PA).
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– Actuacions de millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat (EES).
–  L’establiment,  mitjançant  un  conveni  amb  la  propietat,  de  reserves  forestals
destinades a conservar boscos madurs que es deixin a evolució natural (RF).
– Millora de la xarxa viària d’ús públic del Parc Natural del Montseny (XV).
– Actuacions de suport a la campanya de prevenció d’incendis forestals (CPIF).

CRITERIS DE VALORACIÓ

Els criteris de valoració són definits a l’article 6 de les bases reguladores específiques.

2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària
L’import estimat destinat a la convocatòria és de 165.500,00 euros. Les aplicacions

pressupostàries a què s’aplica el crèdit i els imports són els següents:
Aplicació Pressupostària Import en euros 
Línia AF. 500/1700/48118 15.500,00
Línia AF. 500/1700/77900 1.000,00
Línia AF. 500/1700/78100 12.500,00
Línia AAR. 500/1700/47900 2.000,00
Línia AAR. 500/1700/77900 1.000,00
Línia AAR. 500/1700/48118 7.000,00
Línia AAR. 500/1700/78100 30.000,00
Línia ES. 500/1700/47900 3.000,00
Línia ES. 500/1700/77900 6.000,00
Línia PA. 500/1700/76502 4.500,00
Línia PA. 500/1700/77900 2.000,00
Línia PA. 500/1700/78100 15.000,00
Línia RF. 500/1700/48118 8.000,00
Línia EES. 500/1700/78100 10.000,00
Línia XV. 500/1700/46208 45.000,00
Línia CPIF. 500/1700/48134 3.000,00
Total 165.500,00

La concessió de les subvencions queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i
suficient en el moment de la resolució de l’atorgament.
La distribució d’aquests imports té caràcter estimatiu, i es podrà redistribuir entre les
aplicacions  pressupostàries  anteriors  en  el  mateix  acte  de  concessió  de  les
subvencions.
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 el 50% addicional, derivada de crèdits sobrants d’altres
convocatòries o modificacions de crèdit.  L’efectivitat  de la quantia addicional estarà
condicionada a la corresponent declaració de disponibilitat de crèdit prèviament a la
resolució de les subvencions i l’aprovació de l’augment de la convocatòria.

3. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds comença a partir de l’endemà de la publicació
de la convocatòria al  BOPG i finalitza el  30 de novembre de 2022. Les sol·licituds
s’han de formular mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de
Girona  www.ddgi.cat/subvencions,  acompanyat  de  la  documentació  que  preveu
l’article 7 de les bases reguladores.
La presentació de les sol·licituds, que han d’estar signades electrònicament mitjançant
un  certificat  validat  en  la  plataforma PSIS del  Consorci  d’Administració  Oberta  de
Catalunya, s’ha de fer per mitjà de l’EACAT.
Les persones físiques poden optar per presentar les sol·licituds en paper, d’acord amb
la normativa de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

4. Àmbit temporal de les accions subvencionables
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Es subvencionaran actuacions realitzades a partir de l’1 de gener de 2023 i fins a la
data de venciment del termini de justificació de les subvencions.

5. Termini per justificar les subvencions
Els beneficiaris hauran de presentar una única justificació de les despeses un cop
finalitzades  les  actuacions  subvencionades.  El  termini  per  executar  els  treballs  i
justificar  les  despeses  que  són  objecte  de  subvenció  en  aquesta  convocatòria
finalitzarà el 31 d’octubre de 2023.

6. Termini de resolució i notificació
6.1. Termini de resolució
El termini màxim per resoldre la convocatòria és el que determinen les bases. Una
vegada transcorregut el termini sense que hi hagi una resolució, els sol·licitants podran
entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.
6.2. Termini de notificació
La resolució es notificarà de manera individualitzada a tots els beneficiaris,  tal com
preveu l’article 41.1 de la Llei  39/2015,  d’1 d’octubre,  de procediment administratiu
comú de les administracions públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals
s’hagi  desestimat,  en  el  termini  màxim  de  deu  dies  hàbils  a  comptar  de  la  data
d’adopció de l’acord. 

7. Règim de recursos
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta resolució
es  pot  interposar  recurs  contenciós  administratiu  davant  del  Jutjat  Contenciós
Administratiu de Girona, en el termini  de dos mesos, a comptar de l’endemà de la
notificació.  Alternativament,  i  de  forma  potestativa,  es  pot  interposar  recurs  de
reposició davant  del  president  de la  Diputació de Girona en el  termini  d’un mes a
comptar de l’endemà de la notificació.

8. Pagament
S’efectuarà  el  pagament  de  la  subvenció  un  cop  presentada  la  documentació
justificativa, previ informe favorable del centre gestor. 

9. Publicitat
Aquesta  convocatòria  es  publicarà  a  la  seu  electrònica  de  la  Diputació
<https://tauler.seu.cat  /  > i  al seu lloc web, 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. 

La convocatòria resta condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra les
bases específiques, l’estimació de les quals hagi de comportar un canvi en les seves
determinacions.”

Segon. Autoritzar la despesa de la convocatòria per un import màxim de 165.500,00 €,
distribuïts amb càrrec a les aplicacions pressupostàries de l’exercici 2023 següents:

Aplicació Pressupostària Import en euros 
Línia AF. 500/1700/48118 15.500,00
Línia AF. 500/1700/77900 1.000,00
Línia AF. 500/1700/78100 12.500,00
Línia AAR. 500/1700/47900 2.000,00
Línia AAR. 500/1700/77900 1.000,00
Línia AAR. 500/1700/48118 7.000,00
Línia AAR. 500/1700/78100 30.000,00
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Línia ES. 500/1700/47900 3.000,00
Línia ES. 500/1700/77900 6.000,00
Línia PA. 500/1700/76502 4.500,00
Línia PA. 500/1700/77900 2.000,00
Línia PA. 500/1700/78100 15.000,00
Línia RF. 500/1700/48118 8.000,00
Línia EES. 500/1700/78100 10.000,00
Línia XV. 500/1700/46208 45.000,00
Línia CPIF. 500/1700/48134 3.000,00
Total 165.500,00

La concessió de les subvencions queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i
suficient en el moment de la resolució de l’atorgament.

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

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’1 mes a comptar de l’endemà de la publicació, o
directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu
de Girona en el termini de 2 mesos.

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

17. Aprovació convocatòria anticipada de subvencions per a actuacions en  
matèria forestal i de prevenció incendis forestals línies 2, 5 i 6 any 2023 - 
Medi Ambient

El Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Girona 2020-2023 incorpora la
línia  de  subvencions  “Subvencions  en  matèria  forestal”,  amb  l’objectiu  de  donar
assistència als municipis en matèria de prevenció d’incendis i per a la gestió forestal
de  finques  de  titularitat  municipal.  També  es  donarà  suport  al  desenvolupament
econòmic i social local en l’àmbit forestal.

La campanya de subvencions en matèria forestal es concreta amb les línies següents:

1. Suport  als  ajuntaments  per  a  la  gestió  forestal  sostenible  i  per  a  tractaments
silvícoles de millora.

2. Suport a les ADF de les comarques gironines.
3. Suport als ajuntaments de menys de 1.000 habitants per a treballs de manteniment

de franges de protecció perimetrals, zones verdes i parcel·les interiors municipals
en compliment  de la  Llei  5/2003,  de 22 d’abril,  de mesures  de prevenció  dels
incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les
instal·lacions situats en terrenys forestals.

4. Suport a les associacions de propietaris forestals per al foment de la gestió forestal
conjunta  en  col·laboració  amb  les  administracions  locals  amb  objectius  de
prevenció d’incendis i/o producció de biomassa.
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5. Suport a les federacions i associacions d’ADF per a actuacions urgents amb tractor
en  camps  agrícoles,  demanades  pels  bombers  a  les  ADF  en  cas  d’incendis
forestals.

6. Suport a les associacions i federacions d’ADF per a l’organització i funcionament
d’unitats operatives d’estiu de vigilància per a la prevenció d’incendis en espais
naturals protegits inclosos en perímetres de protecció prioritària per a la prevenció
d’incendis forestals al massís de l’Albera, el cap de Creus, el Montgrí - Muntanya
Gran, les Gavarres i el massís de Cadiretes.

Aquestes línies es desenvolupen mitjançant convocatòria pública de subvencions en la
modalitat oberta.

La  Diputació  de  Girona,  en  exercici  de  la  seva  competència  d’assistència  als
ajuntaments, dóna suport a la gestió forestal sostenible de les forests comunals i/o
municipals;  per  altra  banda,  en  exercici  de  la  seva  competència  en  prevenció
d’incendis de municipis de menys de 20.000 habitants, dóna suport a les actuacions en
prevenció d’incendis dels ajuntaments, de les agrupacions de defensa forestal i de les
associacions de propietaris forestals.

L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen a les bases
específiques reguladores de subvencions per a actuacions en matèria forestal  i  de
prevenció d’incendis forestals línies 2, 5 i 6, aprovades pel Ple de la Diputació en la
sessió de 19 de juliol de 2022.

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

Atesos els antecedents exposats, el  diputat  delegat  de Medi Ambient  proposa a la
Junta de Govern que adopti l’acord següent:

Primer. Aprovar la convocatòria anticipada, en règim de concurrència competitiva,
per a la concessió de subvencions per a actuacions en matèria forestal i de prevenció
d’incendis  forestals  línies  2,  5  i  6,  el  text  de  la  qual  es  transcriu  literalment  a
continuació:

“CONVOCATÒRIA  ANTICIPADA  DE  SUBVENCIONS  DE  LA  DIPUTACIÓ  DE
GIRONA  PER  A  ACTUACIONS  EN  MATÈRIA  FORESTAL  I  DE  PREVENCIÓ
D’INCENDIS FORESTALS. LÍNIES 2, 5 I 6. ANUALITAT 2023

1. Objecte i finalitat
Subvencions en règim de concurrència competitiva per a les agrupacions de defensa
forestal  (ADF) dins del  programa de suport  a actuacions en prevenció  d’incendis  i
matèria forestal, d’acord amb les bases específiques reguladores, aprovades pel Ple
de la Diputació de Girona en la sessió de 19 de juliol de 2022.
La finalitat de les subvencions és fomentar les línies següents:
2. Suport a les ADF de les comarques gironines.
5. Suport a les federacions i associacions d’ADF per a actuacions urgents amb tractor
en camps agrícoles, demanades pels bombers a les ADF en cas d’incendis forestals.
6. Suport a les associacions i federacions d’ADF per a l’organització i funcionament
d’unitats  operatives  d’estiu  de  vigilància  per  a  la  prevenció  d’incendis  en  espais

53

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



naturals protegits inclosos en perímetres de protecció prioritària per a la prevenció
d’incendis forestals al massís de l’Albera, el cap de Creus, el Montgrí - Muntanya Gran,
les Gavarres i el massís de Cadiretes.

CRITERIS DE VALORACIÓ
Els criteris de valoració són definits a l’article 6 de les bases reguladores específiques.

2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària
L’import  estimat  destinat  a  la  convocatòria  és  de  365.000 €.  Les  aplicacions
pressupostàries  a  què  s’aplica  el  crèdit  i  els  imports  són  els  que  es  detallen  a
continuació: 

Aplicació pressupostària Exercici Import en euros
Línia 2 (ADF): 500/1700/48102 2023 151.000
Línia 2 (Associacions i federacions ADF) 500/1700/48102 2023 32.000

Línia 5: 500/1700/48102 2023 2.000
Línia 6: 500/1700/48102 2023 180.000
Total 365.000

La concessió de les subvencions queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i
suficient en el moment de la resolució de l’atorgament.
La distribució d’aquests imports té caràcter estimatiu, i es podrà redistribuir entre les
aplicacions  pressupostàries  anteriors  en  el  mateix  acte  de  concessió  de  les
subvencions.
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 de
com a màxim el 50% addicional, derivada de crèdits sobrants d’altres convocatòries o
de la modificació de crèdit. L’efectivitat de la quantia addicional estarà condicionada a
la corresponent declaració de disponibilitat de crèdit prèviament a la resolució de les
subvencions i l’aprovació de l’augment de la convocatòria.

3. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds de les línies 2 i 6 comença a partir de l’endemà
de la publicació de la convocatòria al BOPG i finalitza el 30 de novembre de 2022. 
El termini de presentació de sol·licituds de la línia 5 comença a partir de l’endemà de la
publicació de la convocatòria al BOPG i finalitza el 30 de setembre de 2023.
Les sol·licituds s’han de formular mitjançant el model normalitzat disponible al web de
la Diputació de Girona (www.ddgi.cat/subvencions), acompanyat de la documentació
que estableix l’article 7 de les bases reguladores.
La presentació de les sol·licituds, que han d’estar signades electrònicament mitjançant
un  certificat  validat  en  la  plataforma PSIS del  Consorci  d’Administració  Oberta  de
Catalunya, s’ha de fer per mitjà de l’EACAT.

4. Àmbit temporal de les accions subvencionables
Se subvencionaran actuacions realitzades a partir de l’1 de gener de 2023 i fins a la
data de venciment del termini de justificació de les subvencions.

5. Acceptació de les subvencions
El  beneficiari  ha  d’acceptar  expressament  la  subvenció,  així  com  les  condicions
generals  i  específiques  fixades  per  aplicar-la,  estipulades  en  aquest  acord,  en  el
termini d’1 mes a comptar de la notificació de l’acord de concessió de la subvenció.

6. Termini per justificar les subvencions
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Els  beneficiaris  han  de  presentar  una  única  justificació  de  les  despeses  un  cop
finalitzades  les  actuacions  subvencionades.  El  termini  per  executar  els  treballs  i
justificar les despeses que són objecte de subvenció en aquesta convocatòria finalitza
el 31 d’octubre de 2023.

7. Termini de resolució i notificació
7.1. Termini de resolució
El termini màxim per resoldre la convocatòria és el que determinen les bases. Una
vegada transcorregut el termini sense que hi hagi una resolució, els sol·licitants podran
entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.
7.2. Termini de notificació
La resolució es notificarà de manera individualitzada a tots els beneficiaris, tal com
preveu l’article 41.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu
comú de les administracions públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals
s’hagi  desestimat,  en  el  termini  màxim  de  deu  dies  hàbils  a  comptar  de  la  data
d’adopció de l’acord. 

8. Règim de recursos
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta resolució
es  pot  interposar  recurs  contenciós  administratiu  davant  del  Jutjat  Contenciós
Administratiu de Girona, en el termini  de dos mesos, a comptar de l’endemà de la
notificació.  Alternativament,  i  de  forma  potestativa,  es  pot  interposar  recurs  de
reposició davant  del  president  de la  Diputació de Girona en el  termini  d’un mes a
comptar de l’endemà de la notificació.

9. Pagament
Es farà un pagament a justificar del 90 % de la despesa, una vegada acceptada la
subvenció;  a tal  efecte l’acceptació  de la  subvenció  tindrà l’efecte de sol·licitud  de
pagament de la bestreta. El pagament final es farà un cop presentada la documentació
justificativa.
Tots els pagaments es faran previ informe favorable del centre gestor.

10. Publicitat
Aquesta  convocatòria  es  publicarà  al  tauler  d’anuncis  de  la  Diputació,  al  tauler
electrònic (https://tauler.seu.cat) i al seu lloc web, 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.

La convocatòria resta condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra les
bases específiques, l’estimació de les quals hagi de comportar un canvi en les seves
determinacions.”

Segon.  Autoritzar la despesa de la convocatòria per un import màxim de 365.000 €,
distribuïts amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i anualitats següents:

Pressupost Aplicació pressupostària Descripció Import (en €)

Anualitat 2023
500/1700/48102

A  ADF  desp.  corrent  prev.  i  extinció  incendis
forestals 151.000

Anualitat 2023
500/1700/48102

A  ADF  desp.  corrent  prev.  i  extinció  incendis
forestals (Associacions i Federacions ADF) 32.000

Anualitat 2023 A  ADF  desp.  corrent  prev.  i  extinció  incendis
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500/1700/48102 forestals (Associacions i Federacions ADF)
2.000

Anualitat 2023
500/1700/48102

A  ADF  desp.  corrent  prev.  i  extinció  incendis
forestals (Associacions i Federacions ADF)

180.000

Total € 365.000

La concessió de les subvencions queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i
suficient en el moment de la resolució de l’atorgament.

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

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’1 mes a comptar de l’endemà de la publicació, o
directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu
de Girona en el termini de 2 mesos.

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

18. Aprovar  subvenció  al  Consorci  de  l'Alta  Garrotxa  per  adequació  
d'infraestructures - Medi Ambient

Vista la sol·licitud del Consorci de l’Alta Garrotxa, de data 1 de juliol de 2022, en què
sol·licita una subvenció exclosa de concurrència per l’execució dels treballs previstos
en la memòria valorada per a l’adequació dels aparcaments de les feixes de Beget
(TM de Camprodon) i millora de l’accessibilitat al nucli de Sadernes (TM de sales de
Llierca), amb un import de 19.997,97 euros. Exp. 2022/7731.

Vist l’informe favorable del cap del Servei de Medi Ambient de data 20 de juliol de
2022.

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

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

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

ACORD

PRIMER. CONCEDIR una subvenció exclosa de concurrència nominativa d’acord amb
les dades següents:

Núm. expedient Nom del beneficiari CIF/NIF

2022/7731 Consorci de l’Alta Garrotxa P1700039I

Objecte de la subvenció Naturalesa

Per  l’execució  dels  treballs  previstos  en la  memòria  valorada per  a  l’adequació  dels
aparcaments de les feixes de Beget (TM de Camprodon) i millora de l’accessibilitat al
nucli de Sadernes (TM de sales de Llierca).

corrent

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

19.997,97 19.997,97 Quantia fixa

SEGON.  AUTORITZAR  I  DISPOSAR  la  despesa  amb  càrrec  a  l’aplicació
pressupostària següent:

Aplicació
pressupostària

Nom aplicació pressupostària Import

500/1700/46771 Consorci Alta Garrotxa- Per adequació d’infraestructures 19.997,97

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

En cap cas no es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan
siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos personals sobre la
renda.

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

El període d’execució de l’actuació subvencionada comença el dia 1 de gener de 2022
i finalitza el 21 d’octubre de 2022.

QUART.  Compatibilitat.  La  subvenció  és  compatible  amb  l’obtenció  d’altres
subvencions,  ajudes,  ingressos o recursos per a la mateixa finalitat,  procedents de
qualsevol  administració  o  ens  públic  o  privat,  nacional,  de  la  Unió  Europea  o
d’organismes  internacionals.  La  suma  de  les  subvencions  i  altres  ingressos
compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar el cost total
de l’activitat subvencionada.
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CINQUÈ.  Acceptació  de  la  subvenció.  Es  considera  que  el  beneficiari  accepta  la
subvenció,  així  com  les  condicions  generals  i  específiques  fixades  per  aplicar-la,
estipulades  en aquest  acord,  si  en  el  termini  d’1  mes,  a  comptar  de la  notificació
d’aquest acord, no manifesta el contrari.

SISÈ. Termini i règim de justificació. El beneficiari ha de justificar, en el termini que
finalitza el 7 de novembre de 2022, la realització efectiva de l’objecte de la subvenció,
mitjançant  la presentació al Registre General de la Diputació del compte justificatiu
normalitzat,  disponible  a  la  seu  electrònica  del  web  de  la  Diputació  de  Girona
(www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació següent:

1. Memòria justificativa del compliment de l’activitat.
2. Relació classificada de les despeses de l’activitat, amb la identificació del

proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió
de la factura o nòmina, segons sigui el cas.

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

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

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

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

7. 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).

Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment. 

Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat al
punt quart, superin la despesa efectiva.

El  centre  gestor  revisarà  la  documentació  justificativa  i,  si  hi  detecta  errors  o
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils els
esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que,
si  no  ho  fes,  es  consideraria  incomplerta  l’obligació  de  justificació,  amb  les
conseqüències  que  s’estableixen  als  articles  22  i  33  de  l’Ordenança  general  de
subvencions.

La presentació del compte justificatiu per un import inferior al que s’ha de justificar
comportarà la renúncia del beneficiari a percebre l’import corresponent a la despesa
no justificada. En aquest cas es modificarà l’import de la subvenció per ajustar-lo al
que efectivament hagi estat justificat correctament.
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SETÈ. Afectació dels béns. Quan sigui el cas, el beneficiari ha de destinar els béns al
fi concret per al qual es concedeix la subvenció durant un període mínim de 2 anys un
cop acabat el projecte. Si el beneficiari es proposa modificar el fi concret per al qual es
va concedir  la  subvenció,  prèviament  ha de retornar  les  quantitats  percebudes en
concepte de subvenció, més l’interès legal que correspongui. 
En el cas de béns inscriptibles en un registre públic, les circumstàncies expressades
en el paràgraf anterior s’han de fer constar en l’escriptura en el cas d’adquisició, i, en
qualsevol  cas,  en  el  registre  públic  corresponent,  i  cal  indicar-hi  l’import  de  la
subvenció concedida.

VUITÈ. Pagament. A la presentació del compte justificatiu corresponent, es tramitarà
el pagament final de la subvenció, previ informe favorable del cap del centre gestor. El
pagament de la subvenció es farà mitjançant transferència bancària.

NOVÈ.  Obligació  de  difusió  i  publicitat.  El  beneficiari  haurà  de  fer  constar
expressament  el  suport  econòmic  de  la  Diputació  de  Girona  en  qualsevol  acte,
publicitat  o  difusió  de les actuacions que siguin  objecte  de subvenció,  encara que
l’activitat ja hagi estat realitzada. Com a mínim, el beneficiari haurà de fer constar el
suport de la diputació de Girona en els materials que editi amb aquesta subvenció, així
com en la seva web/ comunicació en xarxes socials.

Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per
aplicació  del  règim previst  en  el  títol  IV de la  Llei  general  de subvencions  puguin
correspondre, s’aplicaran les regles següents:

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

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

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

DOTZÈ. Modificació de les subvencions. L’òrgan concedent  de la Diputació de
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de
concessió en el cas que s’hagin alterat les condicions que s’han tingut en compte per
concedir la subvenció.

Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, el beneficiari no podrà sol·licitar
un canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, ni demanar la modificació del
pressupost o del percentatge de finançament.

En relació amb la modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa
concordant. 

TRETZÈ.  Invalidesa,  revocació  i  reintegrament.  La  Diputació  de  Girona  podrà
revocar totalment o parcial les subvencions. 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. 

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

Si es dona aquest cas, el beneficiari tindrà l’obligació de retornar l'import rebut i de
pagar l’interès de demora corresponent.

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

CATORZÈ. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels
mitjans que estimi convenients, l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al títol III de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

El  beneficiari  i  els  tercers  relacionats  amb  l’objecte  de  la  subvenció  o  la  seva
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als efectes
que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
sens perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DISSETÈ. Protecció de dades.  En el cas que l’objecte de la subvenció inclogui el
tractament de dades de caràcter personal, els beneficiaris i les entitats col·laboradores
han de complir la normativa i han d’adoptar i implementar els principis i les mesures
que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament de Europeu i del Consell de
27  d'abril  de  2016  relatiu  a  la  protecció  de  les  persones  físiques  pel  que  fa  al
tractament de dades personals i a la lliure circulació de aquestes dades.

La Diputació de Girona tractarà les dades personals dels interlocutors de la entitat en
el  marc  de  la  gestió  de  subvencions.  Aquestes  dades  personals,  d'utilització
exclusivament  professional,  seran  tractades  en  el  marc  de  la  legislació  vigent  en
protecció  de  dades  de  caràcter  personal  i  seran  conservades  com  a  part  del
procediment administratiu.  Podran accedir,  rectificar,  suprimir  i  exercir  la resta dels
seus drets adreçant-se al Delegat de Protecció de Dades de la Diputació de Girona,
amb  domicili  a  la  pujada  de  Sant  Martí,  4-5,  17004,  de  Girona  o  bé  per  correu
electrònic a dpd@ddgi.cat

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

DINOVÈ. Notificar aquest acord al Consorci de l’Alta Garrotxa.

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  aprovada  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 passa a tractor l’assumpte següent:

19.1. Donar compte del decret de Presidència 2022/2868

Es dona compte del decret de Presidència número 2022/2868, de data 23 d’agost de
2022, el qual es transcriu literalment a continuació:

“La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària del dia 5 de juliol
de 2022, va resoldre la convocatòria de subvencions per a actuacions municipals per
nevades, anualitat 2022.
Les bases específiques reguladores d’aquestes subvencions van ser aprovades pel
Ple  de la  Diputació  de Girona en la  sessió  de 18 de febrer  de 2020 i  publicades
definitivament  al  BOPG  número  93,  de  14  de  maig  de  2020,  i  la  corresponent
convocatòria va ser aprovada per la Junta de Govern en la sessió del 15 de març de
2022 i el seu extracte es va publicar al BOPG número 56, de 22 de març de 2022. 
L'Ajuntament  de  Guils  de  Cerdanya  va  concorre  en  aquesta  convocatòria  de
subvencions  el  13  de  maig  de  2022,  expedient  número  2022/6720,  sol·licitant
subvenció tant per a despeses corrents com per a despeses d’inversió:

Línia Actuacions Pressupost 
Subvenció
sol·licitada

Despeses
corrents

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 €

Inversions Adquisició camió llevaneus Unimog U219 147.015,00 € 50.000,00 €

D’acord amb l’acta de la Comissió avaluadora d’aquestes subvencions, celebrada el
13  de  juny  de  2022,  l’actuació  “Adquisició  camió  llevaneus  Unimog  U219”  es  va
considerar una despesa no subvencionable, d’acord amb la base reguladora 3a, per
tractar-se d’un vehicle d’ús polivalent, i en conseqüència es va desestimar la sol·licitud
per a la línia d’inversions. 
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La resolució de la convocatòria es va notificar a tots els beneficiaris i als peticionaris la
sol·licitud dels quals es va desestimar en data 6 de juliol de 2022.
En data 1 d’agost  de 2022 l’Ajuntament  de Guils  de Cerdanya presenta recurs de
reposició a l’esmentada resolució, manifestant el seu desacord amb la qualificació de
l’actuació “Adquisició camió llevaneus UNIMOG U219” com a vehicle polivalent, fent
constar les següents manifestacions:

1. Tal com apareix a la Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, l’objecte
d’aquest contracte va ser el subministrament, en modalitat de compra, dels següents vehicles i
accessoris per l'Ajuntament de Guils de Cerdanya:
- un camió destinat al servei de llevaneus, 
- una falca llevaneus 
- una saladora.

2. Segons la clàusula 8ena del Plec de Prescripcions tècniques, la falca ha de ser muntada en
camió del LOT 1 per part del contractista adjudicatari i aquest n’assumirà el cost.
La saladora ha de ser muntada en camió del LOT 1 per part del contractista adjudicatari i aquest
n’assumirà el cost.
Per tant, el camió va ser adaptat per poder-hi acoplar els accessoris per a la neteja de la neu i el
glaç dels carrers i carreteres i NOMES se’n pot fer aquest ús.

3. En la fitxa tècnica del vehicle el fabricant no pot indicar que aquest és NOMES per a la neteja de
la neu i el glaç dels carrers i carreteres, però el vehicle UNIMOG per poder desenvolupar cada
tasca específica s’ha de configurar per cada aplicació (No es el mateix ús agrícola, forestal, o
neteja de neu dels carrers i carreteres). Des de la fàbrica adapten el camió UNIMOG a cada
servei que ha de fer.
Per exemple quan l’objecte és la viabilitat hivernal, com és el cas del camió UNIMOG adquirit per
part  de l’Ajuntament  de Guils de Cerdanya, s’ha d’incloure el  circuit  hidràulic per  fer anar la
saladora,  les  sortides  hidràuliques  per  accionar  la  cunya  per  neu  i  que  pugui  fer  tots  els
moviments,  incloent  sistema  de  flotació  per  al  transport,  així  com la  col·locació  de  la  placa
portaimplement.

Rebudes les al·legacions, s’ha procedit a contrastar i valorar la documentació aportada
per a respondre el recurs.
Tal  com  menciona  l’Ajuntament  de  Guils,  a  la  Plataforma  de  Contractació  de  la
Generalitat hi consta, publicada el 18/06/2021, la licitació del contracte següent:

“Descripció de la prestació:
Contractació del subministrament amb modalitat de compra d'un camió destinat al servei de llevaneus i
accessoris  de  l'Ajuntament  de  Guils  de  Cerdanya
LOT  1  Camió  amb  caixa  oberta  i  activació  hidràulica
LOT  2  Falca  llevaneus
LOT 3 Saladora

Pressupost de licitació:
162.800,00 € sense IVA 196.988,00 € IVA inclòs (21,00%)

Durada del contracte:
6 mesos

Àmbit geogràfic:
Guils de Cerdanya

Valor estimat del contracte:
162.800,00 € sense IVA

Subhasta electrònica:
No

Codi CPV:
34142000”

D’acord amb la clàusula 8a del Plec de prescripcions tècniques de la licitació, la falca
llevaneus (Lot 2) “ha de ser legalitzada per part del contractista adjudicatari i aquest
n’assumirà el cost” i “ha de ser muntada en camió del LOT 1 per part del contractista
adjudicatari i aquest n’assumirà el cost” i, en relació amb la saladora (Lot 3) “ha de ser
legalitzada per part del contractista adjudicatari i aquest n’assumirà el cost” i “ ha de
ser  muntada  en  camió  del  LOT  1  per  part  del  contractista  adjudicatari  i  aquest
n’assumirà el cost”.
D’acord amb la clàusula 13a del Plec de prescripcions tècniques, els licitadors van
haver  de  realitzar  obligatòriament  una  oferta  econòmica  pels  bens  propietat  de
l’Ajuntament de Guils de Cerdanya, detallada de forma expressa i que era una part
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integrant del preu total del subministrament. Aquests béns eren un Camió Mercedes-
Benz 406 BT UNIMOG-900 equipat amb una falca llevaneus i una saladora.
Un cop contrastades i valorades les consideracions fetes per l’Ajuntament de Guils de
Cerdanya,  considerem que  la  valoració  del  camió  Mercedes  Unimog U219 com a
vehicle d’ús polivalent, feta en la resolució objecte del present recurs, va ser correcta.
De fet, el fabricant del vehicle en destaca les moltes possibilitats d’ús, ja sigui en el
sector energètic o agrícola, d’extinció d’incendis, serveis de rescat, serveis municipals
o inclús com a autocaravana d’oci i trajectes llargs.
Ara bé, un vehicle inicialment polivalent, un cop dutes a terme algunes modificacions i
haver-lo  dotat  d’eines  i/o  maquinària  específica,  pot  resultar  un  vehicle  altament
capacitat i específic per a afrontar les situacions per a les quals ha estat equipat, com
seria  el  cas  d’un  vehicle  d’extinció  d’incendis,  d’una  caravana  o  bé  una  màquina
llevaneus, que, partint tots de la mateixa base (el camió), amb l’adaptació final que en
fa el fabricant acaben sent vehicles totalment diferents, impossibles d’utilitzar amb una
finalitat diferent a la que en va motivar la seva configuració.
A més, que la licitació del camió s’hagi dut a terme de manera conjunta, mitjançant
lots, amb la de la falca llevaneus i la saladora, i que els licitadors haguessin d’incloure
en la oferta econòmica una oferta pel vehicle predecessor titularitat de l’Ajuntament,
reafirma i  deixa sense dubtes que tot el  conjunt  respon a una única necessitat  de
contractació,  que  és  la  de  prestar  adequadament  el  servei  d'accés  als  nuclis  de
població i el servei de neteja viària, i l’objectiu d’aquesta línia de subvencions, per a
actuacions municipals  per  nevades,  és  precisament  el  d’assistir  als  municipis  amb
condicions  climatològiques  i  fred  intens  més  adverses  en  el  finançament  de  les
despeses generades per aquestes circumstàncies i assegurar els serveis de neteja
viària i d'accés als nuclis de població.
Per  tant,  després  de fer  una  nova  valoració  de l’adquisició  del  vehicle  objecte  de
controvèrsia i vist que la compra del vehicle,  de la falca llevaneus i de la saladora
formaven  part  d’un  únic  expedient  de  contractació,  que  a  més  incloïa  l’entrega  a
l’adjudicatari  de  l’anterior  vehicle  utilitzat  per  l’ajuntament  (amb  les  mateixes
característiques del que es licitava ara) es proposa de prendre en consideració les
manifestacions del recurs de reposició de l’Ajuntament de Guils de Cerdanya,  i  en
conseqüència, es proposa estimar el recurs i concedir una subvenció de 50.000,00 €
(34,01% de percentatge de finançament) per a l’actuació “Adquisició camió llevaneus
Unimog U219”, amb un pressupost de 147.015,00 €.
L’òrgan competent per resoldre el recurs i modificar la resolució és la Junta de Govern,
d’acord  amb  la  delegació  efectuada  pel  Decret  de  Presidència  2194,  de  data  20
d’agost de 2019. Aquest mateix decret preveu que “la Presidència podrà avocar en
qualsevol  moment  les  autoritzacions  i  disposicions  puntuals  que  consideri  oportú,
sense que resulti necessari dictar al respecte un nou acte administratiu”. L’avocació
per part de l’òrgan delegant també es preveu en l’article 10 de la Llei 40/2015, del
règim jurídic del sector públic.
Tenint en compte que el termini per a resoldre i notificar el present recurs finalitzarà el
proper 1 de setembre i que la Junta de Govern no es reunirà fins al dia 6 del mateix
més,  es considera convenient  que el  president  avoqui  la  competència per  tramitar
l’expedient amb major celeritat i  poder complir  amb els terminis. Es donarà compte
d’aquesta resolució en la propera sessió de la Junta de Govern.
D'acord amb aquests antecedents, i de conformitat amb l'art. 10 de la Llei 40/2015, d'1
d'octubre, de règim jurídic del sector públic,  avoco les competències delegades del
Decret 2194, aprovat el 20 d’agost de 2019, a favor de la Junta de Govern, i
RESOLC
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PRIMER. Avocar per a la resolució d’aquest recurs i l’aprovació d’aquesta subvenció la
delegació efectuada a favor de la Junta de Govern per a l’atorgament de subvencions
mitjançant el Decret de Presidència 2194, de data 20 d’agost de 2019.
SEGON.  Estimar  el  recurs  de  reposició  presentat  per  l’Ajuntament  de  Guils  de
Cerdanya  contra  la  resolució  de la  convocatòria  de  subvencions  per  a  actuacions
municipals per nevades, anualitat 2022.
TERCER. Declarar la disponibilitat del crèdit de 50.000,00 €, amb càrrec a l’aplicació
pressupostaria 220 9420 76203.
QUART. Ampliar  la  convocatòria  de  subvencions  per  a  actuacions  municipals  per
nevades, anualitat 2022, en 50.000,00 €, d’acord amb el que es detalla tot seguit, i
autoritzar  la  despesa  addicional  amb  càrrec  a  les  aplicacions  pressupostaries
corresponents:

Pressupost Aplicació Descripció Import inicial Import final Diferència

2022

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

233.978,88 € 233.978,88 € 0 €

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

0 € 0 € 0 €

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

168.021,12 € 218.021,12 € 50.000,00 €

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

0 € 0 € 0 €

TOTAL 402.000,00 € 452.000,00 € 50.000,00 €

CINQUÈ. Publicar l’ampliació d’aquesta convocatòria a la Base de Dades Nacional de
Subvencions i fer-ne una menció expressa al BOPG.
SISÈ. Concedir a l’Ajuntament de Guils de Cerdanya, en el marc de la convocatòria de
subvencions per a actuacions municipals per nedades, anualitat 2022, una subvenció
de 50.000,00 € per a l’actuació “Adquisició camió llevaneus Unimog U219”, amb un
pressupost de 147.015,00 €, d’acord amb el detall següent:

Ajuntament NIF
Exp.
Núm.
2022/

Actuació
Pressupost a
justificar

Subvenció
Percentatge
de
finançament

Guils  de
Cerdanya

P1708800
F

6720

Adquisició
camió
llevaneus
Unimog U219

147.015,00 €
50.000,00 
€

34,01 %

SETÈ.  Donar  compte  d’aquesta  resolució  en  la  propera  Junta  de  Govern  que  es
celebri.
VUITÈ. Notificar aquesta resolució a l’Ajuntament de Guils de Cerdanya.”

La Junta de Govern en queda assabentada. 

20. Precs i preguntes

No hi ha cap intervenció.
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No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 11:00 h, de
la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
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