
Número: 1078 
Òrgan: Junta de Govern
Sessió: Ordinària
Data: 18 d’octubre de 2022
Hora: 10:00
Lloc: saló de sessions
Document: Acta

Expedient: 2022/9586

Hi assisteixen

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

Hi assisteixen, convidats per la Presidència

Sra. Roser Estañol i Torrent Diputada
Sr. 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 4 d'octubre de 2022

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

3 Canvi destí subvenció de l'Ajuntament de Figueres
dins  la  subvenció  als  ajuntaments  per  a
l'adquisició  d'habitatges  destinats  a  polítiques
socials, any 2022 – Habitatge

2022/X020201/3635

Assistència i Cooperació als Municipis

4 Canvi  destí  i  redistribució  subvenció  Fons  de
Cooperació Econòmica i Cultural per a l'any 2022,
Ajuntament de Parlavà - Assistència i Cooperació
als Municipis

2022/X020301/1376

5 Canvis destí diversos ajuntaments dins el Fons de
Cooperació Econòmica i Cultural per a l'any 2022 -
Assistència i Cooperació als Municipis

2022/X020301/6404

Participació  Ciutadana,  Bon  Govern  i
Transparència

6 Aprovació  Convocatòria  anticipada  subvencions
polítiques  foment  participació  ciutadana-anualitat
2023  -  Participació  Ciutadana,  Bon  Govern  i
Transparència

2022/X020201/8569

Promoció i Desenvolupament Econòmic Local

7 Aprovació  subvenció  nominativa   distribució
urbana  mercaderies  FOEG  2022  -  Promoció  i
Desenvolupament Econòmic Local

2022/X020203/9185

Cooperació Cultural

8 Aprovació convocatòria anticipada de subvencions
als  municipis  fins  500  hab.  finançament  ZER  i
escoles  municipals,  anualitat  2023  -  Cooperació
Cultural

2022/X020100/8251

9 Aprovació convocatòria anticipada de subvencions
per al foment de programes i projectes educatius,
2023 - Cooperació Cultural

2022/X020100/8260

10 Aprovació  de  la  convocatòria  anticipada  de
subvencions per al finançament de la programació
estable professional dels equipaments escènics i
musicals multifuncionals E3 - Cooperació Cultural

2022/X020100/8794

11 Aprovació  de  la  convocatòria  anticipada  de
subvencions per al finançament de les activitats i
projectes  culturals  de  les  Oficines  Joves  -
Cooperació Cultural

2022/X020100/8796

12 Aprovació  d'una  convocatòria  anticipada  de
subvencions  per a la creació de públics per a la
cultura - Cooperació Cultural

2022/X020100/8793
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13 Aprovació  d'una  convocatòria  anticipada  de
subvencions per al  foment de projectes culturals
als  museus  de  les  comarques  gironines  -
Cooperació Cultural

2022/X020100/8797

14 Acceptar  la  renúncia  de  l'Associació  Cultivant
Igualtat a la subvenció per al foment de programes
i  projectes  educatius  2022,  línia  1  -  Cooperació
Cultural

2022/X020201/4317

15 Aprovació  resolució  imports  del  primer  trimestre
del  programa  Identitats,  arrels  i  tradicions,  curs
2022-2023 - Cooperació Cultural

2022/X020100/464

Comunicació Cultural

16 Aprovar  la  rectificació  d'un  error  material  en  la
modificació  de  l'ordenança  reguladora  del  preu
públic de les publicacions corporatives: Exemplars
col·lecció Llamps i tintes -  Comunicació Cultural

2022/A050200/8964

17 Acceptar la renúncia de la subvenció concedida a
Editorial  Gent  i  Terra,  SL  per  a  l'edició  de  la
publicació  Una  cinta  vora  el  mar  -  Comunicació
Cultural

2022/X020201/5010

18 Acceptar la renúncia de la subvenció concedida a
l'editorial El cep i la nansa  per a l'edició del llibre
La faràndula de la Garrotxa, vol 2. - Comunicació
Cultural

2022/X020201/5189

19 Acceptar la renúncia de la subvenció concedida al
Fundació privada per a Disminuïts psíquics del Pla
de  l'Estany  per  a  l'edició  del  llibre  Drets  i
discapacitat - Comunicació Cultural

2022/X020201/4900

Servei d'Esports

20 Desestimació de la sol·licitud de l'Ajuntament de
Banyoles de pròrroga del termini de justificació de
la  subvenció  pel  subprograma  A3  -  Servei
d'Esports

2022/X020301/3977

21 Desestimació de la sol·licitud de l'Ajuntament de
Puigcerdà de pròrroga del termini de justificació de
la  subvenció  pel  subprograma  A4  -  Servei
d'Esports

2022/X020301/4990

22 Concedir  una  subvenció  nominativa  a  Fundació
Catalana per a l'esport per pirineu català comunitat
europea de l'esport -  Servei d'Esports

2022/X020203/9310

23 Revocació definitiva de la subvenció al Patinatge
Artístic  Maçanet  pel  Subprograma  B4  -  Servei
d'Esports

2022/X020201/2851

24 Concedir una subvenció nominativa agenda gestió 2022/X020203/9029
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esportiva, SL. pel campionat europeu dragon boat
- Servei d'Esports

25 Acceptar  la  renúncia  de  l'Ajuntament  de
Campdevànol a la subvenció pel subprograma A1
- Servei d'Esports

2022/X020201/4262

26 Acceptar la renúncia de l'Ajuntament del CE Cavall
de  Mar  Centre  d'Equitació  a  la  subvenció  pel
subprograma B4 - Servei d'Esports

2022/X020201/3150

27 Acceptar la renúncia de l'Ajuntament de Llívia a la
subvenció pel subprograma A4 - Servei d'Esports

2022/X020301/4749

28 Acceptar la renúncia de l'Ajuntament de Llívia a la
subvenció pel subprograma A3 - Servei d'Esports

2022/X020301/4941

Medi Ambient

29 Renúncia  parcial  El  Serradet  de  Barneres  SA i
aprovar subvenció llista d'espera Jorge Holgado -
Medi Ambient

2021/X020100/8910

30 Redistribució  de   l'import  de  la  convocatòria  de
subvencions  de  la  campanya  Del  Mar  als  Cims
2021-23 -  Medi Ambient

2021/X020100/970

31 Redistribució  imports  convocatòria  Tallers
Ambientals 2021-23 - Medi Ambient

2021/X020100/971

32 Acceptar la renúncia presentada per la Fundació
Privada  Vincles  de  la  subvenció  dins  el  Parc
Natural del Montseny - Medi Ambient

2022/X020201/2157

33 Aprovació de la convocatòria anticipada per a la
concessió de subvencions per al desenvolupament
d'actuacions de conservació del patrimoni natural
en espais d'interès natural, any 2023. Ajuntaments
- Medi Ambient

2022/X020201/9270

34 Acceptar  la  renúncia  a  la  subvenció  dins  la
Campanya del Pla a l'acció 2022-23 L2. Cassà de
la Selva - Medi Ambient

2022/X020301/5597

35 Acceptar  la  renúncia  a  la  subvenció  dins  la
Campanya  del  Pla  a  l'acció  2022-23  L2.  Llers  -
Medi Ambient

2022/X020301/5778

36 Acceptar  la  renúncia  a  la  subvenció  dins  la
Campanya  del  Pla  a  l'acció  2022-23  L2.  Palau-
saverdera - Medi Ambient

2022/X020301/5686

37 Proposicions urgents

38 Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió
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1. Lectura i aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 4
d'octubre de 2022

S’aprova  per  unanimitat  l’acta  de  la  sessió  ordinària  del  dia  4  d’octubre  de 2022,
lliurada prèviament als membres de la Junta de Govern. 

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. Canvi destí subvenció de l'Ajuntament de Figueres dins la subvenció als 
ajuntaments per a l'adquisició d'habitatges destinats a polítiques socials, 
any 2022 – Habitatge

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària de dia 19 d’abril
de  2022  va  resoldre  la  concessió  de  subvencions  per  a  l’adquisició  d’habitatges
destinats a polítiques socials per a l’any 2022. A L’Ajuntament de Figueres se li va
concedir  la subvenció per a l’adquisició d’un habitatge destinat  a polítiques socials
d’acord amb el següent detall: 

Expedient
/2021

CIF Nom  del
beneficiari

Actuació Import  a
justificar 

% de finança-
ment 

Imoport
de  la
subvenció

3635 P1707200J Ajuntament
de Figueres

Carrer  Elx,  6
esc 1 2-2

30.000,00 € 42,86%                   70.
000,00 € 

Vista  la  petició  de  l’Ajuntament  de  Figueres  de  canvi  de  destí  de  la  subvenció
concedida per a l’adquisició d’habitatges destinats a polítiques socials, any 2022. 

D’acord  amb la  documentació  presentada  i  amb les  Bases  de la  convocatòria,  El
Diputat delegat d’Habitatge, assistència als municipis i serveis generals proposa a la
Junta de  de Govern que adopti l’acord següent:

PRIMER. Autoritzar a l’Ajuntament de Figueres el canvi de destí de la subvenció que té
concedida  per  l’adquisició  d’habitatges  destinats  a  polítiques  socials,  any  2022,
expedient 2022/3635, pel concepte i l’import que es detallen. 

Concepte inicial Concepte final Pressupost Subvenció  inicial
€ 

Subvenció Final € 
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Adquisició  de  1
habitatge,  Carrer
Elx, 6 esc 1 2-2

70.000,00 € 30.000,00 €

Adquisició  d’1
habitatge,  Carrer
Caserna,  número 9,
Baix 6ena

60.000,00€ 30.000,00€

Total 30.000,00 € 30.000,00 €

SEGON. Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Figueres amb la indicació que
el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes, està condicionat al
compliment  de  les  bases  reguladores  de  subvencions  als  ajuntaments  per  a
l’adquisició d’habitatges destinats a polítiques socials, 2022 i a la seva justificació, amb
la documentació següent:  

- El compte justificatiu

- Escriptura de compravenda

- Informe pericial 

- Inscripció registral de l’afectació de la subvenció

- Justificació de la publicitat de la subvenció concedida 

Que s’haurà d’aportar dins del termini que finalitza el dia 31 d’octubre de 2022.

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

4. Canvi destí i redistribució subvenció Fons de Cooperació Econòmica i  
Cultural  per  a  l'any  2022,  Ajuntament  de  Parlavà  -  Assistència  i

Cooperació als Municipis

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària del dia 3 de maig
de 2022 va resoldre la concessió de subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural per a l’any 2022 a l’Ajuntament de Parlavà pels següents:

Parlavà
exp 2022/1376

Subvenció concedida Import €

Despeses corrents Enllumenat públic. 23.000,00

Despeses corrents Subministrament d'aigua (adquisició  aigua
en  alta  a  la  Mancomunitat  d'Aigües  de
Foixà, Parlavà, Rupià i Ultra.)

11.116,45

Total  34.116,45
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L’Ajuntament de Parlavà, en data 10 d’agost de 2022, ha sol·licitat un canvi de destí
entre despeses corrents i inversions.

D’acord amb la base 15è de les Bases del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural,
els ajuntaments poden sol·licitar un canvi de destí de la subvenció concedida dins el
Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2022 entre les diferents línies de despeses
corrents i despeses en inversions reals i transferències de capital i que impliquen una
redistribució del crèdit entre les corresponents aplicacions pressupostàries.

D’acord amb les Bases generals del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de l’any
i amb les Bases d’execució del Pressupost de 2022 el Diputat delegat de Suport a les
Entitats Locals, proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent:

PRIMER. Autoritzar  a l’Ajuntament de Parlavà el  canvi  de destí  i  redistribució dels
imports de la subvenció que tenen concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural  any  2022,  expedient  2022/1376,  pels  conceptes  de  despeses  corrents  i
despeses en inversions reals i transferències de capital:

Línia Subvenció
concedida

Import € Subvenció final Import € Diferència
d. corrent

Diferència
inversions

Despeses
corrents

Enllumenat públic. 23.000,00 Enllumenat públic. 19.249,00   

Despeses
corrents

Subministrament
d'aigua  (adquisició
aigua  en alta a la
Mancomunitat
d'Aigües  de Foixà,
Parlavà,  Rupià  i
Ultra.)

11.116,45 Subministrament
d'aigua  (adquisició
aigua   en  alta  a  la
Mancomunitat
d'Aigües  de  Foixà,
Parlavà,  Rupià  i
Ultra.)

11.116,45   

Inversions   Adquisició  nou
aparell  de
refrigeració  per  a  la
llar  d'infants
municipal

2.053,37   

Inversions   Adquisició  d'un  nou
gronxador  pel  parc
infantil  de  la  zona
d'equipaments  del
Camp d'en Plaja

1.697,63   

TOTAL  34.116,45  34.116,45 -3.751,00 3.751,00

SEGON. Autoritzar la modificació de la despesa, d’acord amb les Bases. d’execució
del pressupost de la Diputació de Girona de l’exercici 2022; modificar la redistribució
dels crèdits entre les aplicacions pressupostàries aprovades a la convocatòria del Fons
de Cooperació Econòmica i Cultural any 2022 i autoritzar i disposar la despesa amb
càrrec a les aplicacions pressupostàries i d’imports següents:

PARTIDA ALTA BAIXA

220/9420/46201 Despeses  corrents -3.751,00 €

220/9420/76201 Despeses d’inversió 3.751,00 €
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TERCER..  Publicar  la  distribució definitiva  dels  crèdits  d’aquesta  convocatòria  a  la
Base de Dades Nacional de Subvencions i fer-ne una menció expressa al BOPG.

QUART. La concessió d’aquest canvi de destí no modifica cap altra condició de les
establertes en la normativa del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2022.

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

- Despeses d’inversió 30 setembre 2023
- Despeses corrents 31 octubre 2022”

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

5. Canvis destí diversos ajuntaments dins el Fons de Cooperació Econòmica
i Cultural per a l'any 2022 - Assistència i Cooperació als Municipis

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària de dia 3 de maig
de 2022 va resoldre la concessió de subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural per a l’any 2022. 

Vista la petició presentada pels ajuntaments de Celrà i de Fortià de canvi de destí de la
subvenció concedida dins el  Fons de Cooperació Econòmica i  Cultural  2022 per a
obres d’inversió.

D’acord  amb la  documentació  presentada  i  amb  les  Bases  de  la  convocatòria,  el
Diputat delegat de Suport a les Entitats Locals, proposa a la Junta de Govern que
adopti l’acord següent:

PRIMER.  Autoritzar  a  l’Ajuntament  de  Celrà  el  canvi  de  destí  sol·licitat  en  data
14/09/2022 de la subvenció que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural  2022,  obres  d’inversió,  expedient  2022/939 pel  concepte  i  l’import  que es
detallen. 

Concepte inicial Concepte final Pressupost
Subvenció
Inicial 

Subvenció Final 

Pavimentacions
afectacions carrer Ter  

 27.648,08 €  27.000,00 € 
0

Adequació  pati  de  la  nau
de la brigada municipal  

Adequació pati  de la nau
de la brigada municipal  

 30.243,95 €  30.243,95 €  30.243,95 € 

Millora  i  adequació  de
l’Skatepark  

Millora  i  adequació  de
l’Skatepark  

 45.000,00 €  43.239,65 €  43.239,65 € 
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Pavimentacions a Celrà 47.732,40 € 27.000,00 €

TOTAL 100.483,60 € 100.483,60 €

SEGON.  Autoritzar  a  l’Ajuntament  de  Fortià el  canvi  de  destí  sol·licitat  en  data
06/10/2022de la subvenció que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural  2022,  obres  d’inversió,  expedient  2022/993 pel  concepte  i  l’import  que es
detallen. 

Concepte inicial Concepte final Pressupost
Subvenció
Inicial 

Subvenció Final 

Arranjament  de  la  façana
del Consultori mèdic 

Arranjament de la façana
del Consultori mèdic

 22.373,29 €  22.373,29 € 22.373,29 €

Adequació  del  pati  de
l'escola 

 12.088,62 €  12.088,62 € 0

Senyalització  de
patrimoni cultural

12.947,00 € 12.088,62 €

TOTAL 34.461,91 € 34.461,91 €

TERCER. Obligació de difusió i publicitat.

Per a subvencions inferiors a 25.000 € serà suficient l’acreditació de la difusió de la
subvenció mitjançant la seva publicació a la pàgina web municipal, al tauler d’anuncis
municipal o en algun altre mitjà de comunicació local o general

En el cas de subvencions de més de 25.000,00 € per a inversions en obres, caldrà
col·locar en la zona de les obres fins que finalitzin un cartell anunciador amb el nom de
l'actuació i  el  logotip i  el  nom de la Diputació de Girona. A la tramesa del compte
justificatiu s'haurà d'adjuntar una fotografia del cartell col·locat.

QUART. Notificar la present resolució als ajuntaments interessats amb la indicació que
el canvi de destí està condicionat al compliment de la vigent Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona i a les condicions establertes en la normativa
del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2022 i a la seva justificació, de com a
mínim l'import de la subvenció, mitjançant el compte justificatiu, dintre del termini que
finalitza el dia 30 de setembre de 2023.

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

6.  Aprovació  Convocatòria  anticipada  subvencions  polítiques  foment
participació  ciutadana-anualitat  2023  -  Participació  Ciutadana,  Bon  Govern  i
Transparència

El  Pla  Estratègic  de  Subvencions  (2020-2023)  aprovat  pel  Ple  de  la  Diputació  de
Girona en sessió de 17 de desembre de 2019, preveu una línia de subvencions en
l’àmbit  de  la  Participació  Ciutadana  i  la  forma  d’atorgament  és  la  concurrència  i
convocatòria anual.
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La Diputació, en l’exercici de les seves competències pròpies definides a l’article 36 de
la  Llei  7/1985,  de  2  d’abril,  Reguladora  de  les  Bases  del  Règim  Local,  pretén
col·laborar  amb el  finançament  de les despeses municipals  derivades d’actuacions
dels ajuntaments per planificar i executar les polítiques de foment de la Participació
Ciutadana.

L’objecte  d’aquesta  convocatòria  són  les  actuacions  que  es  determinen  a  la
modificació de les bases específiques reguladores de subvencions per a polítiques de
foment de la participació ciutadana, aprovades inicialment pel Ple de la Diputació en la
sessió de 23 de novembre de 20221 i publicades definitivament al Butlletí Oficial de la
Província de Girona (BOPG) 12, de 19 de gener 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 a la seva aprovació és la Junta de
Govern, d’acord amb el que estableixen les bases específiques reguladores.
Atesos els antecedents exposats, el President de la Comissió Informativa d’Hisenda,
Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local, proposa a la Junta de Govern
que adopti l’acord següent: 

PRIMER. Aprovar la convocatòria anticipada en règim de concurrència competitiva per
a la concessió de subvencions per a polítiques de foment de la Participació Ciutadana,
el text de la qual es transcriu literalment a continuació:

“Convocatòria  anticipada  de  subvencions  per  a  polítiques  de  foment  de  la
participació ciutadana- anualitat 2023
1. Objecte i finalitat
Subvencions  en  règim  de  concurrència  competitiva  per  a  ajuntaments  i  entitats
municipals descentralitzades, inclosos en l’àmbit territorial de la Diputació de Girona,
destinades al finançament de les despeses municipals derivades de les actuacions dels
ajuntaments  per  planificar  i  executar  les  polítiques  de  foment  de  la  participació
ciutadana, d’acord amb la modificació de les bases específiques reguladores aprovades
inicialment pel Ple de la Diputació en la sessió de 23 de novembre de 2021 i publicades
definitivament al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) número 12, de 19 de
gener de 2022.
Les bases específiques reguladores d’aquestes subvencions estableixen, a l’article 6,
els criteris de valoració de les sol·licituds presentades.
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària
L’import estimat destinat a la convocatòria és de 200.000 €, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària  223  9240  46200  «Ajuts  a  ajuntaments  Part.  Ciut.  Bon  Govern  i
Transparència», de l’exercici del 2023. 
L’aprovació de la convocatòria queda condicionada a l’existència de crèdit  adequat i
suficient en el pressupost de 2023.
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  50.000,00  €,  derivat  de  crèdits  disponibles  a  nivell  de  vinculació  de
l’aplicació pressupostària. 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 és del 2 de novembre al 2 de desembre de
2022.
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Les sol·licituds s’han de formular mitjançant el model normalitzat disponible al web de la
Diputació de Girona http://www.ddgi.cat/subvencions, acompanyat de la documentació
que preveu l’article 7 de les bases reguladores.
Es pot presentar una única sol·licitud de subvenció per ajuntament.
Les  sol·licituds,  que  s’han  de  presentar  telemàticament  (per  l’EACAT),  han  d’estar
signades electrònicament mitjançant un certificat vàlid, emès per una entitat certificadora
reconeguda pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya.
4. Import de les subvencions
L’import màxim que es pot concedir per a cada subvenció és de 5.000 € i el percentatge

màxim  a  atorgar  serà  un  90%,  calculat  sobre  el  pressupost  de  les  despeses

subvencionables.

Els  projectes  amb  pressupostos  inferiors  a  2.500  €  queden  exclosos  d’aquesta

subvenció.

Cada sol·licitud presentada s’avalua tècnicament d’acord amb els criteris establerts al

punt 6 de les bases reguladores, i s’estableix un ordre de prelació.

Les subvencions s’assignen segons l’ordre de la prelació obtinguda i fins a esgotar el
crèdit assignat a la convocatòria. 
5. Àmbit temporal de les accions subvencionables
Se subvencionaran actuacions o activitats realitzades des de l’1 de gener de 2023 i fins
a la data límit per justificar-les, i poden tenir el seu origen o contractació, de manera total
o parcial, en exercicis anteriors al de la justificació.
6. Termini de resolució i notificació 
El termini  màxim per resoldre la convocatòria és el  que determinen les bases.  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, en el termini màxim de deu dies hàbils a comptar de la data
d’adopció de l’acord, i també als peticionaris les sol·licituds dels quals, tot i complir les
condicions per ser beneficiaris, no hagin obtingut subvenció en excedir la quantia màxim
del crèdit fixat a la convocatòria i també als peticionaris la sol·licitud dels quals s’hagi
desestimat.
7. Termini per justificar les subvencions
El termini per justificar les accions subvencionades finalitza el 31 d’octubre de 2023.
La documentació justificativa de les subvencions està regulada a l’article 11.1 de les
bases reguladores.
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  de  la  Junta  de Govern de la  Diputació  de Girona en el  termini  d’un mes a
comptar de l’endemà de la notificació. 
9. Publicitat
Aquesta convocatòria es publicarà tauler d’anuncis de la Diputació de Girona i d’acord
amb el que preveu l’article  17.3  b de la  Llei  38/2003,  general de subvencions,  se’n
publicarà l’extracte al BOPG.
La convocatòria resta condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra les
bases específiques, l’estimació de les quals hagi de comportar un canvi en les seves
determinacions.”
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SEGON.  Autoritzar  la  despesa  de  la  convocatòria  de  l’exercici  2023  per  un  import
màxim de 200.000,00 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 223/9240/46200 (Ajuts a
ajuntaments Participació  Ciutadana,  Bon Govern i  Transparència)  del  pressupost  de
l’exercici 2023.
L’aprovació de la convocatòria queda condicionada a l’existència de crèdit  adequat i
suficient en el pressupost de 2023.

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 dos mesos.

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

7. Aprovació subvenció nominativa distribució urbana mercaderies FOEG  
2022 - Promoció i Desenvolupament Econòmic Local

La  Federació  d’Organitzacions  Empresarials  (FOEG)  és  una  associació  de  caire  i
contingut  empresarial  i  professional,  de  caràcter  voluntari,  democràtica,  privada,
independent i sense afany de lucre, constituïda l’any 1987 per representar, coordinar,
fomentar  i  defensar  els  empresaris  gironins  i  els  seus  gremis,  amb  la  finalitat
d’aconseguir una major representativitat davant els agents socials i les administracions
públiques i  impulsar i  col·laborar en el seu desenvolupament en el marc nacional i
internacional.

La FOEG sol·licita subvenció nominativa  de concurrència pública per a la redacció del
Manual de Bones Pràctiques en la distribució urbana de mercaderies (DUM) tant per a
transportistes  i  distribuïdors  com  per  a  comerços  i  establiments  d’hostaleria  i
restauració.

El Ple de la Diputació de Girona, en sessió ordinària que va tenir lloc el dia 19 de juliol
de 2022, va aprovar inicialment l’expedient de crèdit extraordinari DG 3CE 7/2022 del
pressupost de la Diputació de Girona, que contenia la subvenció nominativa a favor de
la FOEG. Aquest  expedient  ha estat  exposat  al  públic  mitjançant  edicte publicat  al
Butlletí Oficial de la Província de Girona número 142 del dia 27 de juliol de 2022, en
compliment dels articles 177.2 i 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Vist l'informe favorable de la cap del Centre Gestor de Promoció i Desenvolupament
Econòmic Local, el vicepresident primer proposa, en virtut del Decret de delegació de
16 d’agost de 2019, que s’adopti la resolució següent:
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Primer. Concedir una subvenció d’acord amb les dades següents:

Núm. Exp. Nom beneficiari CIF/NIF

2022/9185 Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG) G17229634

Objecte de la subvenció PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA Naturalesa

Subvencionar  estudi  distribució  urbana
mercaderies (realització manual  de bones
practiques)

250.4300.48111 Corrent 

Cost  de  l’objecte  de  la
subvenció €

Subvenció: %

20.000,00 € 20.000,00 € 100 %

Despeses subvencionables Despeses NO SUBVENCIONABLES Bestreta %  pagament
bestreta

Les incloses en el pressupost
presentat en la sol·licitud

NO SI 100 %

Termini execució Publicitat Termini
justificació

Compatible  altres
subvencions

Novembre 2022 a abril 2023 En  els  materials  de  difusió  de  l’estudi  hi
haurà de constar el logotip de la Diputació de
Girona, així com també a la pàgina web.

31/05/2023 SÍ

Segon. Autoritzar  i  disposar  la  despesa  de  20.000,00  €  amb  càrrec  a  l’aplicació
pressupostària 250.4300.48111 del pressupost de la Diputació de Girona de 2022.

Tercer.  Despeses  subvencionables  i  període  d’execució. Aquesta  aportació  té
caràcter singular i està destinada exclusivament al finançament de l’estudi de FOEG
de l’exercici 2022. 
Es  consideren  despeses  efectuades  les  que  s'hagin  meritat  durant  el  termini
d’execució,  encara  que  no  hagin  estat  pagades  efectivament  abans  d'acabar  el
període de la justificació.
El període d’execució de l’actuació subvencionada comença l’1 de novembre de 2022 i
finalitza el 30 d’abril de 2023.

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

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

Sisè. Termini i règim de justificació. El beneficiari ha de justificar fins al 31 de maig
de 2023  la realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per l’import de 20.000,00€,
corresponent a l’import de les despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud
de subvenció,  mitjançant  la  presentació  al  Registre  General  de la  Diputació  de  la
documentació següent:
El compte justificatiu normalitzat, disponible a l’apartat «Documentació» del web de la
Diputació de Girona www.ddgi.cat, acompanyat de la documentació següent: 
1. Memòria justificativa del compliment de l’activitat.
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2. Relació classificada de les despeses de l’activitat, amb la identificació del proveïdor,
el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la factura.
3.  Detall  d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat  les activitats,  amb la
identificació de l’import i la procedència.
4.  Documentació acreditativa del suport  de la Diputació de Girona en les diferents
activitats de l’Associació.
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment. 
En cas que el cost justificat sigui inferior al que consta en el pressupost acceptat, la
subvenció  es  minorarà  proporcionalment,  aplicant  sobre  la  quantitat  concedida  el
percentatge de desviació.
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat
en el punt quart (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos, etc.), superin la despesa
efectiva.
El  centre  gestor  revisarà  la  documentació  justificativa  i,  si  hi  detecta  errors  o
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils els
esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que,
si  no  ho  fes,  es  consideraria  incomplerta  l’obligació  de  justificació,  amb  les
conseqüències  que  s’estableixen  als  articles  22  i  33  de  l’Ordenança  General  de
Subvencions.

Setè. Pagament. El pagament de la subvenció es farà en concepte de bestreta en el
termini  d’un  mes  a  partir  de  la  notificació  d’aquesta  resolució  i  prèvia  acceptació
expressa de la subvenció pel beneficiari. La quantia de la bestreta serà del 100% de
l’import total de la subvenció, de 20.000,00€. El pagament es farà sense la constitució
prèvia d’una fiança o garantia. Es tramitarà el pagament de la bestreta previ informe
favorable  del  cap  del  centre  gestor,  i  el  pagament  es  farà  efectiu  mitjançant  una
transferència bancària. 

Vuitè. Obligació  de  difusió  i  publicitat. El  beneficiari  haurà  de  fer  constar
expressament  el  suport  econòmic  de  la  Diputació  de  Girona  en  qualsevol  acte,
publicitat o actuació que desenvolupi.
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:

- 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.

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

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

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

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

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

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

El Departament de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local tramitarà, si escau,
els expedients d’invalidesa, revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i
l’òrgan competent per adoptar els acords corresponents serà la Junta de Govern de la
Diputació.

Dotzè.  Verificació i control.  La Diputació de Girona té la facultat de verificar, pels
mitjans que estimi convenients, l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que 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.

Tretzè. Prohibició  de  contractació  amb persones  vinculades. El  beneficiari  no
podrà  concertar  l’execució  total  o  parcial  de  les  activitats subvencionades  amb
persones o entitats amb qui estigui vinculat, llevat que la contractació es realitzi amb
les  condicions  normals  de  mercat  i  hagi  obtingut  l’autorització de  la  Diputació  de
Girona.
Tampoc no podrà concertar l’execució en els altres supòsits previstos a l’article 29.7 de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
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Catorzè.  Principis ètics i  regles de conducta. El beneficiari  d’aquesta subvenció
està obligat  a adequar la  seva activitat  als  principis  ètics i  les regles de conducta
establerts a l’article 55 de la Llei  19/2014,  de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, entre els quals hi ha els següents: 

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

drets estatutaris. 
 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.

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

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

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

 La bona fe.
 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. 
 Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó

de l’exercici dels seus càrrecs.
 Complir  les  obligacions  pròpies  en  matèria  de  transparència  que  li  siguin

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

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

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

Setzè. Notificar aquesta resolució a la FOEG.

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

8. Aprovació convocatòria anticipada de subvencions als municipis fins 500 
hab. finançament ZER i escoles municipals, anualitat 2023 - Cooperació 
Cultural

D’acord amb el Pla Estratègic de Subvencions 2020-2023, aprovat en sessió ordinària
de 17 de desembre de 2019, el Ple de la Diputació aprova anualment l’actualització
d’aquest Pla d’acord amb les modificacions que, eventualment, s’hi produeixin.
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D’acord amb els objectius de desenvolupament sostenible aprovats per l’ONU l’any
2015, és responsabilitat de tots els governs garantir una educació inclusiva, equitativa i
de qualitat, i promoure oportunitats d’aprenentatge al llarg de la vida.

Seguint l’objectiu número 4, l’educació permet la mobilitat socioeconòmica ascendent i
és clau per sortir de la pobresa i per al desenvolupament dels territoris.

Vistos els articles 21 i  22 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya,  s’ha de fomentar
l’educació de la ciutadania en relació amb la protecció i la preservació del patrimoni
cultural,  així  com en l’apreciació i  la valoració de l’art  i  la cultura com a expressió
comunitària; i també s’ha de vetllar perquè tots els ciutadans de les comarques de
Girona puguin tenir accés a la formació superior de qualitat en el territori, entenent que
la formació i l’educació són un dret fonamental.

L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen a les bases
reguladores de subvencions de la Diputació de Girona als municipis de fins a 500
habitants de la demarcació de Girona per al  finançament de les ZER i les escoles
municipals, aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 19 de juliol de 2022,
publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) núm. 147, de 3 d’agost
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 reguladores.

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

Primer. Aprovar la convocatòria anticipada, en règim de concurrència competitiva, per
als municipis de fins a 500 habitants de la demarcació de Girona per al finançament de
les  ZER  i  les  escoles  municipals,  anualitat  2023,  el  text  de  la  qual  es  transcriu
literalment a continuació:

“Convocatòria anticipada de subvencions de la Diputació de Girona als municipis
de fins a 500 habitants de la demarcació de Girona per al finançament de les ZER
i les escoles municipals, anualitat 2023

1. Objecte i finalitat
Subvencions en règim de concurrència  competitiva per als  municipis  de fins a  500
habitants de la demarcació de Girona per al  finançament de les ZER i  les escoles
municipals, d’acord amb les bases reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la
sessió de 19 de juliol de 2022, publicades al  Butlletí Oficial de la Província de Girona
(BOPG) núm. 147, de 3 d’agost de 2022.

2. Criteris de valoració 
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, es tindran en compte els criteris de
valoració detallats a l’art. 5 de les bases específiques.

3. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària
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L’import  total  destinat  a  la  convocatòria  és  de 80.000,00  €.  Les  aplicacions
pressupostàries a què es carrega el crèdit pressupostari i els imports són els que es
detallen a continuació:

Anualitat Aplicació pressupostària Import €
2023 300/3260/46200  –  Ajuts  a  ajuntaments

programes educatius Cooperació Cultural
80.000,00 €

Total 80.000,00 €

Amb la finalitat d’atendre un major nombre de sol·licituds de subvenció o d’atorgar  un
major import en les subvencions, aquest crèdit podrà ser ampliat amb una quantitat
addicional  de  com  a  màxim 30.000,00  €,  derivada  d’un  suplement  de  l’aplicació
pressupostària. L’efectivitat  de  la  quantia  addicional  estarà  condicionada  a  la
corresponent  declaració  de disponibilitat  de  crèdit  prèviament  a  la  resolució  de les
subvencions i a l’aprovació de l’augment de la convocatòria.

3. Termini de presentació de sol·licituds
El  termini  de  presentació  de  sol·licituds  comença  l’endemà  de  la  publicació  de  la
convocatòria al BOPG i finalitza el dia 31 de gener de 2023. 
Cal  formular  les sol·licituds mitjançant  el  model  normalitzat  disponible al  web de la
Diputació  de Girona,  acompanyat  de la  documentació  que preveu l’article  6  de les
bases reguladores.
Les sol·licituds, la presentació de les quals ha de ser telemàtica (EACAT), han d’estar
signades  electrònicament  mitjançant  un  certificat  validat  en  la  plataforma  PSIS  del
Consorci d’Administració Oberta de Catalunya.

- Import de les subvencions

Per  al  càlcul  de  la  subvenció  s’elabora  un  índex  ponderat  que  posa  en  relació  el
pressupost municipal per habitant i  el nombre d’alumnes de cada centre, seguint el
quadre següent:

Pressupost municipal / habitant Índex (alumne matriculat / centre escolar)
Fins a 1000,00 euros 1
De 1.001 fins a 1500,00 euros 0,8 
De 1500,00 a 2.500,00 euros 0,6 
Més de 2.500,00 euros 0,5

La suma dels alumnes ponderats mitjançant l’índex es divideix per l’import global de la
convocatòria, amb la qual cosa s’obté l’import de la subvenció per alumne.

Les dades de matriculació, el pressupost municipal i el nombre d’habitants del 2023 les
ha de facilitar el mateix ens local en la sol·licitud.
Les subvencions atorgades s’entendran fixades en l’import establert en la resolució de
la concessió. 
 Àmbit temporal de les accions subvencionables

Se subvencionaran  actuacions,  activitats  o  inversions  realitzades a  partir  de  l’1  de
setembre del 2022 i fins al 31 de juliol de 2023.
 Termini per justificar les subvencions

La justificació es realitza en el mateix formulari de sol·licitud.

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

6. 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 2 mesos, a comptar del dia següent al 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’1 mes a comptar
del dia següent al de la notificació. 

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

Segon.  Autoritzar  la  despesa  de  la  convocatòria  de l’exercici  2023,  per  un  import
màxim  de  80.000,00  €,  distribuïts  amb  càrrec  a  les  aplicacions  pressupostàries  i
anualitats següents:

Anualitat Aplicació pressupostària Import €
2023 300/3260/46200  –  Ajuts  a  ajuntaments

programes educatius Cooperació Cultural
80.000,00 €

Total 80.000,00 €

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

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

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

9. Aprovació convocatòria anticipada de subv. per al foment de programes i 
projectes educatius, 2023 - Cooperació Cultural

El Ple de la Diputació de Girona del 17 de desembre de 2019 va aprovar el Pla Estratègic de
subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà una línia de
cooperació econòmica amb temes educatius. L’objectiu d’aquesta línia és posicionar l’educació
com a element clau del desenvolupament humà i com a base del creixement cultural de la
ciutadania.

El  punt  13  de  l’art.  Primer  de  la  Llei  27/2013,  de  27  de  desembre,  de  racionalització  i
sostenibilitat de l’Administració Local, modifica l’art. 36.1.d) de la Llei 7/1958, de d’2 d’abril,
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reguladora de les bases del Règim Local i concreta que és una competència de la Diputació la
cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i la planificació en el territori
provincial, d’acord amb les altres competències de la resta d’administracions públiques.

L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen a les bases reguladores
de subvencions per al foment de programes i projectes educatius en l’àmbit de les comarques
gironines, aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 19 de juliol de 2022, publicades al
Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) núm. 147, de 3 d’agost 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 reguladores.

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

Primer. Aprovar  la  convocatòria  anticipada en règim de concurrència  competitiva,  per  a  la
concessió de subvencions per al foment de programes i projectes educatius en l’àmbit de les
comarques gironines, el text de la qual es transcriu literalment a continuació:
“Convocatòria anticipada de subvencions per al foment de programes i projectes educatius en
l’àmbit de les comarques gironines, anualitat 2023

1. Objecte i finalitat
Subvencions en règim de concurrència competitiva per al  foment de programes i  projectes
educatius  en  l’àmbit  de  les  comarques  gironines,  d’acord  amb  les  bases  específiques
reguladores aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió de 19 de juliol de 2022,
publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) núm. 147, de 3 d’agost de 2022.

2. Criteris de valoració 
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, es tindran en compte els criteris de valoració
detallats a l’annex de les bases específiques.

3. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària
L’import total destinat a la convocatòria és de 340.000,00 €. Les aplicacions pressupostàries a
què es carrega el crèdit pressupostari i els imports són els que es detallen a continuació:

Anualitat Aplicació pressupostària Import €
2023 300/3260/46200 - Ajuts a ajuntaments programes educatius Cooperació

Cultural
340.000,00 €

Total 340.000,00 €

També es vinculen a aquesta convocatòria les aplicacions 300/3260/48109; 300/3260/46501,
300/3260/45390,  300/3260/47900,  300/3260/78100,  300/3260/75300 i  300/3260/76200,  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. 
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 200.000,00 €, derivada d’un suplement de l’aplicació pressupostària. L’efectivitat
de la quantia addicional estarà condicionada a la corresponent declaració de disponibilitat de
crèdit  prèviament  a  la  resolució  de  les  subvencions  i  a  l’aprovació  de  l’augment  de  la
convocatòria.
Si la quantia addicional s’incorpora amb posterioritat a la reunió de la Comissió qualificadora, es
proposarà  concedir  entre  els  sol·licitants  que  no  s’haguessin  pogut  atendre  per  manca
pressupostària i, en tot cas, seguint l’ordre i segona la puntuació obtinguda per la Comissió
qualificadora.

20

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



En cas necessari, en l’acord de la resolució es podran redistribuir aquestes dotacions en funció
de les sol·licituds rebudes, amb la modificació pressupostària prèvia, si escau.

4. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació és des de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al
BOPG fins al 16 de gener de 2023.
Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de
Girona, acompanyat de la documentació que preveu l’article 6 de les bases reguladores.
Les sol·licituds, la presentació de les quals ha de ser telemàtica (EACAT), han d’estar signades
electrònicament  mitjançant  un  certificat  validat  en  la  plataforma  PSIS  del  Consorci
d’Administració Oberta de Catalunya.

- Ajuntaments: EACAT. 
- Entitats, empreses i d’altres: la plataforma específica de la Diputació de Girona per a
tramitar subvencions en línia o l’e-TRAM.

- Import de les subvencions

La  quantia  de  cada  subvenció  dependrà  de  la  valoració  que  es  realitzi.  S’avaluarà  cada
sol·licitud  d’acord  amb  els  criteris  establerts  als  annexos  de  la  convocatòria,  i  atesa  la
qualificació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació pressupostària establerta en la
convocatòria, es determinarà l’import de la subvenció a atorgar, així com el percentatge que
representa sobre el pressupost de l’activitat o projecte. 
L’import de la subvenció concedida no podrà ser superior a 10.000 € ni inferior a 500,00 €.

 Àmbit temporal de les accions subvencionables

Se subvencionaran actuacions, activitats o inversions realitzades a partir de l’1 d’octubre de
2022 i fins el 30 de setembre de 2023.

 Termini per justificar les subvencions

Les subvencions concedides s’hauran de justificar dins el termini que finalitzarà el 31 d’octubre
de 2023 mitjançant la presentació del compte justificatiu i la memòria justificativa d’acord amb
les models normalitzats que estaran a l’abast al web de la Diputació de Girona.
En cas que el dia d’acabament del termini per presentar la justificació coincideixi en dissabte o
festiu, l’esmentat termini finalitzarà el dia hàbil següent.
No es concediran ampliacions del termini d’execució ni de justificació.

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

6. 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 2 mesos, a comptar del dia següent al 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’1 mes a comptar del dia següent al de la notificació. 

7. Publicitat
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Diputació i,  d’acord amb el que
preveu l’article 17.3  b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà l’extracte al
BOPG.
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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 de l’exercici 2023, per un import màxim de
340.000,00 €, distribuïts amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i anualitats següents:

Anualitat Aplicació pressupostària Import €
2023 300/3260/46200  -  Ajuts  a  ajuntaments  programes

educatius Cooperació Cultural
340.000,00 €

Total 340.000,00 €

També es vinculen a aquesta convocatòria les aplicacions 300/3260/48109; 300/3260/46501,
300/3260/45390,  300/3260/47900,  300/3260/78100,  300/3260/75300 i  300/3260/76200,  amb
estimació de despesa que inicialment és zero. 

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

Tercer. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord, perquè
disposi publicar la convocatòria en el BOPG, 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. 

10. Aprovació  de  la  convocatòria  anticipada  de  subvencions  per  al  
finançament de la programació estable professional  dels equipaments  
escènics i musicals multifuncionals E3 - Cooperació Cultural

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  donar  suport  als  ens  locals,
entitats, associacions i empreses culturals que desenvolupen activitats culturals a les
comarques de Girona, especialment a aquelles que tinguin com a objectiu la creació
de  nous  públics  per  a  la  cultura  i  es  desenvolupin  des  d’equipaments  municipals
estratègics.

La  Diputació  de  Girona  dóna  suport  al  desenvolupament  de  projectes  i  activitats
culturals en el territori, especialment a aquelles que tinguin com a objectiu la creació
de  nous  públics  per  a  la  cultura  i  es  desenvolupin  des  d’equipaments  culturals
estratègics. Un dels objectius del servei de Cooperació Cultural és el suport a les arts
escèniques, especialment el foment de la creació, la producció i la difusió.
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El  Decret  9/2017,  de  31  de  gener,  del  Sistema  Públic  d’Equipaments  Escènics  i
Musicals  de Catalunya  relaciona  la  tipologia  d’equipaments  escènics  i  musicals  de
Catalunya, que es classifiquen de la manera següent:

- Equipaments escènics i musicals nacionals
- Equipaments escènics i musicals locals multifuncionals
- Equipaments escènics i musicals locals bàsics
- Altres espais escènics i musicals locals

Els equipaments escènics i musicals bàsics i altres espais escènics i musicals reben
suport  econòmic per  part  de la  Diputació  de Girona a través del  Programa.cat.  Es
tracta d’un ajut en espècie als ajuntaments destinada a la contractació d’espectacles.

L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen a les bases
reguladores de subvencions per al finançament de la programació estable professional
dels  equipaments  escènics  i  musicals  multifuncionals  de  les  comarques  gironines,
aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 19 d’octubre de 2021, publicades al
Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) núm. 208, de 28 d’octubre de 2021.

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 reguladores.

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

Primer. Aprovar la convocatòria anticipada, en règim de concurrència competitiva, per
a  la  concessió  de  subvencions  per  al  finançament  de  la  programació  estable
professional dels equipaments escènics i musicals multifuncionals de les comarques
gironines, el text de la qual es transcriu literalment a continuació:

“Convocatòria anticipada de subvencions per al finançament de la programació
estable professional dels equipaments escènics i  musicals multifuncionals de
les comarques de Girona, anualitat 2023

1. Objecte i finalitat
Subvencions  en  règim  de  concurrència  competitiva per  al  finançament  de  la
programació estable professional dels equipaments escènics i musicals multifuncionals
de  les  comarques  de  Girona,  d’acord  amb  les  bases  específiques  reguladores
aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 19 d’octubre de 2021, publicades al
Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) 208, de 28 d’octubre de 2021.

2. Criteris de valoració 
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, es tindran en compte els criteris de
valoració detallats a l’art. 8 de les bases reguladores.

3. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària
L’import total  estimat destinat a la convocatòria és de 57.000,00 €. Les aplicacions
pressupostàries a què es carrega el crèdit pressupostari i els imports són els que es
detallen a continuació:
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Anualitat Aplicació pressupostària Import €
2023 300/3340/46230 57.000,00 €

Total 57.000,00 €

Amb la finalitat d’atendre un major nombre de sol·licituds de subvenció o d’atorgar un
major import en les subvencions, aquest crèdit podrà ser ampliat amb una quantitat
addicional  de  com  a  màxim  15.000,00  €,  derivada  d’un  suplement  de  l’aplicació
pressupostària.  L’efectivitat  de  la  quantia  addicional  estarà  condicionada  a  la
corresponent  declaració  de disponibilitat  de crèdit  prèviament  a la  resolució de les
subvencions i a l’aprovació de l’augment de la convocatòria.

4. Termini de presentació de sol·licituds
El termini  de presentació de sol·licituds és des de l’endemà de la publicació de la
convocatòria al BOPG fins al 31 de gener de 2023. Les sol·licituds s’han de formular
mitjançant  el  model  normalitzat  disponible  al  web  de  la  Diputació  de  Girona,
acompanyat de la documentació que preveu l’article 7 de les bases reguladores. 
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.

 Import de les subvencions
Tots  els  sol·licitants  que  obtinguin  una  puntuació  mínima  de  6  punts,  segons  la
puntuació prevista al punt 8 de les bases, tindran un import fix bàsic de subvenció. Als
que hagin obtingut una puntuació superior, se’ls atorgarà una quantitat addicional, que
es calcularà aplicant un percentatge de l’import sol·licitat proporcional a la puntuació
addicional obtinguda.
L’import màxim a sol·licitar és de 19.000 €.

 Àmbit temporal de les accions subvencionables
Se subvencionaran la programació professional estable, l’estratègia de comunicació,
les  estratègies  de suport  a  les  plataformes  de venda  d’entades  o  de personal  de
suport,  les  despeses  per  a  les  adaptacions  a  les  programacions  virtuals  o  en
“streaming”, els programes educatius i l’IVA suportat (si el beneficiari no pot reduir-lo)
que siguin objecte de facturació entre l’1 de novembre del 2022 i fins al 31 d’octubre
de 2023.

 Termini per justificar les subvencions
El termini per justificar les accions subvencionades serà de 15 dies hàbils, a comptar
del dia hàbil següent al 31 d’octubre de 2023.
En cas que el dia d’acabament del termini per presentar la justificació coincideixi en
dissabte o festiu, l’esmentat termini finalitzarà el dia hàbil següent.
No es concediran ampliacions del termini de justificació ni d’execució, de manera que,
una vegada hagi finalitzat, si no s’ha presentat la justificació, s’iniciarà el procediment
de revocació de la subvenció.

5. Termini de resolució i notificació 
5.1. 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.
5.2. 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
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s’hagi  desestimat,  en  el  termini  màxim  de  deu  dies  hàbils  a  comptar  de  la  data
d’adopció de l’acord. 

6. 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,  s’hi  pot  interposar  recurs  de
reposició davant de la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en el termini d’um
mes a comptar de l’endemà de la notificació. 

7. 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.”

Segon.  Autoritzar  la  despesa de la  convocatòria  de l’exercici  2023,  per  un import
màxim de 57.000,00 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/46230 del
pressupost de l’exercici 2023. 

La  concessió  de  les  subvencions  i  la  despesa  autoritzada  queda  condicionada  a
l’existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de l’atorgament i
en el pressupost corresponent de l’exercici futur.

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

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

11. Aprovació  de  la  convocatòria  anticipada  de  subvencions  per  al  
finançament de les activitats i projectes culturals de les Oficines Joves - 
Cooperació Cultural

A proposta del diputat Albert Piñeira es corregeix un error detectat en la proposta, en
el sentit que on hi deia:

“Segon.  Autoritzar la despesa de la convocatòria de l’exercici  2023,  per un import
màxim de 75.000,00 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària i anualitat següent:”

Hi ha de dir:

“Segon.  Autoritzar la despesa de la convocatòria de l’exercici  2023, per un import
màxim de 85.000,00 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària i anualitat següent:”

A continuació es tracta la proposta:
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El  Ple  de la  Diputació  de Girona del  17 de desembre de 2019 va aprovar  el  Pla
Estratègic  de  subvencions,  dins  del  qual  es  preveu  donar  suport  als  ens  locals,
entitats, associacions i empreses culturals que desenvolupen activitats culturals a les
comarques de Girona. 

La Diputació de Girona, en l’àmbit de la cooperació en la demarcació territorial de les
comarques gironines, presta un servei públic definit per la promoció de la cultura, les
arts i el coneixement al territori, tot potenciant els agents públics i privats en el foment
d’iniciatives culturals.

L’any 2016, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts va presentar l’estudi «La
participació  cultural  de  la  joventut  catalana  2001-2015».  L’estudi  constata  que  la
participació cultural de la gent jove és superior a la de la mitjana de la població, encara
que s’orienta a determinades pràctiques menys institucionalitzades.

Posa de manifest que la joventut de Catalunya és consumidora cultural, però que té
veritables problemes a l’hora d’accedir als productes desenvolupats des de polítiques
públiques  estrictament  culturals.  La  solució  proposada  per  poder  arribar  a  aquest
col·lectiu  de  la  societat  i  consolidar  programes  culturals  efectius  és  el  treball  en
col·laboració entre les administracions competents en cultura i joventut. Amb aquest
treball coordinat, es poden establir polítiques culturals per garantir l’accés a la cultura,
crear hàbits de consum cultural i, al mateix temps, oferir un espai de desenvolupament
de la creativitat cultural de l’individu jove. 

Tot i el valuós coneixement que aporta en relació amb els interessos i hàbits culturals
de la gent jove, no defineix els elements qualitatius que porten el jovent a participar en
unes determinades pràctiques culturals i a desestimar-ne d’altres. 

L’any 2020 el CoNCA, continuant el camí iniciat,  va presentar l’estudi “Factors que
incideixen en la participació cultural de la gent jove de Catalunya”. L’estudi posa de
manifest que hi ha uns factors que incideixen tant en la participació cultural de les
persones joves i de les adultes i uns factors que incideixen de manera més específica i
determinant en la gent jove. Els elements que més incideixen en la decisió del jovent
de participar en unes determinades pràctiques culturals i de no participar en d’altres
són: la transgressió, l’espai, el grup i el grup familiar. L’estudi proposa alhora uns eixos
d’actuació i criteris que volen ajudar a definir les accions que s’haurien de dur a terme
en cada realitat  social  d’acord  amb la  seva singularitat  i  circumstàncies.  Els  eixos
d’actuació es corresponen amb quatre nivells progressius de pràctica cultural.

L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen a les bases
reguladores de subvencions per al finançament de les activitats i projectes culturals de
les Oficines Joves, capitals de comarca i municipis de més de 15.000 habitants de les
comarques gironines, aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 19 d’octubre
de 2021, publicades al  Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) 208, de 28
d’octubre de 2021.

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

Primer. Aprovar la convocatòria anticipada, en règim de concurrència competitiva,
per a la concessió de subvencions als Consells Comarcals, per al finançament de les
activitats i projectes culturals de les Oficines Joves, capitals de comarca i municipis de
més de 15.000 habitants de les comarques gironines, el text de la qual es transcriu
literalment a continuació:

“Convocatòria anticipada de subvencions per al finançament de les activitats i
projectes culturals de les Oficines Joves,  capitals de comarca i  municipis de
més de 15.000 habitants de les comarques gironines, anualitat 2023

1. Objecte i finalitat
Subvencions en règim de concurrència competitiva per a Oficines Joves, capitals de
comarca  i  municipis  de  més  de  15.000  habitants  de  les  comarques  gironines,
destinades  al  finançament  d’activitats  i  projectes  culturals,  d’acord  amb  les  bases
reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 19 d’octubre de 2021,
publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) 208, de 28 d’octubre de
2021.

2. Criteris de valoració 
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, es tindran en compte els criteris de
valoració detallats a l’art. 6 de les bases reguladores.

3. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària
L’import  total  destinat  a  la  convocatòria  és  de 85.000,00  €.  Les  aplicacions
pressupostàries a què es carrega el crèdit pressupostari i els imports són els que es
detallen a continuació:

Anualitat Aplicació pressupostària Import €
2023 300/3340/46506 85.000,00 €

Total 85.000,00 €

També es vincula a aquesta convocatòria l’aplicació 300/3340/46202, 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.
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  40.000,00  €,  derivada  d’un  suplement  de  l’aplicació
pressupostària.  L’efectivitat  de  la  quantia  addicional  estarà  condicionada  a  la
corresponent  declaració  de disponibilitat  de crèdit  prèviament  a la  resolució de les
subvencions i a l’aprovació de l’augment de la convocatòria.

4. Termini de presentació de sol·licituds
El  termini  de  presentació  de  sol·licituds  és  des  de  l’endemà  de  la  publicació  de
l’extracte de la convocatòria al BOPG fins al 31 de gener de 2023. Les sol·licituds
s’han de formular mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de
Girona,  acompanyat  de  la  documentació  que  preveu  l’article  7  de  les  bases
reguladores.
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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.

- Import de les subvencions
La quantia de cada subvenció dependrà de la  valoració  que es realitzi.  S’avaluarà
cada  sol·licitud,  d’acord  amb  els  criteris  establerts  a  la  convocatòria,  i  atesa  la
qualificació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació pressupostària establerta
en la  convocatòria,  es determinarà  l’import  de la  subvenció  a  atorgar,  així  com el
percentatge que representa sobre el pressupost de l’activitat o projecte. 
L’import màxim a sol·licitar és de 5.000 €.

 Àmbit temporal de les accions subvencionables
Se subvencionaran actuacions,  activitats  o inversions  realitzades a partir  de l’1  de
novembre de 2022 i fins a 31 d’octubre de 2023.

 Termini per justificar les subvencions
El termini per justificar les accions subvencionades serà de 15 dies hàbils, a comptar
del dia hàbil següent al 31 d’octubre de 2023.
En cas que el dia d’acabament del termini per presentar la justificació coincideixi en
dissabte o festiu, l’esmentat termini finalitzarà el dia hàbil següent.

No es concediran ampliacions del termini de justificació ni d’execució, de manera que,
una vegada hagi finalitzat, si no s’ha presentat la justificació, s’iniciarà el procediment
de revocació de la subvenció.

5. Termini de resolució i notificació 
5.1. 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.
5.2. 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. 

6. 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. 

7. 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.”

Segon.  Autoritzar  la  despesa de la  convocatòria  de l’exercici  2023,  per  un import
màxim de 85.000,00 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària i anualitat següent:

Anualitat Aplicació pressupostària Import €

28

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



2023 300/3340/46506 85.000,00 €
Total 85.000,00 €

També es vincula a aquesta convocatòria l’aplicació 300/3340/46202, amb estimació 
de despesa que inicialment és zero. 

La  concessió  de  les  subvencions  i  la  despesa  autoritzada  queda  condicionada  a
l’existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de l’atorgament i
en el pressupost corresponent de l’exercici futur.

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

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

12. Aprovació d'una convocatòria anticipada de subvencions per a la creació 
de públics per a la cultura - Cooperació Cultural

La Diputació de Girona en l’àmbit de la cooperació en la demarcació territorial de les
comarques gironines, presta un servei públic definit per la promoció de la cultura, les
arts i el coneixement al territori, tot potenciant els agents públics i privats en el foment
d’iniciatives culturals. En aquest sentit, atorga ajuts per al desenvolupament d’activitats
culturals en els municipis de la demarcació.

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  donar  suport  als  ens  locals,
entitats, associacions i empreses culturals que desenvolupen activitats culturals a les
comarques de Girona. 

L’objecte  d’aquesta  convocatòria  són  les  actuacions  que  es  determinen  a  bases
reguladores de subvencions per a la creació de públics per a la cultura, aprovades pel
Ple de la Diputació en la sessió de 19 d’octubre de 2021,  publicades inicialment al
Butlletí  Oficial  de la  Província de Girona (BOPG) número 208,  de 28 d’octubre de
2021, modificades per decret de Presidència de 17 de desembre de 2021, i publicades
definitivament al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) número 247, de 28
de desembre de 2021.

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 president de la Comissió Informativa de
Cultura, Noves Tecnologies,  Esports i Educació proposa a la Junta de Govern que
adopti l’acord següent:
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Primer. Aprovar la convocatòria anticipada de subvencions, en règim de concurrència
competitiva, per a la creació de públics per a la cultura, anualitat 2023, el text de la
qual es transcriu literalment a continuació:

“Convocatòria  anticipada  de  subvencions,  en  règim  de  concurrència
competitiva, per a la creació de públics per a la cultura, anualitat 2023.

1. Objecte i finalitat
Subvencions en règim de concurrència competitiva per a ajuntaments o ens que en
depenen, entitats municipals descentralitzades de les comarques gironines, persones
físiques o jurídiques, destinades al finançament de accions de creació de públics per a
la cultura, d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la
Diputació  en la  sessió  de  19 d’octubre de 2021,  publicades  inicialment al  Butlletí
Oficial  de  la  Província  de Girona (BOPG)  número  208,  de 28  d’octubre  de  2021,
modificades  per  decret  de  Presidència  de  17  de  desembre de  2021,  i  publicades
definitivament al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) número 247, de 28
de desembre de 2021.

2. Criteris de valoració 
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, es tindran en compte els criteris de
valoració detallats a l’annex de les bases específiques.

3. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària
L’import  estimat  destinat  a  la  convocatòria  és  de 365.000,00  €.  Les  aplicacions
pressupostàries a què s’aplica el crèdit, els imports i la distribució d’anualitats són els
següents:

Anualitat Aplicació pressupostària Import €
2023 300/3340/48100 – Ajuts de cooperació cultural entitats culturals 365.000,00 €

Total 365.000,00 €

També  es  vinculen  a  aquesta  convocatòria  les  aplicacions  300/3340/46202,
300/3340/46280, 300/3340/46301, 300/3340/46764, 300/3340/46800, 300/3340/47929,
300/3340/46511 i 300/3340/45100 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.
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  100.000,00  €,  derivada  de  crèdits  sobrants  d’altres  convocatòries,
modificacions de crèdit, etc. 
L’efectivitat de la quantia addicional estarà condicionada a la corresponent declaració
de  disponibilitat  de  crèdit  amb  caràcter  previ  a  la  resolució  de  les  subvencions  i
l’aprovació de l’augment de la convocatòria.
Si  la  quantia  addicional  s’incorpora  amb  posterioritat  a  la  reunió  de  la  Comissió
qualificadora, es proposarà concedir entre els sol·licitants que no s’haguessin pogut
atendre per manca pressupostària i, en tot cas, seguint l’ordre i segona la puntuació
obtinguda per la Comissió qualificadora.
En cas necessari, en l’acord de la resolució es podran redistribuir aquestes dotacions
en  funció  de  les  sol·licituds  rebudes,  amb  la  modificació  pressupostària  prèvia,  si
escau.
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4. Termini de presentació de sol·licituds
El  termini  de  presentació  és  des  de l’endemà de  la  publicació  de l’extracte  de  la
convocatòria al BOPG fins al 16 de gener de 2023.
Cal formular les sol·licituds mitjançant  el  model normalitzat disponible al web de la
Diputació de Girona,  acompanyat  de la documentació que preveu l’article 6  de les
bases reguladores.
Les sol·licituds, la presentació de les quals ha de ser telemàtica, han d’estar signades
electrònicament  mitjançant  un certificat  validat  en  la  plataforma PSIS del  Consorci
d’Administració Oberta de Catalunya. 
- Ajuntaments: EACAT 
- Entitats, empreses i d’altres: la plataforma específica de la Diputació de Girona per a
tramitar subvencions en línia o l’e-TRAM

- Import de les subvencions
La quantia de cada subvenció dependrà de la  valoració  que es realitzi.  S’avaluarà
cada sol·licitud, d’acord amb els criteris establerts als annexos de les bases, i atesa la
qualificació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació pressupostària establerta
en la  convocatòria,  es determinarà  l’import  de la  subvenció  a  atorgar,  així  com el
percentatge que representa sobre el pressupost de l’activitat o projecte. L’import de la
subvenció concedida no podrà ser superior a 25.000,00 € ni inferior a 500,00 €.

 Àmbit temporal de les accions subvencionables
Se subvencionaran actuacions realitzades a partir de l’1 d’octubre del 2022 i fins al 30
de setembre de 2023.

- Termini per justificar les subvencions
Les subvencions concedides s’hauran de justificar dins el termini que finalitzarà el 31
d'octubre de 2023  mitjançant  la  presentació  del  compte justificatiu,  d’acord  amb el
model normalitzat que estarà a l’abast al web de la Diputació de Girona, i la memòria
justificativa.

5. Termini de resolució i notificació 
5.1. Termini de resolució
El termini per resoldre la convocatòria és el que determinen les bases. Una vegada
transcorregut el termini sense que s’hagi adoptat una resolució, els sol·licitants podran
entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.
5.2. 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. 

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

7. Publicitat
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler electrònic de la Diputació de Girona, al lloc
web  i,  d’acord  amb  el  que  preveu  l’article  17.3  b de  la  Llei  38/2003,  general  de
subvencions, se’n publicarà l’extracte al BOPG”.
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Segon. Autoritzar la despesa de la convocatòria per un import màxim de 365.000,00 €,
distribuïts amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i anualitats següents:

Anualitat Aplicació pressupostària Import €
2023 300/3340/48100 – Ajuts de cooperació cultural entitats culturals 365.000,00 €

Total 365.000,00 €

També  es  vinculen  a  aquesta  convocatòria  les  aplicacions  300/3340/46202,
300/3340/46280, 300/3340/46301, 300/3340/46764, 300/3340/46800, 300/3340/47929,
300/3340/46511 i 300/3340/45100, amb estimació de despesa que inicialment és zero.

La  concessió  de  les  subvencions  i  la  despesa  autoritzada  queda  condicionada  a
l’existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de l’atorgament i
en el pressupost corresponent de l’exercici futur.

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

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

13. Aprovació d'una convocatòria anticipada de subvencions per al foment de
projectes culturals als museus de les comarques gironines - Cooperació 
Cultural

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 donar  suport  als  equipaments
museístics integrats a la Xarxa Territorial de Museus de les Comarques Gironines.

La Diputació de Girona, en l’àmbit de la cooperació en la demarcació territorial de les
comarques gironines, presta un servei públic definit per la promoció de la cultura, les
arts i el coneixement al territori, tot potenciant els agents públics i privats en el foment
d’iniciatives culturals. 

L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen a les bases
reguladores de subvencions per al foment de projectes culturals als museus de les
comarques gironines, aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 19 d’octubre
de  2021,  i  publicades  inicialment  al  BOPG  208,  de  28  d’octubre  de  2021  i
definitivament al BOPG 247, de 28 de desembre de 2021.

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.
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Atesos els antecedents exposats, el diputat president de la Comissió Informativa de
Cultura, Esports,  Noves Tecnologies i  Educació 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 al foment de projectes culturals als museus de les
comarques  gironines,  any  2023,   el  text  de  la  qual  es  transcriu  literalment  a
continuació:

“Convocatòria anticipada de subvencions per al foment de projectes culturals als
museus de les comarques gironines - anualitat 2023

1. Objecte i finalitat
Subvencions en règim de concurrència competitiva per als museus de les comarques
gironines que figuren inscrits al Registre de museus de Catalunya i formalment adherits
a la Xarxa Territorial de Museus de les Comarques de Girona, destinades al foment
dels projectes culturals als museus, d’acord amb les bases específiques reguladores
aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 19 d’octubre de 2021, publicades
inicialment al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) 208, de 28 d’octubre de
2021 i definitivament al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) 247, de 28 de
desembre de 2021.

2. Criteris de valoració 
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, es tindran en compte els criteris de
valoració detallats a l’art. 6 de les bases reguladores.

3. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària
L’import  estimat  destinat  a  la  convocatòria  és  de  300.000,00  €.  Les  aplicacions
pressupostàries a què s’aplica el crèdit, els imports i la distribució d’anualitats són els
següents:

Anualitat Aplicació pressupostària Import (en €)

2023
300/3330/46200  –  CC-Programa  museus
municipals Cooperació Cultural

300.000,00 €

Total 300.000,00 €

També  es  vinculen  a  aquesta  convocatòria  les  aplicacions  300/3330/48100  i
300/3330/47900, amb estimació de despesa que inicialment és zero.
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 de 100.000,00 euros, derivada d’un suplement 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  l’endemà  de  la  publicació  de  la
convocatòria al BOPG i finalitza el dia 31 de gener de 2023. 
Cal formular les sol·licituds mitjançant el  model  normalitzat  disponible  al  web de la
Diputació  de Girona,  acompanyat  de la  documentació  que preveu l’article  7 de les
bases reguladores.
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Les  sol·licituds,  presentades  telemàticament,  han  d’estar  signades  electrònicament
mitjançant  un  certificat  validat  en  la  plataforma  PSIS  del  Consorci  d’Administració
Oberta de Catalunya. 
- Ajuntaments: EACAT 
- Entitats, empreses i d’altres: la plataforma específica de la Diputació de Girona per a
tramitar subvencions en línia o l’e-TRAM
Import de les subvencions
La quantia de cada subvenció depèn de la valoració que es faci de les sol·licituds. Tots
els  museus  que  obtinguin  una  puntuació  mínima  de  5  punts,  segons  la  puntuació
prevista al punt 6 de les bases, tindran un import fix bàsic de subvenció. Als que hagin
obtingut  una  puntuació  superior,  se’ls  atorgarà  una  quantitat  addicional,  que  es
calcularà  aplicant  un  percentatge  de  l’import  sol·licitat  proporcional  a  la  puntuació
addicional obtinguda. 
L’import de la subvenció concedida no podrà ser superior a 35.000,00 €.
Àmbit temporal de les accions subvencionables
Es podran finançar amb càrrec a les subvencions regulades en aquestes bases les
despeses que es portin a terme en el període comprès entre l’1 de novembre del 2022 i
el 31 d’octubre de 2023.
Termini per justificar les subvencions
El termini per justificar les accions subvencionades finalitzarà el 15 de novembre de
2023.
No es concediran ampliacions del termini de justificació ni d’execució, de manera que,
una vegada hagi finalitzat, si no s’ha presentat la justificació, s’iniciarà el procediment
de revocació de la subvenció.
S’haurà de justificar el cost global previst a la sol·licitud de subvenció.

4. Termini de resolució i notificació 
4.1. 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.
4.2. 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. 

5. 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. 

6. 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.”

Segon. Autoritzar la despesa de la convocatòria per un import màxim de 300.000,00 €,
distribuïts amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i anualitats següents:

Anualitat Aplicació pressupostària Import €
2023 300/3330/46200– CC-Programa museus municipals  Cooperació

Cultural
300.000,00 €
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Total 300.000,00 €

També  es  vinculen  a  aquesta  convocatòria  les  aplicacions  300/3330/48100  i
300/3330/47900, amb estimació de despesa que inicialment és zero.

La  concessió  de  les  subvencions  i  la  despesa  autoritzada  queda  condicionada  a
l’existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de l’atorgament i
en el pressupost corresponent de l’exercici futur.

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

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

14. Acceptar la renúncia de l'Associació Cultivant Igualtat a la subvenció per 
al foment de programes i projectes educatius 2022, línia 1 - Cooperació 
Cultural

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, amb data 17 de maig de 2022, va
aprovar la resolució de la convocatòria de subvencions per al foment de programes i
projectes educatius en l’àmbit de les comarques gironines (2022/316), en la qual, entre
d’altres,  va concedir  una subvenció a l’Associació Cultivant  Igualtat  per al  projecte
“Exposició infantil: Canviem el conte” (exp. 2022/4317).

NÚM.
EXPED.

ENTITATS NIF ACTIVITAT
PRESSUP
OST

SOL·LICIT
A

PUNTU
ACIÓ SUBVENCIÓ

FINAL

4317

Associació
Cultivant
Igualtat G55253322

Exposició  infantil:
Canviem  el
conte! 7.900,00 € 6.900,00 € 27,50 2.433,42 €

En data 18 de setembre de 2022, l’Associació Cultivant Igualtat, amb NIF G55253322
ha presentat una comunicació expressa de renúncia de la subvenció de 2.433,42 €
concedida per la Junta de Govern del 17 de maig de 2022, descrita prèviament.

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

PRIMER.  Acceptar  formalment  la  renúncia  l’Associació  Cultivant  Igualtat,  amb NIF
G55253322, a la subvenció de 2.433,42 € concedida per la Junta de Govern del 17 de
maig de 2022, en l’acord de resolució de la convocatòria pública de subvencions en
règim de concurrència competitiva per al foment de programes i projectes educatius en
l’àmbit de les comarques gironines (exp. 2022/316), i procedir a l’arxiu i tancament de
l’expedient corresponent.
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SEGON. Anul·lar la disposició de la despesa de DOS MIL QUATRE-CENTS TRENTA-
TRES euros amb QUARANTA-DOS cèntims (2.433,42 €), corresponent a la subvenció
atorgada  a  l’Associació  Cultivant  Igualtat,  i  retornar-la  a  l’aplicació  d’origen
300/3260/48109 del pressupost de la Diputació de Girona de 2022.

TERCER. Notificar aquest acord a l’Associació Cultivant Igualtat.

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

15. Aprovació resolució imports del primer trimestre del programa Identitats, 
arrels i tradicions, curs 2022-2023 - Cooperació Cultural

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

Vista la Convocatòria de subvencions a les entitats i associacions de cultura popular i
tradicional catalana de les comarques gironines,  en el marc del programa educatiu
«Identitats, arrels i tradicions», de la Diputació de Girona – curs 2022-2023, aprovada
per la Junta de Govern en la sessió de 15 de febrer de 2022 (BOP núm. 36, de 22 de
febrer de 2022). 

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

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

Atès que en aquests moments ja es disposa de les reserves que corresponen al primer
trimestre del curs escolar 2022-2023.

Vist  l’informe  de  la  cap  del  centre  gestor  de  Cooperació  Cultural,  i  atesos  els
antecedents esmentats,  el  president  de la  Comissió  Informativa de Cultura,  Noves
Tecnologies,   Esports i  Educació proposa a la Junta de Govern que adopti  l'acord
següent: 
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PRIMER. Concedir als beneficiaris que s’esmenten a continuació les subvencions que
es detallen, corresponents al programa «Identitats, arrels i tradicions», per al primer
trimestre del curs escolar 2022-2023: 

Expedient Beneficiari NIF Import

2022/4220
Cercle  de  Cultura
Tradicional  i  Popular
Marboleny 

G17201377 994,00 €

TOTAL 994,00  €

SEGON.  Disposar  la  despesa  total,  de  994,00  €, amb  càrrec  a  l’aplicació
pressupostària 300/3260/48109 del pressupost de 2022 de la Diputació de Girona.

TERCER.  Determinar  que  el  lliurament  de  la  subvenció  resta  condicionada  al
compliment  de  les  bases  específiques  reguladores  i  de  l'Ordenança  general  de
subvencions de la Diputació  de Girona i  informar els beneficiaris  que,  una vegada
comunicada la concessió de la subvenció, si en el termini d’un mes no manifesten el
contrari,  s’entendrà  que  accepten  la  subvenció,  així  com  les  condicions  general  i
específiques fixades que hi siguin d’aplicació.

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

CINQUÈ. 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.

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

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

16. Aprovar la rectificació d'un error material en la modificació de l'ordenança
reguladora  del  preu  públic  de  les  publicacions  corporatives:  Exemplars
col·lecció Llamps i tintes - Comunicació Cultural

Havent-se detectat un error material en el contingut de l’acord adoptat per la Junta de

Govern en la sessió de 20 de setembre de 2022, relatiu a l’aprovació inicial  de la

modificació  de  l’ordenança  del  preu  públic  per  al  servei  de  subscripcions  i  venda

d’edicions i publicacions corporatives, incorporant a l’annex de l’ordenança el preu dels

exemplars de la col·lecció «Llamps i tintes!»
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D’acord  amb  el  que  estableix  l’article  109.2  de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  de

procediment  administratiu  comú  de  les  administracions  públiques  “Revocació  i

rectificació d’errors:  Les administracions públiques podran,  així  mateix,  rectificar  en

qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o

aritmètics existents en els seus actes”.

Tenint en compte que procedeix rectificar l’error produït, vist l’informe de la cap del

centre gestor, i tenint en compte que la resolució va ser sotmesa a la Junta de Govern,

el diputat president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports

i Educació proposa a la Junta de Govern que adopti el següent acord:

PRIMER: Modificar el punt primer de l’acord de la Junta de Govern de 20 de setembre

de 2022, relatiu a l’aprovació inicial de la modificació de l’ordenança del preu públic per

al servei de subscripcions i venda d’edicions i publicacions corporatives, incorporant a

l’annex de l’ordenança el preu dels exemplars de la col·lecció «Llamps i tintes!», de

manera que on ara consta:

“Primer: Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança reguladora del preu públic

per  al  servei  de  subscripcions  i  venda  d’edicions  i  publicacions  corporatives,

incorporant a l’annex de l’ordenança, a l’apartat “Col·leccions”, la Col·lecció «Llamps i

tintes!», amb un preu de venda al públic de 13,44 € (IVA exclòs) cada exemplar.”

Ha de dir

“Primer: Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança reguladora del preu públic

per  al  servei  de  subscripcions  i  venda  d’edicions  i  publicacions  corporatives,

incorporant a l’annex de l’ordenança, a l’apartat “Col·leccions”, la Col·lecció «Llamps i

tintes!», amb un preu de venda al públic de 13,46 € (IVA exclòs) cada exemplar.”

SEGON: Traslladar el present acord a l’empresa NORDEST SL, actual distribuïdora de

les edicions de la Diputació de Girona.

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

17. Acceptar la renúncia de la subvenció concedida a Editorial Gent i Terra,
SL per  a  l'edició  de  la  publicació  Una  cinta  vora  el  mar  -  Comunicació
Cultural
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En data  19 de  juliol  de  2022,  la  Junta  de Govern  va concedir  una  subvenció  de
2.181,25 euros a l’editorial Gent i Terra, SL per a l’edició del llibre “Una cinta vora el
mar”  (Expedient  2022/5010)  dins la  convocatòria  de subvencions per al  foment de
produccions editorials, any 2022.

L’editorial Gent i Terra, SL, en data 28 de setembre de 2022, ha presentat un escrit en
què al·lega no poder complir amb els requisits de justificació establerts en la resolució i
per això presenta la renúncia expressa de la concessió de la subvenció per a l’edició
d’aquest llibre.

Per això, d’acord amb l’informe de la cap del servei de biblioteques (instructora del
procediment de concessió), 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. Acceptar formalment la renúncia presentada per l’editorial Gent i Terra, SL de
la subvenció de 2.181,25 euros atorgada per la Junta de Govern de data 19 de juliol de
2022 per a l’edició de la publicació “Una cinta vora el mar” (Expedient 2022/5010).

Segon. Anul·lar la disposició de la despesa de 2.181,25 euros a favor de l’editorial
Gent i Terra, Sl per a l’edició de la publicació “Una cinta vora el mar” amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 303/3340/47901.

Tercer. Notificar aquest acord a l’editorial Gent i Terra, SL.

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

18. Acceptar la renúncia de la subvenció concedida a l'editorial El cep i la  
nansa  per  a  l'edició  del  llibre  La  faràndula  de  la  Garrotxa,  vol  2.  -  
Comunicació Cultural

En data  19 de  juliol  de  2022,  la  Junta  de Govern  va concedir  una  subvenció  de
2.181,25 euros a Edicions El Cep i la Nansa per a l’edició del llibre “La faràndula de la
Garrotxa, vol 2 ” (Expedient 2022/5189) dins la convocatòria de subvencions per al
foment de produccions editorials, any 2022.

Edicions El Cep i la Nansa, en data 28 de setembre de 2022, ha presentat un escrit en
què al·lega no poder complir amb els requisits de justificació establerts en la resolució i
per això presenta la renúncia expressa de la concessió de la subvenció per a l’edició
d’aquest llibre.

Per això, d’acord amb l’informe de la cap del servei de biblioteques (instructora del
procediment de concessió), el president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves
Tecnologies,  Esports  i  Educació,  proposa a la  Junta de Govern que adopti  l’acord
següent:
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Primer. Acceptar formalment la renúncia presentada per Brau Edicions de la subvenció
de 2.181,25 euros atorgada per la Junta de Govern de data 19 de juliol de 2022 per a
l’edició de la publicació “La faràndula de la Garrotxa, vol 2” (Expedient 2022/5189).

Segon. Anul·lar la disposició de la despesa de 2.181,25 euros a favor d’ Edicions El
Cep i la Nansa per a l’edició de la publicació “La faràndula de la Garrotxa, vol 2” amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 303/3340/47901.

Tercer. Notificar aquest acord a Edicions El Cep i la Nansa.

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

19. Acceptar la renúncia de la subvenció concedida al Fundació privada per a
Disminuïts psíquics del  Pla de l'Estany per a l'edició del llibre Drets i  
discapacitat - Comunicació Cultural

En data  19 de  juliol  de  2022,  la  Junta  de Govern  va concedir  una  subvenció  de
1.468,75 euros a la Fundació privada per a Disminuïts psíquics de la comarca del Pla
de l’Estany per a l’edició del llibre “Drets i discapacitat (títol provisional)” (Expedient
2022/4900)  dins  la  convocatòria  de  subvencions  per  al  foment  de  produccions
editorials, any 2022.

La Fundació privada per a Disminuïts psíquics de la comarca del Pla de l’Estany, en
data 5 d’octubre de 2022, ha presentat un escrit en què al·lega no poder complir amb
els requisits de justificació establerts en la resolució i per això presenta la renúncia
expressa de la concessió de la subvenció per a l’edició d’aquest llibre.

Per això, d’acord amb l’informe de la cap del servei de biblioteques (instructora del
procediment de concessió), 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.  Acceptar  formalment  la  renúncia  presentada  la  Fundació  privada  per  a
Disminuïts psíquics de la comarca del Pla de l’Estany de la subvenció de 1.468,75
euros atorgada per la Junta de Govern de data 19 de juliol de 2022 per a l’edició de la
“Drets i discapacitat (títol provisional)” (Expedient 2022/4900).

Segon. Anul·lar la disposició de la despesa de 1.468,75 euros a favor de la Fundació
privada per a Disminuïts psíquics de la comarca del Pla de l’Estany per a l’edició de la
publicació  “Drets  i  discapacitat  (títol  provisional)”  amb  càrrec  a  l’aplicació
pressupostària 303/3340/48100.

Tercer. Notificar aquest acord a la Fundació privada per a Disminuïts psíquics de la
comarca del Pla de l’Estany.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres. 
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20. Desestimació de la sol·licitud de l'Ajuntament de Banyoles de pròrroga
del termini  de  justificació  de  la  subvenció  pel  subprograma  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.

Vistes  la  sol·licitud  de  l’Ajuntament  de  Banyoles,  amb  data  d’entrada  al  Registre
General de 23 de setembre de 2022, en què sol·licita una pròrroga en el termini de
justificació de la subvenció per l’Arranjament de la coberta del pavelló de la Draga del
subprograma A3.

Vist el punt 12 b, Termini, de 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,

que estableix que: “No s’accepten pròrrogues en el període d’execució ni ampliacions

de  termini  de  justificació,  de  manera  que,  una  vegada  hagi  finalitzat,  si  no  s’ha

presentat la justificació, s’inicia el procediment de revocació de la subvenció.”

Vist l’informe del cap del centre gestor sobre la sol·licitud de l’Ajuntament de Banyoles
de pròrroga en el termini de justificació de la subvenció per l’Arranjament de la coberta
del pavelló de la Draga del subprograma A3.

Atès que l’òrgan competent per resoldre 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. Desestimar la sol·licitud de l’Ajuntament de Banyoles de pròrroga en el termini
de justificació de la subvenció per l’Arranjament de la coberta del pavelló de la Draga
del subprograma A3.

Segon. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Banyoles.
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Sotmesa  la  proposta  a  debat  i  a  posterior  votació  resulta  aprovada  per  majoria
absoluta amb el següent resultat: 9 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts per
Catalunya i Grup d'Esquerra Republicana de Catalunya i 1 abstenció del president. No
hi ha vots en contra. 

21. Desestimació de la sol·licitud de l'Ajuntament de Puigcerdà de pròrroga
del termini  de  justificació  de  la  subvenció  pel  subprograma  A4  -  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.

Vistes  la  sol·licitud  de  l’Ajuntament  de  Puigcerdà,  amb  data  d’entrada  al  Registre
General  de  7  d’octubre  de  2022,  en  què  sol·licita  una  pròrroga  en  el  termini  de
justificació de la subvenció pel Canvi de tancament perimetral paviment pista de gel
del subprograma A4.

Vist el punt 12 b, Termini, de 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,
que estableix que: “No s’accepten pròrrogues en el període d’execució ni ampliacions
de  termini  de  justificació,  de  manera  que,  una  vegada  hagi  finalitzat,  si  no  s’ha
presentat la justificació, s’inicia el procediment de revocació de la subvenció.”

Vist l’informe del cap del centre gestor sobre la sol·licitud de l’Ajuntament de Puigcerdà
de  pròrroga  en  el  termini  de  justificació  de  la  subvenció  pel  Canvi  de  tancament
perimetral paviment pista de gel del subprograma A4.

Atès que l’òrgan competent per resoldre 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. Desestimar  la  sol·licitud  de  l’Ajuntament  de  Puigcerdà  de  pròrroga  en  el
termini  de justificació  de la  subvenció  pel  Canvi  de tancament perimetral  paviment
pista de gel del subprograma A4.
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Segon. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Puigcerdà.

Sotmesa  la  proposta  a  debat  i  a  posterior  votació  resulta  aprovada  per  majoria
absoluta amb el següent resultat: 9 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts per
Catalunya i Grup d'Esquerra Republicana de Catalunya i 1 abstenció del diputat Albert
Piñeira i Brosel. No hi ha vots en contra. 

22. Concedir una subvenció nominativa a Fundació Catalana per a l'esport
per pirineu català comunitat europea de l'esport - Servei d'Esports

Subvenció  nominativa  a  la  Fundació  Catalana  per  a  l’Esport  per  pirineu  català
comunitat europea de l’esport.. (Exp. 2022/9310).

La Fundació Catalana per l’Esport, amb domicili a Barcelona, en data 27 de setembre
de 2022  ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament de pirineu català
comunitat europea de l'esport i s’ha instruït l'expedient 2022/9310.

El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de data 17 de desembre de 2019, va
aprovar  el  Pla  Estratègic  de  Subvencions,  el  qual  preveu  que  el  Servei  d’Esports
atorgui subvencions nominatives als clubs esportius de les comarques gironines que
per  les  seves  característiques,  desenvolupin  unes  importants  funcions  esportives  i
socials.

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

Vist l'informe favorable del cap del centre gestor d'Esports, el diputat delegat d'Esports
proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent: 

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

Exp. núm. Nom beneficiari CIF/NIF

2022/9310 Fundació Catalana per a l’esport G62980248

Objecte de la subvenció Naturalesa

Pirineu català comunitat europea de l’esport Corrent

Pressupost de l’activitat  € Import de la subvenció
€

Import a justificar € % de finançament

95.525,00 20.000,00 95.525,00 20,93%

43

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



Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 20.000,00 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 320/3410/48157 del pressupost de la Diputació de Girona de
2022.

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

No es consideren despeses subvencionables els premis atorgats en metàl·lic sense la
retenció fiscal corresponent.
Es  consideren  despeses  efectuades  les  que  s'hagin  meritat  durant  el  termini
d’execució,  encara  que  no  hagin  estat  pagades  efectivament  abans  d'acabar  el
període de la justificació.

El període d’execució de l’actuació subvencionada comença l’1 de gener de 2022 i
finalitza el 30 de novembre de 2022.

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

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

Sisè. Termini i règim de justificació. El beneficiari ha de justificar en el termini que
finalitza  el  30  de  novembre  de  2022,  l’import  de  95.525,00  euros  corresponent  a
l’import  total  de  les  despeses  que  consten  en  el  pressupost  de  la  sol·licitud  de
subvenció, mitjançant la presentació al Registre General de la Diputació del compte
justificatiu normalitzat, disponible a l’apartat «Documentació» del web de la Diputació
de Girona www.ddgi.cat, acompanyat de la documentació següent:

a) Memòria justificativa del compliment de l’activitat.
b)  Relació  classificada  de  les  despeses  de  l’activitat,  amb  la  identificació  del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la
factura. 
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats, amb la
identificació de l’import i la procedència.
d) Documentació acreditativa que l’activitat  subvencionada s’ha efectuat amb la
col·laboració de la Diputació de Girona tal i com estableix el punt novè d’aquest
acord.
e) 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
(model disponible a l’apartat «Documentació» del web www.ddgi.cat). 
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Si  l’import  justificat  resulta  finalment  superior  al  que es  preveu en la  sol·licitud,  la
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment. 

En cas  que l’import  justificat  sigui  inferior  al  90% de  l’import  a  justificar,  la
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat justificada
el percentatge de finançament.

Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a
la base quarta (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos), superin la despesa efectiva.

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

Setè. Afectació dels béns. El beneficiari ha de destinar els béns al fi concret per al
qual es concedeix la subvenció durant un període mínim de 5 anys en cas de béns
inscriptibles  en  un  registre  públic,  i  mínim de  2  anys  per  la  resta  de  béns.  Si  el
beneficiari es proposa modificar el fi concret per al qual es va concedir la subvenció,
prèviament ha de retornar les quantitats percebudes en concepte de subvenció, més
l'interès legal  que correspongui.  Aquesta circumstància ha de quedar inscrita en el
registre públic corresponent.

En el cas de béns inscriptibles en un registre públic, les circumstàncies expressades
en el paràgraf anterior s'han de fer constar en l'escriptura en el cas d'adquisició, i en
qualsevol cas en el registre públic corresponent, i cal indicar-hi l'import de la subvenció
concedida.

Vuitè. Pagament. No s'efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la
presentació  del  corresponent  compte  justificatiu.  Es  tramitarà  el  pagament  de  la
subvenció previ  informe favorable del cap del  centre gestor,  i  el  pagament es farà
efectiu mitjançant transferència bancària.

El beneficiari resta obligat a presentar la justificació econòmica al Registre General de
la Diputació en el termini atorgat a l’efecte, de conformitat amb el que s’estableix en el
punt sisè d’aquest acord.

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
l’activitat ja hagi estat realitzada. 

Els  beneficiaris  que  utilitzin  les  xarxes  socials,  quan  difonguin  les  actuacions
subvencionades  per  Diputació  de  Girona,  ho  hauran  de  fer  utilitzant  l’etiqueta
@diputaciogirona i el hashtag #EsportsDdGi

Així mateix, el dia que es realitzi l’activitat objecte de la subvenció el beneficiari haurà
d’instal·lar l’arc inflable de la Diputació de Girona, que prèviament haurà de sol·licitar a
través del següent enllaç: www.ddgi.cat/materialesports. 
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Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per
aplicació  del  règim previst  en  el  títol  IV de la  Llei  general  de subvencions  puguin
correspondre, s’aplicaran les regles següents:

- 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.

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

Desè. Altres obligacions del beneficiari. El beneficiari té les obligacions següents:
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció.
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i la informació que li sigui requerida
en relació amb l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les
actuacions  de  comprovació  i  control  de  la  Diputació  de  Girona,  la  Sindicatura  de
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable.
c)  Notificar  a  la  Diputació  de  Girona  la  informació  relativa  als  ajuts  obtinguts  o
demanats  a  altres  administracions  o  entitats  públiques  o  privades,  nacionals  o
internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud.
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i
control. 
e) 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.
g) En el supòsit que es concedeixi una dotació econòmica als premiats, aquesta haurà
de ser la mateixa tant per la categoria masculina com per la femenina per tal de donar
compliment a la normativa reguladora en igualtat de gènere.
h) Promoure i acollir activitats o sessions per les entitats del territori.
i) Participar activament en els actes i activitats que la Diputació de Girona li demani.

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.  La Junta de Govern de la  Diputació  de
Girona  té  la  facultat  de  revisar  la  subvenció  concedida  i  de  modificar  l’acord  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 l’acord 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.
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’aquest
acord 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
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l’activitat,  tot  i  que  finalment  no  s’hagi  pogut  dur  a  terme,  sempre  i  quan  estigui
degudament motivat.
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:

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

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

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

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

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

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

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

drets estatutaris. 
 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.

 La  igualtat  de  tracte  de  totes  les  persones,  evitant  qualsevol  mena  de
discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions.
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 La rendició de comptes i la responsabilitat  per les actuacions pròpies i dels
òrgans que dirigeix.

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

 La bona fe.
 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. 
 Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó

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

Divuitè. Notificar aquest acord a Fundació Catalana per a l’esport.

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

23. Revocació definitiva de la subvenció al  Patinatge Artístic Maçanet  pel  
Subprograma B4 - Servei d'Esports

Antecedents

El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de 21 de desembre de 2021, va aprovar
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, que es va publicar en el
Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) número 2, de 4 de gener de 2022.

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió de data 15 de febrer de 2022,
va  aprovar  la  convocatòria  de  subvencions  de  la  Diputació  de  Girona  per  al
finançament  de  l’acció  de  promoció  i  foment  de  l’activitat  física  i  l’esport  a  les
comarques gironines, que es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Girona
(BOPG) número 40, de 28 de febrer de 2022.

El Patinatge Artístic Maçanet, amb data d’entrada al Registre General de 2 de març de
2022,  va  sol·licitar  un  ajut  de  3.500,00  euros  per  la  participació  al  Campionat
d’Espanya de grups xou júnior a Alcoi. Programa B4. Amb un pressupost de 7.900,00
euros.
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La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió de 21 de juny de 2022, va
acordar,  mitjançant  l’annex  8,  la  concessió  d’una  subvenció  al  Patinatge  Artístic
Maçanet per import de 1.000,00 euros. 

En  data  6  de  juliol  de  2022,  va  tenir  entrada  en  el  Registre  General  el  compte
justificatiu  presentat  pel  Patinatge  Artístic  Maçanet  en  el  qual  es  relacionaven
despeses per un import total de 5.087,80 euros.

En el decurs dels treballs de comprovació de la documentació presentada es detecta
que les despeses relacionades en el document compte justificatiu es troben fora del
període  d’execució  establert  a  les  bases  reguladores  de  subvencions  (punt  3  del
Subprograma B4. Suport a la participació en esdeveniments esportiu federats de nivell
estatal o superior que es portin a terme fora de Catalunya). 

El punt 18 de 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 publicades en
el Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) número 2, de 4 de gener de 2022,
referent a la Invalidesa, revocació i reintegrament estableix que:

“La Diputació de Girona pot  revocar totalment o parcialment les subvencions,  amb
l’obligació  per  part  del  beneficiari  de retornar  l’import  rebut  i  de  pagar  l’interès  de
demora corresponent, en els supòsits següents:

-  Els que recull l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.

-  En cas d’incompliment d’altres obligacions que estableixen aquestes bases.
-  Altres supòsits que estableix la normativa reguladora de subvencions.”

Mitjançant acord de la Junta de Govern de 19 de juliol de 2022, notificat a l’entitat
Patinatge Artístic Maçanet  en data 20 de juliol  de 2022,  s’inicia  el  procediment de
revocació de la subvenció per la participació al Campionat d’Espanya de grups xou
júnior a Alcoi. Programa B4.
El Patinatge Artístic Maçanet, en data d’entrada al Registre General de 27 de juliol de
2022 presenta al·legacions a l’acord de la Junta de Govern de 19 de juliol de 2022.

Es comprova la documentació aportada i els fets que s’exposen.

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, que es va publicar en el
Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) número 2, de 4 de gener de 2022,
estableixen en el punt 3 de l’annex referent al programa B4 que el període d’execució
d’aquest  programa és de l’1  de setembre de l’any anterior  a la  convocatòria  al  31
d’agost de l’any de la convocatòria.

Vist  l’informe  favorable  del  cap  del  Servei  d’Esports,  el  diputat  delegat  d’Esports
proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent:

ACORD

Primer.  Desestimar  les al·legacions presentades pel  Patinatge Artístic  Maçanet  per
tractar-se d’un canvi de destí de la subvenció atorgada.
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Segon. Revocar la subvenció concedida, per import de 1.000,00 euros, a Patinatge
Artístic  Maçanet  per  la  participació  al  Campionat  d’Espanya  de grups xou júnior  a
Alcoi. Programa B4.

Tercer. Anul·lar el document de disposició de despesa següent:

Exp. Sol·licitant CIF Prog. Document D Import
2022/2851 Patinatge Artístic Maçanet G17371501 B4 920220007480 1.000,00 €

Quart. Notificar aquest acord a Patinatge Artístic Maçanet.

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

24. Concedir  una  subvenció  nominativa  agenda  gestió  esportiva,  SL.  pel  
campionat europeu dragon boat - Servei d'Esports

Subvenció nominativa a l’Agenda Gestió  Esportiva,  SL.,  pel campionat  europeu de
dragon boat. (Exp. 2022/9029).

Agenda Gestió Esportiva, SL., amb domicili a Banyoles, en 14 de setembre de 2022 ha
sol·licitat  una  subvenció  nominativa  per  al  finançament  del  campionat  europeu  de
dragon boat i s’ha instruït l'expedient 2022/9029.

El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de data 17 de desembre de 2019, va
aprovar  el  Pla  Estratègic  de  Subvencions,  el  qual  preveu  que  el  Servei  d’Esports
atorgui subvencions nominatives als clubs esportius de les comarques gironines que
per  les  seves  característiques,  desenvolupin  unes  importants  funcions  esportives  i
socials.

Atès que en el pressupost de la Diputació de 2022 hi figura una subvenció consignada
nominativament a favor de Agenda Gestió Esportiva, SL., de conformitat amb allò que
preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i
l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona; i vist
que la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de conformitat
amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol,
pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.

Vist l'informe favorable del cap del centre gestor d'Esports, el diputat delegat d'Esports
proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent: 

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

Exp. núm. Nom beneficiari CIF/NIF

2022/9029 Agenda Gestió Esportiva, SL. B17373630

Objecte de la subvenció Naturalesa

Campionat europeu dragon boat Corrent
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Pressupost de l’activitat  € Import de la subvenció
€

Import a justificar € % de finançament

109.509,33 20.000,00 109.509,33 18,26%

Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 20.000,00 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 320/3410/47911 del pressupost de la Diputació de Girona de
2022.

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

No es consideren despeses subvencionables els premis atorgats en metàl·lic sense la
retenció fiscal corresponent.
Es  consideren  despeses  efectuades  les  que  s'hagin  meritat  durant  el  termini
d’execució,  encara  que  no  hagin  estat  pagades  efectivament  abans  d'acabar  el
període de la justificació.

El període d’execució de l’actuació subvencionada comença el l’1 de juny de 2022 i
finalitza el 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,  nacional,  de  la  Unió  Europea  o
d’organismes internacionals. La suma de les subvencions compatibles amb la de la
Diputació  de  Girona  en  cap  cas  no  pot  superar  el  cost  total  de  l'activitat
subvencionada.

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

Sisè. Termini i règim de justificació. El beneficiari ha de justificar en el termini que
finalitza el 30 d’octubre de 2022, l’import de 109.509,33 euros corresponent a l’import
total  de les despeses que consten en el  pressupost de la sol·licitud de subvenció,
mitjançant  la presentació al Registre General de la Diputació del compte justificatiu
normalitzat, disponible a l’apartat «Documentació» del web de la Diputació de Girona
www.ddgi.cat, acompanyat de la documentació següent:

a) Memòria justificativa del compliment de l’activitat.
b)  Relació  classificada  de  les  despeses  de  l’activitat,  amb  la  identificació  del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la
factura. 
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats, amb la
identificació de l’import i la procedència.
d) Documentació acreditativa que l’activitat  subvencionada s’ha efectuat amb la
col·laboració de la Diputació de Girona tal i com estableix el punt novè d’aquest
acord.
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e) 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
(model disponible a l’apartat «Documentació» del web www.ddgi.cat). 

Si  l’import  justificat  resulta  finalment  superior  al  que es  preveu en la  sol·licitud,  la
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment. 

En cas  que l’import  justificat  sigui  inferior  al  90% de  l’import  a  justificar,  la
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat justificada
el percentatge de finançament.

Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a
la base quarta (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos), superin la despesa efectiva.

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

Setè. Afectació dels béns. El beneficiari ha de destinar els béns al fi concret per al
qual es concedeix la subvenció durant un període mínim de 5 anys en cas de béns
inscriptibles  en  un  registre  públic,  i  mínim de  2  anys  per  la  resta  de  béns.  Si  el
beneficiari es proposa modificar el fi concret per al qual es va concedir la subvenció,
prèviament ha de retornar les quantitats percebudes en concepte de subvenció, més
l'interès legal  que correspongui.  Aquesta circumstància ha de quedar inscrita en el
registre públic corresponent.

En el cas de béns inscriptibles en un registre públic, les circumstàncies expressades
en el paràgraf anterior s'han de fer constar en l'escriptura en el cas d'adquisició, i en
qualsevol cas en el registre públic corresponent, i cal indicar-hi l'import de la subvenció
concedida.

Vuitè. Pagament. No s'efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors
a la presentació del corresponent compte justificatiu. Es tramitarà el pagament de
la subvenció previ informe favorable del cap del centre gestor, i el pagament es farà
efectiu mitjançant transferència bancària.

El beneficiari resta obligat a presentar la justificació econòmica al Registre General de
la Diputació en el termini atorgat a l’efecte, de conformitat amb el que s’estableix en el
punt sisè d’aquest acord.

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
l’activitat ja hagi estat realitzada. 

Els  beneficiaris  que  utilitzin  les  xarxes  socials,  quan  difonguin  les  actuacions
subvencionades  per  Diputació  de  Girona,  ho  hauran  de  fer  utilitzant  l’etiqueta
@diputaciogirona i el hashtag #EsportsDdGi
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Així mateix, el dia que es realitzi l’activitat objecte de la subvenció el beneficiari haurà
d’instal·lar l’arc inflable de la Diputació de Girona, que prèviament haurà de sol·licitar a
través del següent enllaç: www.ddgi.cat/materialesports. 

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:

- 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.

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

Desè. Altres obligacions del beneficiari. El beneficiari té les obligacions següents:

a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció.
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i la informació que li sigui requerida
en relació amb l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les
actuacions  de  comprovació  i  control  de  la  Diputació  de  Girona,  la  Sindicatura  de
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable.
c)  Notificar  a  la  Diputació  de  Girona  la  informació  relativa  als  ajuts  obtinguts  o
demanats  a  altres  administracions  o  entitats  públiques  o  privades,  nacionals  o
internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud.
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i
control. 
e) 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.
g) En el supòsit que es concedeixi una dotació econòmica als premiats, aquesta haurà
de ser la mateixa tant per la categoria masculina com per la femenina per tal de donar
compliment a la normativa reguladora en igualtat de gènere.
h) Promoure i acollir activitats o sessions per les entitats del territori.
i) Participar activament en els actes i activitats que la Diputació de Girona li demani.

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.  La Junta de Govern de la  Diputació  de
Girona  té  la  facultat  de  revisar  la  subvenció  concedida  i  de  modificar  l’acord  de
concessió en el cas que s’hagin alterat les condicions que s’han tingut en compte per
concedir la subvenció. 
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Una vegada s’hagi aprovat l’acord 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.

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’aquest
acord 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.

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:

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

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

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

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

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

Quinzè. Prohibició de contractació amb persones vinculades.  El  beneficiari  no
podrà  concertar  l’execució  total  o  parcial  de  les  activitats subvencionades  amb
persones o entitats amb qui estigui vinculat, llevat que la contractació es realitzi amb
les  condicions  normals  de  mercat  i  hagi  obtingut  l’autorització de  la  Diputació  de
Girona.

Tampoc no podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l’article 29.7
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
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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: 

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

drets estatutaris. 
 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.

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

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

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

 La bona fe.
 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. 
 Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó

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

Divuitè. Notificar aquest acord a Agenda Gestió Esportiva, SL.

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

25. Acceptar la renuncia de l'Ajuntament de Campdevànol a la subvenció pel 
subprograma A1 - 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.
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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  la  renúncia  de  subvenció  presentada  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 és:

Prog. Exp. Sol·licitant CIF
Data  presentació
renuncia

A1 2022/4262 Ajuntament de Campdevànol P1704000G 28/09/2022

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 la renuncia així com l’anul·lació del document de disposició de la despesa
d’acord amb la taula següent:

Exp. Sol·licitant CIF Prog. Document D Import
2022/4262 Ajuntament  de

Campdevànol
P1704000G A1 920220007149 1.930,00 €

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

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

26. Acceptar  la  renuncia  de  l'Ajuntament  del  CE  Cavall  de  Mar  Centre  
d'Equitació a la subvenció pel subprograma B4 - 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.
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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 la renúncia de subvenció presentada 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 és:

Prog. Exp. Sol·licitant CIF
Data  presentació
renuncia

B4 2022/3150 CE Cavall de Mar Centre d’Equitació G55032494 03/10/2022

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 la renuncia així com l’anul·lació del document de disposició de la
despesa d’acord amb la taula següent:

Exp. Sol·licitant CIF Prog. Document D Import
2022/3150 CE Cavall de Mar Centre

d’Equitació
G55032494 B4 920220007374 2.640,00 €

Segon. Notificar aquest acord al Club Esportiu Cavall de Mar Centre d’Equitació.

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

27. Acceptar  la  renuncia  de  l'Ajuntament  de  Llívia  a  la  subvenció  pel  
subprograma A4 - 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.
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Vist l’informe del cap del centre gestor sobre la renúncia de subvenció presentada 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 és:

Prog. Exp. Sol·licitant CIF
Data  presentació
renuncia

A4 2022/4749 Ajuntament de Llívia P1710100G 05/10/2022

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 la renuncia així com l’anul·lació del document de disposició de la
despesa d’acord amb la taula següent:

Exp. Sol·licitant CIF Prog. Document D Import
2022/4749 Ajuntament de Llívia P1710100G A4 920220007074 25.000,00 €

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

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

28. Acceptar  la  renuncia  de  l'Ajuntament  de  Llívia  a  la  subvenció  pel  
subprograma 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 la renúncia de subvenció presentada 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 és:

Prog. Exp. Sol·licitant CIF
Data  presentació
renuncia

A3 2022/4941 Ajuntament de Llívia P1710100G 06/10/2022
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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 la renuncia així com l’anul·lació del document de disposició de la
despesa d’acord amb la taula següent:

Exp. Sol·licitant CIF Prog. Document D Import
2022/4941 Ajuntament de Llívia P1710100G A3 920220007317 6.406,25 €

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

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

29. Renúncia parcial El Serradet de Barneres SA i aprovar subvenció llista  
d'espera Jorge Holgado - Medi Ambient

La  Junta  de  Govern  va  resoldre  en  data  21  de  juny  de  2022  la  convocatòria  de
subvencions  per  a  projectes  dins  del  Parc  Natural  i  Reserva  de  la  Biosfera  del
Montseny  2022.  La resolució  va  aprovar  una  llista  d’espera  de  sol·licituds  que  no
havien  pogut  ser  concedides  per  manca  de  disponibilitat  pressupostària  de  la
convocatòria.

Vist l'escrit presentat per Agroblanch S.A., de data 6 de juliol de 2022 renunciant a
l’esmentada subvenció  la  Junta de Govern de data 2 d’agost  de 2022 va acordar
acceptar  la  renúncia  presentada  per  Agroblanch  S.A.  amb CIF  A17012972,  de  la
subvenció atorgada per import de 3.500,00 euros, per l’arranjament o la construcció
d’elements exteriors: Construcció de tanca per maneig ramader i per protecció agrícola
del senglar, exp. 2022/2290.

Vist  l'escrit  presentat  per  Serradet  de Barneres  S.A.,  de  data  16 d’agost  de 2022
sol·licitant una modificació de la subvenció atorgada que porta implícita una renúncia
PARCIAL  de  645,00  €  donat  que  no  es  poden  fer  càrrec  dels  costos  previstos
inicialment en la sol·licitud i resulta inviable econòmicament l’actuació.

Vist l’informe del centre gestor i l’acta de la reunió de la Comissió avaluadora de 12 de
maig de 2022, en què es concreta el resultat de l’avaluació efectuada.

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

PRIMER. Acceptar la modificació de la subvenció atorgada, que suposa la renúncia
parcial  de 645€ per  la recuperació d’uns antics camps de conreu,  la realització de
diferents practiques agrícoles i  la inscripció al  CCPAE,  presentada per Serradet de
Barneres S.A. amb CIF F67138156
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SEGON. Cancel·lar la disposició de la despesa per import de 240,00 euros amb càrrec
a l’aplicació 500/1700/77900 de l’anualitat 2022 i cancel·lar la disposició de la despesa
per  import  de 405,00 euros amb càrrec  a  l’aplicació  500/1700/47900 de l’anualitat
2022.

TERCER. Redistribuir l’import de la convocatòria de subvencions per a la realització de
projectes dins del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny, d’import total
165.500,00 €, d’acord amb el detall següent:

Aplicació Pressupostària Crèdits inicials Crèdits finals Diferència

500/1700/48118 16.792,75 16.792,75 0,00
500/1700/77900 13.701,69 10.201,69 - 3.500,00
500/1700/78100 87.976,06 91.476,06 + 3.500,00
500/1700/47900 6.529,50 6.529,50 0,00

500/1700/76502 0,00 0,00 0,00

500/1700/46208 37.500,00 37.500,00 0,00
500/1700/48134 3.000,00 3.000,00 0,00

165.500,00 165.500,00 0,00

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

Aplicació Pressupostària Diferència

500/1700/48118 0,00

500/1700/77900 - 3.500,00
500/1700/78100 + 3.500,00
500/1700/47900 0,00

500/1700/76502 0,00

500/1700/46208 0,00
500/1700/48134 0,00

TOTAL 0,00

CINQUÈ. Concedir la subvenció per ordre de puntuació al primer sol·licitant de la llista
d’espera:

Expedient Beneficiari Nom DNI Títol i descripció objecte Proposta
subvenció

Import mínim
a justificar

2022/1442 Jorge  Holgado
Álvarez

0796****W Instal·lació  de  plaques  solars  i
bateries per a la millora en eficiència
energètica de l’habitatge

2.450,70 4.901,40

SISÈ. Disposar la despesa de 2.450,70 €, amb càrrec a l’aplicació 500/1700/78100 de
l’anualitat de l’any 2022.

SETÈ Determinar que el termini per justificar la subvenció finalitza el dia 31 de març de
2023.

VUITÈ. Notificar aquest acord als interessats.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres. 
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30. Redistribució  de  l'import  de  la  convocatòria  de  subvencions  de  la  
campanya Del Mar als Cims 2021-23 - Medi Ambient

El Ple de la Diputació de Girona va aprovar, en la sessió del dia 24 de novembre de 2020,
les bases de la campanya “Del Mar als cims” programa d’educació ambiental dirigit a les
escoles  gironines.  El  seu objectiu  és  divulgar  i  donar  a  conèixer  els  principals  espais
naturals  i  biogeogràfics  del  territori  gironí  entre  la  població  escolar  de  les  nostres
comarques  mitjançant  les  activitats  educatives  i  de  formació  que,  promogudes  i
subvencionades per la Diputació de Girona, s’efectuïn als diferents equipaments i entitats
d’educació ambiental participants a la campanya.

Mitjançant edicte en el Butlletí Oficial de la Província, núm. 37 de data 24 de febrer de
2021,  es  va  publicar  la  convocatòria  de  les  subvencions  a  les  entitats  i  equipaments
d’educació ambiental per a la campanya “Del Mar als Cims” per als cursos escolars 2021-
22 i 2022-23.

La Junta de Govern de data 21 de setembre de 2021 va resoldre la campanya, i va
designar els equipaments que realitzaran les activitats educatives durant els cursos
2021-22 i 2022-23.

Un cop rebuts els comptes justificatius de les entitats del curs 2021-22, i veient que no hi
ha  prou  import  a  l’aplicació  pressupostària  d’organismes  autònoms,  a  la  vista  de  la
documentació presentada i de l’informe tècnic, el diputat de Medi Ambient proposa a la
Junta de Govern, l’adopció del següent acord:

PRIMER. Redistribuir l’import de la convocatòria de subvencions de la campanya Del Mar
als Cims 2021-23, d’import total 167.000,00 euros, d’acord amb el detall següent:

Aplicació pressupostària Crèdits inicials (en €) Crèdits finals (en €) Diferència
500/1700/48100 exercici 2021 16.000,00 16.000,00 0,00
500/1700/46769 exercici 2021 1.000,00 1.000,00 0,00
500/1700/46224 exercici 2021 300,00 300,00 0,00
500/1700/46280 exercici 2021 200,00 200,00 0,00
500/1700/47902 exercici 2021 1.000,00 1.000,00 0,00
500/1700/48100 exercici 2022 58.000,00 48.000,00 -10.000,00
500/1700/46769 exercici 2022 9.000,00 9.000,00 0,00
500/1700/46224 exercici 2022 4.000,00 4.000,00 0,00
500/1700/46280 exercici 2022 2.500,00 12.500,00 +10.000,00
500/1700/47902 exercici 2022 10.000,00 10.000,00 0,00
500/1700/48100 exercici 2023 42.000,00 42.000,00 0,00
500/1700/46769 exercici 2023 8.000,00 8.000,00 0,00
500/1700/46224 exercici 2023 3.700,00 3.700,00 0,00
500/1700/46280 exercici 2023 2.300,00 2.300,00 0,00
500/1700/47902 exercici 2023 9.000,00 9.000,00 0,00
Total 167.000,00 167.000,00 € 0,00

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

Aplicació pressupostària Diferència
500/1700/48100 exercici 2021 0,00
500/1700/46769 exercici 2021 0,00
500/1700/46224 exercici 2021 0,00
500/1700/46280 exercici 2021 0,00
500/1700/47902 exercici 2021 0,00
500/1700/48100 exercici 2022 -10.000,00
500/1700/46769 exercici 2022 0,00
500/1700/46224 exercici 2022 0,00
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500/1700/46280 exercici 2022 +10.000,00
500/1700/47902 exercici 2022 0,00
500/1700/48100 exercici 2023 0,00
500/1700/46769 exercici 2023 0,00
500/1700/46224 exercici 2023 0,00
500/1700/46280 exercici 2023 0,00
500/1700/47902 exercici 2023 0,00
Total 0,00

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

QUART.  Facultar  el  president  de  la  Corporació  per  a  la  signatura  dels  documents
necessaris per al desplegament d’aquest acord.

CINQUÈ. Traslladar el present acord als interessats.

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

31. Redistribució  imports  convocatòria  Tallers  Ambientals  2021-23  -  Medi  
Ambient

El Ple de la Diputació de Girona va aprovar, en la sessió del dia 24 de novembre de
2020, les bases de la campanya “Tallers Ambientals”.

Mitjançant edicte en el Butlletí Oficial de la Província, núm. 37 de data 24 de febrer de
2021, es va publicar la convocatòria de les subvencions a les entitats i equipaments
d’educació ambiental per a la campanya “Tallers Ambientals” per als cursos escolars
2021-22 i 2022-23.

La Junta de Govern de data 21 de setembre de 2021 va resoldre la campanya, i va
designar els equipaments que realitzaran les activitats educatives durant els cursos
2021-22 i 2022-23.

Un cop rebuts els comptes justificatius de les entitats del curs 2021-22, i veient que no
hi ha prou import a l’aplicació pressupostària de societats mercantils, a la vista de la
documentació presentada i de l’informe tècnic, el diputat de Medi Ambient proposa a la
Junta de Govern, l’adopció del següent acord:

PRIMER. Redistribuir l’import de la convocatòria de subvencions de la campanya Del
Mar als Cims 2021-23, d’import total 20.600,00 euros, d’acord amb el detall següent:

Aplicació pressupostària Crèdits  inicials  (en
€)

Crèdits finals (en
€)

Diferència

500/1700/48100 exercici 2021 4.000,00 4.000,00 0,00
500/1700/46769 exercici 2021 200,00 200,00 0,00
500/1700/46224 exercici 2021 300,00 300,00 0,00
500/1700/46280 exercici 2021 200,00 200,00 0,00
500/1700/47902 exercici 2021 400,00 400,00 0,00
500/1700/48100 exercici 2022 7.000,00 5.000,00 -2.000,00
500/1700/46769 exercici 2022 600,00 600,00 0,00
500/1700/46224 exercici 2022 800,00 800,00 0,00
500/1700/46280 exercici 2022 700,00 700,00 0,00
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500/1700/47902 exercici 2022 1.200,00 3.200,00 +2.000,00
500/1700/48100 exercici 2023 3.000,00 3.000,00 0,00
500/1700/46769 exercici 2023 400,00 400,00 0,00
500/1700/46224 exercici 2023 500,00 500,00 0,00
500/1700/46280 exercici 2023 500,00 500,00 0,00
500/1700/47902 exercici 2023 800,00 800,00 0,00
Total 20.600,00 20.600,00 € 0,00

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

Aplicació pressupostària Diferència
500/1700/48100 exercici 2021 0,00
500/1700/46769 exercici 2021 0,00
500/1700/46224 exercici 2021 0,00
500/1700/46280 exercici 2021 0,00
500/1700/47902 exercici 2021 0,00
500/1700/48100 exercici 2022 -2.000,00
500/1700/46769 exercici 2022 0,00
500/1700/46224 exercici 2022 0,00
500/1700/46280 exercici 2022 0,00
500/1700/47902 exercici 2022 +2.000,00
500/1700/48100 exercici 2023 0,00
500/1700/46769 exercici 2023 0,00
500/1700/46224 exercici 2023 0,00
500/1700/46280 exercici 2023 0,00
500/1700/47902 exercici 2023 0,00
Total 0,00

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

QUART.  Facultar  el  president  de  la  Corporació  per  a  la  signatura  dels  documents
necessaris per al desplegament d’aquest acord.

CINQUÈ. Traslladar el present acord als interessats.

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

32. Acceptar la renúncia presentada per la Fundació Privada VIncles de la  
subvenció dins el Parc Natural del Montseny - Medi Ambient

En data 21 de juny de 2022, per acord de  la Junta de Govern, es va atorgar una
subvenció de 2.587,50 € a Fundació Privada Vincles pel projecte Water Youth Talent:
durant  una  setmana  un  grup  de  15  joves  vinguts  de  tot  Catalunya  participaran
activament en el disseny d'activitats educatives entorn de l'aigua al Parc Natural del
Montseny.

En data 16 de setembre de 2022, el beneficiari ha presentat un escrit de renúncia a la
subvenció atorgada donat que no s'ha realitzat aquesta activitat aquest estiu 2022.

Vist l’informe del Servei de Medi Ambient, de data 30 de setembre de 2022.

Atès que la subvenció va ser atorgada per acord de Junta de Govern, correspon a
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aquest òrgan resoldre la renúncia.

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

PRIMER. Acceptar la renúncia presentada per la Fundació Privada Vincles. amb CIF
G55063259,  de  la  subvenció  atorgada  per  import  de  2.587,50  euros,  pel  projecte
Water Youth Talent: durant una setmana un grup de 15 joves vinguts de tot Catalunya
participaran activament en el disseny d'activitats educatives entorn de l'aigua al Parc
Natural del Montseny, exp. 2022/2157.

SEGON.  Cancel·lar la disposició de la despesa per import de 2.587,50  euros amb
càrrec a l’aplicació 500/1700/48118 de l’anualitat 2022.

TERCER. Declarar conclòs l'esmentat expedient i procedir al seu arxiu a efectes de la
seva tramitació per part del servei de Medi Ambient.

QUART. Traslladar la present resolució a la Fundació Privada Vincles.

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

33. Aprovació  de  la  convocatòria  anticipada  per  a  la  concessió  de
subvencions per al desenvolupament d'actuacions de conservació del patrimoni
natural en espais d'interès natural, any 2023. Ajuntaments - Medi Ambient

El Pla estratègic de subvencions 2020-2023 de la Diputació de Girona preveu com uns
dels  eixos  estratègics  del  Servei  de  Medi  Ambient  «La  Conservació  del  patrimoni
natural i la biodiversitat», que té com a objectiu aturar la pèrdua de biodiversitat i la
degradació dels hàbitats naturals de les comarques gironines amb especial atenció als
espais de la Xarxa Natura 2000 (ZEC i ZEPA) i altres espais de la demarcació inclosos
al  PEIN.  Donar  suport  als  ajuntaments  en la  restauració,  conservació  i  millora  del
patrimoni natural.

L’eix  esmentat  es  desplega,  entre  altres,  mitjançant  el  programa  de  suport  a  la
conservació i gestió del patrimoni natural de les comarques gironines, el qual conté la
línia de suport als consorcis gestors d’espais d’interès natural i ajuntaments.

Aquest eix en concreta, entre altres, amb la línia següent:

- Línia de suport als municipis en actuacions de millora del patrimoni natural.

La  Diputació  de  Girona,  en  exercici  de  la  seva  competència  d’assistència  als
ajuntaments,  dóna suport  en actuacions  de millora  del  patrimoni  natural  en espais
d’interès natural; per altra banda, dóna suport als ajuntaments en actuacions de millora
del patrimoni natural.

El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de 20 de setembre de 2022, va aprovar
les  bases  reguladores  de  subvencions  per  al  desenvolupament  d’actuacions  de
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conservació del patrimoni natural per a consorcis gestors d’espais d’interès natural i
ajuntaments, i van estar publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona número
191 de 5 d’octubre de 2022.

Tant el contingut com la tramitació de la convocatòria anticipada de subvencions per al
desenvolupament de conservació del patrimoni natural en espais d’interès natural, 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 2 de les bases específiques reguladores de subvencions per al
desenvolupament d’actuacions de conservació del patrimoni natural per a consorcis
gestors d’espais d’interès natural i ajuntaments, 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. 

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  al  desenvolupament  d’actuacions  de
conservació del patrimoni natural en espais d’interès natural, any 2023, el text de la
qual es transcriu literalment a continuació:

“CONVOCATÒRIA ANTICIPADA DE SUBVENCIONS ALS AJUNTAMENTS PER AL
DESENVOLUPAMENT  D’ACTUACIONS  DE  CONSERVACIÓ  DEL  PATRIMONI
NATURAL EN ESPAIS D’INTERÈS NATURAL. ANY 2023

1. Objecte i finalitat
Subvencions en règim de concurrència competitiva als ajuntaments de la província de
Girona, destinades a executar accions de conservació del patrimoni natural en espais
d’interès natural, d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades pel Ple
de la Diputació en la sessió del dia 20 de setembre de 2022.
Línia 2. Suport als ajuntaments de la demarcació de Girona per a l’eliminació i/o gestió
de flora exòtica invasora en l’àmbit municipal, o bé per a la conservació d’elements
prioritaris  del  patrimoni  natural  municipal  o  per  a  la  regulació  de  l’ús  públic  dins
d’espais  de  la  Xarxa  Natura  2000,  del  PEIN o  bé  en  altres  espais  que  alberguin
hàbitats  i/o espècies d’interès comunitari prioritari.
CRITERIS DE VALORACIÓ
Els criteris de valoració són definits a l’article 7 de les bases reguladores específiques.

2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària

65

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



L’import  total  destinat  a  la  convocatòria  és  de  185.000,00  €.  Les  aplicacions
pressupostàries a què es carrega el crèdit pressupostari i els imports són els que es
detallen a continuació. 

Aplicació
pressupostària

Exercici Nom partida Import

500/1700/46211 2023 Ajuts a ajuntaments patrimoni natural i biodiversitat 85.000,00

500/1700/76201 2023
Ajuts  a  ajuntaments  per  inversió  millora  patrimoni
natural

100.000,00

Total 185.000,00

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 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  16 de desembre 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 6 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,  activitats  o inversions  realitzades a partir  de l’1  de
gener de 2023 i fins al 31 d’octubre de 2023.

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

8. Pagament
La subvenció es farà efectiva mitjançant transferència bancària una vegada hagi estat
justificada correctament la despesa i 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 185.000,00 €,
distribuïts amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:

Aplicació
pressupostària

Exercici Nom partida Import

500/1700/46211 2023 Ajuts a ajuntaments patrimoni natural i biodiversitat 85.000,00

500/1700/76201 2023
Ajuts  a  ajuntaments  per  inversió  millora  patrimoni
natural

100.000,00

Total 185.000,00

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. 

34. Acceptar la renúncia a la subvenció dins la Campanya del Pla a l'acció
2022- 23 L2. Cassà de la Selva - Medi Ambient
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La  Junta  de  Govern  va  resoldre  en  data  2  d’agost  de  2022  la  convocatòria  de
subvencions de la  campanya “Del  Pla  a l'Acció”  L2 i  va atorgar  a  l'Ajuntament  de
Cassà de la  Selva una subvenció de 10.000 euros per al  subministrament de dos
vehicles 100% elèctrics mitjançant rènting.

L’article  11 de les  bases estableix  que:  “una vegada comunicada  la  concessió  de
l’ajuda, en el termini d’un mes el beneficiari haurà d’acceptar la subvenció, així com les
condicions generals i específiques fixades que hi siguin aplicables.

En data 8 d’agost  de 2022 es va enviar  per  eacat  a l’Ajuntament  el  trasllat  de la
concessió.

L’ajuntament  de  Cassà  de  la  Selva  en  data  7  de setembre va comunicar  que  no
acceptava la subvenció.

Vist l’informe del centre gestor de Medi Ambient.

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

PRIMER. Acceptar la renúncia de l'Ajuntament de Cassà de la Selva a la subvenció de
10.000,00 euros, dins de la Campanya “Del Pla a l’Acció” 2022-23, línia 2, concedida
per  al  subministrament  de  dos  vehicles  100%  elèctrics  mitjançant  rènting,  exp.
2022/5597.

SEGON. Cancel·lar l’autorització i la disposició de la despesa per import de 5.000,00
euros amb càrrec a l’aplicació 500/1700/76202 de l’anualitat  2022 i  5.000,00 euros
amb càrrec a l’aplicació 500/1700/76202 de l’anualitat 2023.

TERCER. Declarar conclòs l'esmentat expedient i procedir al seu arxiu a efectes de la
seva tramitació per part del servei de Medi Ambient.

QUART. Traslladar la present resolució a l'Ajuntament de Cassà de la Selva.”

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

35. Acceptar la renúncia a la subvenció dins la Campanya del Pla a l'acció
2022- 23 L2. Llers - Medi Ambient

La  Junta  de  Govern  va  resoldre  en  data  2  d’agost  de  2022  la  convocatòria  de
subvencions de la campanya “Del Pla a l'Acció” L2 i va atorgar a l'Ajuntament de Llers
una subvenció de 5.000 euros per a l’adquisició d'un vehicle 100% elèctric per a la
flota municipal.

L’article  11 de les  bases estableix  que:  “una vegada comunicada  la  concessió  de
l’ajuda, en el termini d’un mes el beneficiari haurà d’acceptar la subvenció, així com les
condicions generals i específiques fixades que hi siguin aplicables.
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En data 8 d’agost  de 2022 es va enviar  per  eacat  a l’Ajuntament  el  trasllat  de la
concessió.

L’ajuntament  de  Llers  en  data  7  de  setembre  va  comunicar  que  no  acceptava  la
subvenció.

Vist l’informe del centre gestor de Medi Ambient.

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

PRIMER. Acceptar la renúncia de l'Ajuntament de Llers a la subvenció de 5.000,00
euros,  dins  de la  Campanya “Del  Pla  a l’Acció”  2022-23,  línia  2,  concedida  per  a
l’adquisició d'un vehicle 100% elèctric per a la flota municipal, exp. 2022/5778.

SEGON. Cancel·lar l’autorització i la disposició de la despesa per import de 2.500,00
euros amb càrrec a l’aplicació 500/1700/76202 de l’anualitat  2022 i  2.500,00 euros
amb càrrec a l’aplicació 500/1700/76202 de l’anualitat 2023.

TERCER. Declarar conclòs l'esmentat expedient i procedir al seu arxiu a efectes de la
seva tramitació per part del servei de Medi Ambient.

QUART. Traslladar la present resolució a l'Ajuntament de Llers.

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

36. Acceptar la renúncia a la subvenció dins la Campanya del Pla a l'acció
2022- 23 L2. Palau-saverdera - Medi Ambient

La  Junta  de  Govern  va  resoldre  en  data  2  d’agost  de  2022  la  convocatòria  de
subvencions de la  campanya “Del  Pla  a l'Acció”  L2 i  va atorgar  a  l'Ajuntament  de
Palau-saverdera una  subvenció  de  7.200  euros  per  actuacions  foment  mobilitat
sostenible.

L’article  11 de les  bases estableix  que:  “una vegada comunicada  la  concessió  de
l’ajuda, en el termini d’un mes el beneficiari haurà d’acceptar la subvenció, així com les
condicions generals i específiques fixades que hi siguin aplicables.

En data 8 d’agost  de 2022 es va enviar  per  eacat  a l’Ajuntament  el  trasllat  de la
concessió.

L’ajuntament  de  Palau-saverdera  en  data  5  de  setembre  va  comunicar  que  no
acceptava la subvenció.

Vist l’informe del centre gestor de Medi Ambient.
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Atesos els antecedents esmentats, el diputat delegat de Medi Ambient proposa a la
Junta de Govern que adopti l'acord següent:

PRIMER. Acceptar la renúncia de l'Ajuntament de Palau-saverdera a la subvenció de
7.200 euros, dins de la Campanya “Del Pla a l’Acció” 2022-23, línia 2, concedida per
actuacions foment mobilitat sostenible, exp. 2022/5686.

SEGON. Cancel·lar l’autorització i la disposició de la despesa per import de 3.600,00
euros amb càrrec a l’aplicació 500/1700/76202 de l’anualitat  2022 i  3.600,00 euros
amb càrrec a l’aplicació 500/1700/76202 de l’anualitat 2023.

TERCER. Declarar conclòs l'esmentat expedient i procedir al seu arxiu a efectes de la
seva tramitació per part del servei de Medi Ambient.

QUART. Traslladar la present resolució a l'Ajuntament de Palau-saverdera.

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

37. Proposicions urgents

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

37.1. Canvi destí subvenció de l'Ajuntament de Girona dins la subvenció als  
ajuntaments per a l'adquisició d’habitatges destinats a polítiques socials, 
any 2022

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària de dia 19 d’abril
de  2022  va  resoldre  la  concessió  de  subvencions  per  a  l’adquisició  d’habitatges
destinats  a  polítiques socials  per  a l’any  2022.  A L’Ajuntament  de Girona se li  va
concedir  la subvenció per a l’adquisició d’un habitatge destinat  a polítiques socials
d’acord amb el següent detall: 

Expedient
/2021

CIF Nom  del
beneficiari

Actuació Import  a
justificar 

Imoport  de  la
subvenció 

%  de
finança-
ment

2724 P1708500B Ajuntament  de
Girona

C/Sant  Agustí,
46 4-4

79.185,46€ 30.000,00 € 37,89%

Vista la petició de l’Ajuntament de Girona de canvi de destí de la subvenció concedida
per a l’adquisició d’habitatges destinats a polítiques socials, any 2022. 
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D’acord  amb la  documentació  presentada  i  amb  les  Bases  de  la  convocatòria,  el
Diputat delegat d’Habitatge, assistència als municipis i serveis generals proposa a la
Junta de de Govern que adopti l’acord següent:

PRIMER. Autoritzar a l’Ajuntament de Girona el canvi de destí de la subvenció que té
concedida  per  l’adquisició  d’habitatges  destinats  a  polítiques  socials,  any  2022,
expedient 2022/2724, pel concepte i l’import que es detallen. 

Concepte inicial Concepte final Pressupost Subvenció  inicial
€ 

Subvenció Final € 

Adquisició  de  1
habitatge,  C/Sant
Agustí, 46 4-4

79.185,46 € 30.000,00 €

Adquisició  d’1
habitatge,  Santa
Eugènia,  118,  ESC
B 1r 2a

87.400,00€ 30.000,00€

Total 30.000,00 € 30.000,00 €

SEGON. Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Girona amb la indicació que el
lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes, està condicionat al
compliment  de  les  bases  reguladores  de  subvencions  als  ajuntaments  per  a
l’adquisició d’habitatges destinats a polítiques socials, 2022 i a la seva justificació, amb
la documentació següent:  

- El compte justificatiu

- Escriptura de compravenda

- Informe pericial 

- Inscripció registral de l’afectació de la subvenció

- Justificació de la publicitat de la subvenció concedida 

Que s’haurà d’aportar dins del termini que finalitza el dia 31 d’octubre de 2022. 

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

37.2. Canvi destí subvenció de l'Ajuntament de Girona dins la subvenció als  
ajuntaments per a l'adquisició d'habitatges destinats a polítiques socials, 
any 2022
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La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària de dia 19 d’abril
de  2022  va  resoldre  la  concessió  de  subvencions  per  a  l’adquisició  d’habitatges
destinats  a  polítiques socials  per  a l’any  2022.  A L’Ajuntament  de Girona se li  va
concedir  la subvenció per a l’adquisició d’un habitatge destinat  a polítiques socials
d’acord amb el següent detall: 

Expedient
/2021

CIF Nom  del
beneficiari

Actuació Import  a
justificar 

Imoport  de  la
subvenció 

%  de
finança-
ment

2726 P1708500B Ajuntament
de Girona

Pl. Camil Geis i
Parraguera,  1
esc 4 2-2

89.142,90 € 30.000,00 € 37,89%

Vista la petició de l’Ajuntament de Girona de canvi de destí de la subvenció concedida
per a l’adquisició d’habitatges destinats a polítiques socials, any 2022. 

D’acord  amb la  documentació  presentada  i  amb  les  Bases  de  la  convocatòria,  el
Diputat delegat d’Habitatge, assistència als municipis i serveis generals proposa a la
Junta de de Govern que adopti l’acord següent:

PRIMER. Autoritzar a l’Ajuntament de Girona el canvi de destí de la subvenció que té
concedida  per  l’adquisició  d’habitatges  destinats  a  polítiques  socials,  any  2022,
expedient 2022/2726, pel concepte i l’import que es detallen. 

Concepte inicial Concepte final Pressupost Subvenció  inicial
€ 

Subvenció Final € 

Pl.  Camil  Geis  i
Parraguera, 1 esc 4
2-2

89.142,90 € 30.000,00 €

Adquisició  q
habitatge  al  carrer
Castell  de  Montgrí
23, 2n 5a

126.845,86 € 30.000,00€

Total 30.000,00 € 30.000,00 €

SEGON. Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Girona amb la indicació que el
lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes, està condicionat al
compliment  de  les  bases  reguladores  de  subvencions  als  ajuntaments  per  a
l’adquisició d’habitatges destinats a polítiques socials, 2022 i a la seva justificació, amb
la documentació següent:  

- El compte justificatiu

- Escriptura de compravenda

- Informe pericial 

- Inscripció registral de l’afectació de la subvenció
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- Justificació de la publicitat de la subvenció concedida 

Que s’haurà d’aportar dins del termini que finalitza el dia 31 d’octubre de 2022.

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

38. Precs i preguntes

No hi ha cap intervenció.

No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 10:50 h, de
la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
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