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Número:  1079  
Òrgan:  Junta de Govern 
Sessió:  Ordinària 
Data: 08 de novembre de 2022 
Hora:  10:00 
Lloc:  saló de sessions 
Document: Acta 
 
Expedient: 2022/9885 
 
 
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 
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  
 
 
 
Han excusat la seva absència 
 

Sr. Jaume Dulsat i Rodríguez Diputat 
 
 
 
Hi assisteixen, convidats per la Presidència 
 

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

Diputat 
Diputat 

Sr. Joan Fàbrega i Solé Diputat 
Sr. Josep Piferrer i Puig Diputat 
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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 18 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 
 

 

 Habitatge  

3 Aprovació del conveni entre la Diputació de Girona i 
l'Agència d'Habitatge de Catalunya, any 2022 -  
Habitatge 
 

2022/X020203/8179 

 Assistència i Cooperació als Municipis  

4 Donar compte Decret Presidència canvi destí 
diversos ajuntaments dins el Fons de Cooperació 
2022 - Assistència i Cooperació als Municipis 

2022/X020301/6404 

5 Aprovar convocatòria anticipada de subvencions 
per a inversions en cementiris 2023 - Assistència i 
Cooperació als Municipis 
 

2022/X020100/9576 

 Servei d'Arxius i Gestió de Documents  

6 Aprovació de la proposta d'eliminació de 
documentació número 2022/01 del fons de la 
Diputació de Girona - Servei d'Arxius i Gestió de 
Documents 
 

2022/H010400/9776 

 Promoció i Desenvolupament Econòmic Local  

7 Aprovació subvenció directa finançament parcial del 
préstec ICO per despeses Estructura i personal de 
Fira Girona - Promoció i Desenvolupament 
Econòmic Local 
 

2022/X020202/9584 

 Cooperació Cultural  

8 Acceptar la renúncia subvenció foment programes i 
projectes educatius 2022 - Ajuntament Puigcerdà 
L1 - Cooperació Cultural 

2022/X020201/4390 

9 Aprovació resolució imports primer trimestre del 
programa Indika 2022-2023 - Cooperació Cultural 

2022/X020100/462 

10 Subvenció nominativa a Made In Concerts SL per al 
finançament del Cerdanya Music Festival -  
Cooperació Cultural 

2022/X020203/8106 

11 Concedir la subvenció exclosa de concurrència 
pública a l'Ajuntament de Puigcerdà per al 
finançament de la museografia d'una sala del 

2022/X020302/9703 
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Museu Cerdà -  Cooperació Cultural 

12 Modificació de l'acord de subvenció al Consell 
Comarcal del Pla de l'Estany per al manteniment de 
les Coves de Serinyà, 2022 - Cooperació Cultural 

2022/X020203/82 

13 Aprovació subvenció nominativa a la Fundació 
Auditori Palau de Congressos per activitats 2022 - 
Cooperació Cultural 
 

2022/X020203/138 

 Biblioteques  

14 Aprovació convocatòria de subvencions per a 
l'adquisició d'equips amb tecnologia RFID per a la 
gestió de les biblioteques públiques 2022 -  
Biblioteques 

2022/X020100/5085 

15 Aprovació convocatòria de subvencions per a obres 
de reforma, millora i manteniment dels equipaments 
de lectura pública - 2022 -  Biblioteques 
 

2022/X020100/5086 

 Comunicació Cultural  

16 Acceptar la renúncia de la subvenció concedida a 
l'Editora Cassanenca per a l'edició del llibre "110 
anys de futbol..." - Comunicació Cultural 

2022/X020201/4039 

17 Acceptar la renúncia de la subvenció per a l'edició 
del llibre "Vides de Camprodon" - Comunicació 
Cultural 
 

2022/X020201/5474 

 Servei d'Esports  

18 Acceptar la renúncia de l'Ajuntament de les Planes 
d'Hostoles a la subvenció per al subprograma A2 - 
Servei d'Esports 

2022/X020201/6297 

19 Acceptar la renúncia de l'Ajuntament de Puigcerdà 
a la subvenció per al programa F - Servei d'Esports 

2022/X020201/6298 

20 Acceptar la renúncia del Club d'Escacs Platja d'Aro 
a la subvenció per al subprograma B4 - Servei 
d'Esports 

2022/X020201/4116 

21 Acceptar la renúncia de l'Ajuntament de Gombrèn a 
la subvenció per al subprograma A3 - Servei 
d'Esports 

2022/X020301/4962 

22 Acceptar la renúncia del Club Esportiu i de Lleure 
Platja de Roses a la subvenció per a la participació 
a la Copa RFEF 2022. Subprograma B4 -  Servei 
d'Esports 

2022/X020201/4871 

23 Acceptar la renúncia del Club Esportiu i de Lleure 
Platja de Roses a la subvenció per a la participació 
a la Copa d'Espanya Cadet i Juvenil 2022. 
Subprograma B4 - Servei d'Esports 

2022/X020201/4874 

24 Acceptar la renúncia de l'Ajuntament de Pau a la 2022/X020301/4996 
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subvenció per al subprograma A3 - Servei d'Esports 

25 Acceptar la renúncia de l'Ajuntament d'Olot a la 
subvenció per al subprograma A3 - Servei d'Esports 

2022/X020301/4239 

26 Desestimació de la sol·licitud de l'Atlètic Ripoll Club 
de Fútbol de pròrroga del termini de justificació de 
la subvenció pel subprograma B1 - Servei d'Esports 

2022/X020201/5048 

27 Desestimació de la sol·licitud del Club de Fútbol 
Ripoll de pròrroga del termini de justificació de la 
subvenció pel subprograma B1 - Servei d'Esports 

2022/X020201/5049 

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

2022/X020301/3983 

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

2022/X020301/4236 

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

2022/X020301/4015 

31 Concedir la subvenció nominativa a Club Tennis La 
Bisbal per les noves piscines - Servei d'Esports 
 

2022/X020203/6312 

 Xarxa Viària  

32 Resolució d'expedient de responsabilitat patrimonial 
i tramesa de la reclamació a la Generalitat de 
Catalunya, instada per Reale Seguros Generales, 
S.A. - Xarxa Viària 

2021/D040600/5987 

33 Resolució d'expedient de responsabilitat 
patrimonial, derivat de la reclamació presentada per 
Miquel Camós Colom en representació de Generali 
España, S.A. - Xarxa Viària 

2021/D040600/6264 

34 Resolució d'expedient de responsabilitat 
patrimonial, derivat de la reclamació presentada per 
Jorge González Ruíz en representació de Reale 
Seguros Generales, S.A. - Xarxa Viària 
 

2022/D040600/425 

 Medi Ambient  

35 Revocació de subvenció concedida a l'Ajuntament 
de Ribes de Freser per a actuacions en matèria 
forestal i de prevenció d'incendis forestals 2021 línia 
1 - Medi Ambient 

2021/X020200/1691 

36 Acceptar la renúncia de la subvenció dins el Parc 
Natural del Montseny 2022 - Medi Ambient 

2022/X020201/2097 

   

37 Proposicions urgents  

38 Precs i preguntes  
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Desenvolupament de la sessió 
 
 
 
1.  Lectura i aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 
 18 d'octubre de 2022 
 
S’aprova per unanimitat i sense esmenes l’acta de la sessió ordinària del dia 18 
d’octubre de 2020, prèviament lliurada als assistents.  
 
 
 
2.  Assistència a la Presidència en l'exercici de les seves atribucions, tal com 
 disposa l'art. 35.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local 
 
 
 
3.  Aprovació del conveni entre la Diputació de Girona i l'Agència d'Habitatge 
 de Catalunya, any 2022 - Habitatge 
 
Vist el conveni de col·laboració establert l’any 2021 entre la Diputació de Girona i 
l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, es proposa la renovació de la col·laboració 
econòmica de la Diputació de Girona a favor de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, 
per donar suport a les entitats del tercer sector social de la demarcació de Girona que 
gestionen habitatges per a persones en situació d’exclusió social, les quals consten 
enumerades a l’Annex I i formen part de la XHIS, en virtut de l’Acord amb l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya de 2 de maig del 2022. 
 
El Servei d’Habitatge de la Diputació de Girona ha considerat oportú elaborar i aprovar 
un conveni de col·laboració específic amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya amb 
l'objectiu de donar suport a les entitats del tercer sector de la demarcació de Girona 
que gestionen habitatges per a persones en situació d'exclusió social.  
 
La subvenció a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya es troba prevista nominativament 
al Pressupost del servei d’Habitatge per l’any 2022 amb càrrec a la partida 210 1521 
45100. 
 
Vist el que preveu l'article 22.2.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i l'article 15.a de l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona. 
 
D’acord amb aquests antecedents, el Diputat delegat d’Habitatge, assistència als 
municipis i serveis generals, proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i l’Agència 
de l’habitatge de Catalunya per donar suport a les entitats del tercer sector social de la 
demarcació de Girona que gestionen habitatges per a persones en situació d’exclusió 
social, i que es transcriu literalment a continuació:   
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“CONVENI ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA I LA DIPUTACIÓ DE 
GIRONA, PER DONAR SUPORT A LES ENTITATS DE LA DEMARCACIÓ DE GIRONA 
QUE FORMEN PART DE LA XARXA D’HABITATGES D’INSERCIÓ SOCIAL 
 
REUNITS 
 
D’una part,l'Agència de l’Habitatge de Catalunya, representada pel senyor Jaume Fornt i 
Paradell, director de l'Agència de l’Habitatge de Catalunya, que actua en nom i 
representació d'aquest entitat, designada per acord de govern de 14 de 
juliol  GOV/93/2020) publicat al DOGC núm. 8178, de 16 de juliol de 2020  i en ús de les 
facultats atorgades per l'article 7.3.e) de la Llei 13/2009, de 22 de juliol, de l'Agència de 
l’Habitatge de Catalunya. 
 
De l’altra, la Diputació de Girona, representada pel president, el senyor Miquel Noguer i 
Planas, assistit per a aquest acte pel secretari general, el senyor Jordi Batllori i Nouvilas, i 
en compliment de l’acord de la Junta de Govern del dia ----.  
 
EXPOSEN 
 
I.- L’article 2 de la llei 13/2009, del 22 de juliol, de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
encomana aquesta Agència l’execució i gestió de les polítiques d’habitatge que són 
competència de la Generalitat de Catalunya. 
 
Igualment,  l’article 3.1 f)  de la llei esmentada atribueix a l’Agència la funció de gestionar 
i executar els programes socials relacionats amb l’habitatge.   
 
II.- D’acord amb els articles 8 c) i 22 del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al Dret a 
l’Habitatge, els programes socials d’habitatges inclouen, entre d’altres actuacions, els 
habitatges d’inserció, els quals es destinen a atendre persones que presenten problemes 
d’inserció i que requereixen una atenció especial, seguiment i tutela especialitzats durant 
un període de temps, així com a atendre persones llogateres d’infrahabitatges o 
d’habitatges sobreocupats. 
 
III.- L’article 23 del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al Dret a l’Habitatge estableix 
que la gestió dels habitatges d’inserció s’articula mitjançant la Xarxa d’habitatges d’Inserció 
Social (XHIS), integrada per les entitats sense ànim de lucre que gestionen els habitatges 
d’inserció, que han de tenir com a finalitat social l’atenció a persones amb risc d’exclusió. 
 
IV.- En data 2 de maig del 2022, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha signat un Acord 
amb les entitats integrants dels Programes d’habitatges d’inserció social per tal de donar 
suport econòmic a les entitats que gestionen habitatges tutelats per a col·lectius amb risc 
d'exclusió. 
 
V.- La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials de Catalunya, estableix, al seu 
article 27.1, que l’Administració de la Generalitat, els municipis i la resta d’ens locals de 
Catalunya són les administracions competents en matèria de serveis socials.  
  
VI.- L’article 41.1 de la citada Llei 12/2007 disposa que l’Administració de la Generalitat i 
els ens locals col·laboren en l’aplicació de les polítiques de serveis socials, d’acord amb 
les competències respectives, mitjançant els instruments establerts per la legislació 
general de règim jurídic i procediment administratiu i la legislació de règim local. 
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VII.- En aquest context, la Diputació de Girona té interès a col·laborar econòmicament 
amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per tal de donar suport a les entitats del tercer 
sector social de la demarcació de Girona que gestionen pisos per a persones en situació 
d’exclusió social, en el marc de les competències d’assistència i cooperació jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis, previstes a l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local.  
 
VIII.- El marc legal pel qual es regeixen les subvencions que pot atorgar la Diputació de 
Girona en aquesta matèria es concreta en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel 
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 
del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel 
Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS) i l'Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, aprovada pel Ple de la Corporació el 21 de febrer 
de 2012. 
 
IX.- L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona estableix en el seu 
article 15.a que les subvencions es poden atorgar directament quan estiguin consignades 
nominativament en el pressupost general de la Diputació. 
 
Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents:  

 
PACTES 
 
Primer. Objecte 
L’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració econòmica de la Diputació de 
Girona a favor de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, per donar suport a les entitats 
del tercer sector social de la demarcació de Girona que gestionen habitatges per a 
persones en situació d’exclusió social, les quals consten enumerades a l’Annex I i formen 
part de la XHIS, en virtut de l’Acord amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya de data 
02/05/2022 
Amb aquest objecte, al present conveni s’estableixen les condicions que han de fer 
possible l’atorgament per part de la Diputació de Girona d’una subvenció econòmica a 
favor de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per un import total de 74.998,56 € per a 
l’exercici 2022. 
 
Segon. Obligacions de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya  
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya es compromet a: 

- Gestionar la Xarxa d’Habitatges d’Inserció social, tal i com s’estableix en la secció 
4, articles 22 a 25 del Decret 75/2014, de 27 de maig del Pla per al Dret a l’Habitatge.  

- Tramitar l’aportació econòmica de la Diputació de Girona per les entitats de la 
Xarxa d’Habitatges d’Inserció Social de la província de Girona. 

- Presentar la justificació dels ajuts tal com s’estableix al pacte cinquè d’aquest 
conveni. 

- Traslladar a la Diputació de Girona els indicadors agregats d’utilització de la xarxa. 
- Fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en 

qualsevol acte, publicitat o difusió de les activitats objecte d’aquesta subvenció. 
- Aportar un import mínim per habitatge de 1.800 €, per tal que la Diputació de 

Girona efectuï l’aportació que es determina a l’acord tercer, en base a allò que 
disposa l’esmentat article 25 del Decret 75/2014 i en base a allò que determina 
l’acord entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i les entitats socials o 
ajuntaments integrants de la XHIS de data 02/05/2022 
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Tercer. Aportació de la Diputació de Girona  
La Diputació de Girona, com a contribució al funcionament de la Xarxa d’Habitatges 
d’Inserció Social, farà una aportació econòmica, mitjançant transferència a l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya consistent en el lliurament de l’import de 74.998,56 euros, 
corresponent a la totalitat de la quantia a aportar per part de la Diputació de Girona, el 
qual s’efectuarà a través d’un únic pagament, mitjançant una bestreta, sense l’ aportació 
de cap mitjà de garantia per part de l’Agència i un cop signat el conveni, amb l’objectiu de 
col·laborar en la realització de les activitats descrites als punts anteriors. 
La relació d’entitats beneficiàries i habitatges per entitat es detallen a l’Annex I del present 
conveni. La distribució dels ajuts es durà a terme en els termes que estableix l’acord de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya amb les entitats gestores adherides, tal com 
s’estableix en l’article 25 de del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al Dret a 
l’Habitatge.  
La Diputació de Girona aportarà 371,28 € per habitatge i any sempre i quan es doni la 
circumstància que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ja hagi aportat l’import detallat al 
punt f de l’acord segon abans esmentat   
 En cas que el nombre efectiu dels habitatges justificats sigui inferior al contingut en l’annex I 
del present conveni es podrà mantenir l’import de la concessió fins a un màxim de 600 euros 
per habitatge.  
S’entendrà acceptada la subvenció amb la signatura d’aquest conveni per part de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.  
 
Quart.- Termini d’execució 
L’aportació econòmica de la Diputació de Girona es destinarà a finançar les despeses que 
es produeixin com a conseqüència del manteniment en actiu dels habitatges per part de 
les entitats de la demarcació de Girona que formen part de la Xarxa d’Habitatges 
d’Inserció Social, entre els dies 1 de gener i el 31 de desembre de 2022. 

 
Cinquè.- Justificació de les despeses 
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya haurà de justificar una despesa de com a mínim  
1.800,00€ per habitatge/any, en base a allò que disposa l’esmentat article 25 del Decret 
75/2014 i en base a allò que determina l’acord entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
i les entitats socials o ajuntaments integrants de la XHIS de data 02/05/2022, i aportarà la 
una memòria de l’actuació juntament amb el compte justificatiu amb la relació dels 
imports satisfets per part de l’Agència de l’habitatge  de Catalunya, detallant els imports, 
les dates i les entitats beneficiàries, signat per el/la Director/a de l’Agència de l’Habitatge i 
el/la Director/a de Programes Socials de l’Habitatge.  
La data límit per a la justificació és el 31 de març de 2023. 

 
Setè.- Compatibilitat amb d’altres subvencions 
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les subvencions 
rebudes per a la mateixa finalitat no podrà superar el cost total del projecte/activitat a 
desenvolupar. 
 
Vuitè.- Comissió de seguiment 
Es crea una Comissió de seguiment d’aquest conveni, que es constitueix com a òrgan 
col·legiat per exercir les funcions de coordinació, execució i avaluació del seu 
funcionament.  
Aquest òrgan es composa de 4 persones, 2 en representació de cadascuna de les parts 
signatàries del conveni.  
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La Comissió de seguiment es reuneix un mínim d’una vegada l’any, a proposta de 
qualsevol de les parts signatàries.  
La comissió ha d’establir els mecanismes i els instruments tècnics necessaris per 
disposar de les dades que permetin analitzar adequadament el funcionament de present 
conveni. 
 
Novè.- Difusió 
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya i la Diputació de Girona podran difondre el 
contingut d’aquests conveni amb la finalitat que sigui coneguda la col·laboració que s’hi 
estableix entre les parts i concretament, en relació amb la Xarxa d’Habitatges d’Inserció 
Social. 

 
Desè. Vigència del Conveni 
La vigència del conveni s’estableix des de la data en què es signa fins al 31 de març de 
2023.  
 
Onzè. Causes de resolució 
Aquest conveni es podrà extingir per alguna de les causes següents: 
- Expiració del termini de vigència acordat en la clàusula precedent. 
- Denúncia anticipada per qualsevol de les parts, que haurà de ser comunicada a l’altra 

part amb una antelació mínima de tres mesos a la finalització del termini de vigència 
pactat o de qualsevol de les seves pròrrogues. 

- Mutu acord de les parts, manifestat per escrit. 
- Incompliment de les obligacions assumides per les parts  en aquest conveni i/o les 

disposicions legalment aplicables. En aquest cas, la part interessada pot exigir-ne el 
compliment efectiu i, en el cas que no es produeixi,  haurà de comunicar a l’altra part 
la seva intenció de resoldre anticipadament el conveni, amb una antelació mínima de 
15 dies. 

- La impossibilitat legal o material de continuar amb l’objecte del conveni. 
- Les generals establertes per la legislació vigent. 
En el supòsit d’extinció anticipada del conveni, s’haurà de documentar per escrit el motiu 
de l’extinció i es liquidarà la part proporcional al temps en relació al termini de vigència 
previst al conveni, d’acord amb les regles que estableix l’article 52.2 de la llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
Dotzè. Resolució de conflictes 
En cas de dubte o controvèrsia sobre la interpretació, execució o resolució del Conveni, 
les parts es comprometen a arribar a un acord en el marc de la Comissió de Seguiment 
prevista al pacte vuitè d’aquest conveni. Si això no fos possible, les qüestions litigioses 
que es plantegin se sotmetran al coneixement de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Tretzè. Verificació i control 
El  compte justificatiu s’entendrà com a documents suficients per acreditar el destí de la 
subvenció concedida. No obstant això, els beneficiaris estan obligats a sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació que pugui efectuar la Diputació, i a qualsevol altra actuació de 
comprovació i control financer que puguin dur a terme els òrgans de control competents, 
tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la informació que els sigui requerida en 
l’exercici de les actuacions anteriors. 
  
Catorzè. Règim jurídic 
El marc normatiu pel qual es regeix aquesta subvenció és: 

a) L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
b) Les Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona. 
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c) La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
d) El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 

general de subvencions. 
e) La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les 

administracions públiques. 
f) Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim jurídic del sector públic. 
g) La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 
h) El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 

179/1995, de 13 de juny. 
i) Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del subjecte. 

 
I en prova de la conformitat i perquè així consti, les parts signen el present conveni. 
 
ANNEX I  
 
Entitats que formen part de la Xarxa d’Habitatges d’Inserció de la demarcació de Girona 
2022 
 

NIF ENTITATS HAB 

G17795121 ASSOCIACIÓ DE SUPORT I ACOLLIDA A L’IMMIGRANT ÀKAN 2 

G17740812 ASSOCIACIÓ TALLERS 5 

G17101924 ATART 1 

R1700016G CÀRITAS DIOCESANA DE GIRONA 11 

P1700061C CONSORCI CENTRE D´ACOLLIMENT I SERVEIS SOCIALS LA SOPA 6 

G17695768 FUNDACIÓ ASTRES  7 

G55175624 FUNDACIÓ ELNA 2 

G17143108 FUNDACIÓ OBRA SOCIAL COMUNITÀRIA BELLVITGE 4 

G17703794 FUNDACIÓ PRIVADA ADIS 2 

G17338492 FUNDACIÓ PRIVADA ASPRONIS 4 

G17414905  FUNDACIÓ MAP 9 

G17535055 
FUNDACIÓ PRIVADA DE SERVEIS ASSISTENCIALS DE LA GARROTXA - 
FAGEDA 

5 

17588047G FUNDACIÓ PRIVADA DRISSA  4 

G17925215 FUNDACIÓ PRIVADA RESILIS  20 

G17752288 FUNDACIÓ TUTELAR COMARQUES GIRONINES 11 

G17148693 FUNDACIÓ SER GI 90 

G17397969 FUNDACIÓ TRESC 3 

F17444225 SUARA S.C.C.L. 16 

    202 

“ 
SEGON. Concedir a la a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya la subvenció 
nominativa que es detalla a continuació:  
 

Expedient: 2022/8179 Beneficiari: Agència de l'Habitatge de Catalunya  

NIF: Q0801820B Anualitat 2022: 74.998,56 € 

Projecte: Suport a les entitats de la Xarxa d'Habitatges d'Inserció social de la demarcació de Girona 

 
TERCER.- Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària de 
l’any 2022, 210/1521/45100 del pressupost ordinari d’enguany de la Diputació de 
Girona, d’un import de 74.998,56 € a favor de l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya.   
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QUART. Informar els beneficiaris de que han d’acceptar de manera expressa la 
subvenció en el termini d’un mes des de la recepció de la notificació. (model 
www.ddgi.cat). 
 
CINQUÈ. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres 
ajudes, al compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació 
de Girona i a les previsions contingudes al conveni. 
 
SISÈ. Facultar el Sr. President de la Diputació per a la signatura del conveni proposat 
i de qualsevol altre document que sigui necessari per a l’efectivitat d’aquest acord. 
 
SETÈ. En tot acte de publicitat relatiu a l'objecte d'aquesta subvenció, s'haurà 
d'esmentar la col·laboració econòmica de la Diputació. 
 
VUITÈ. Notificar aquest acord a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
4.  Donar compte Decret Presidència canvi destí diversos ajuntaments dins el 
 Fons de Cooperació 2022 - Assistència i Cooperació als Municipis 
 
Es dona compte del decret de Presidència número 2022/3692, de data 27 d’octubre de  
2022, el qual es transcriu literalment a continuació: 
“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 relacionats de canvi de destí de la 
subvenció concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2022 per a 
despeses corrents obligatòries. 
 
D'acord amb aquests antecedents, de conformitat amb les atribucions que la vigent 
legislació de règim local atribueix a la Presidència (art. 34 de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, de bases del règim local), proposo elevar a la Presidència de la Diputació la 
següent:  
 
RESOLUCIÓ 
 
PRIMER. Avocar per a la resolució d’aquests canvis de destí de la subvenció del Fons 
de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2022, la delegació efectuada a favor de la 
Junta de Govern per a l’atorgament de subvencions mitjançant el Decret de 
Presidència 2194, de data 20 d’agost de 2019. 
 
SEGON. Autoritzar a l’Ajuntament de Argelaguer el canvi de destí sol·licitat en data 
24/10/22de la subvenció que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural 2022, expedient 2022/586 pel concepte i l’import que es detallen.  
 

Concepte inicial Concepte final Pressupost Subvenció 
Inicial 

Subvenció 
Final 

http://www.ddgi.cat/
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Enllumenat públic 
 

 
 17.500,00 €   16.000,00 €   

 

Enllumenat públic i 
enllumenat de 
l’escola 
 

16.396,49 €  16.000,00 € 

Total   16.000,00 € 16.000,00 € 

 

TERCER. Autoritzar a l’Ajuntament de Banyoles el canvi de destí sol·licitat en data 
21/10/22 de la subvenció que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural 2022, expedient 2022/591 pel concepte i l’import que es detallen.  
 

Concepte inicial Concepte final Pressupost Subvenció 
Inicial 

Subvenció 
Final 

Servei de recollida i 
transport de residus 
de Banyoles.. 
 

  294.700,66 €   279.492,74 €   

 
Enllumenat públic 347.031,65 €  279.492,74 € 

Total   279.492,74 €  279.492,74 € 

 

QUART. Autoritzar a l’Ajuntament de Peralada el canvi de destí sol·licitat en data 
24/10/22 de la subvenció que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural 2022, expedient 2022/1384 pel concepte i l’import que es detallen.  
 

Concepte inicial Concepte final Pressupost Subvenció 
Inicial 

Subvenció 
Final 

Millora xarxa 
sanejament carrer 
del Call 
 

 

 26.500,00 €   21.018,95 €   

 Enllumenat públic 
31.452,72 €  21.018,95 € 

Total   21.018,95 € 21.018,95 € 

 

CINQUÈ. 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 
 
SISÈ Notificar la present resolució als ajuntaments interessats amb la indicació que el 
lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes, 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 31 d’octubre de 
2022. 
 
SETÈ. Donar compte d’aquesta resolució en la propera Junta de Govern que es 
celebri.” 
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Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents  
 
 
 
5.  Aprovar convocatòria anticipada de subvencions per a inversions en 
 cementiris 2023 - Assistència i Cooperació als Municipis 
 
El Pla Estratègic de Subvencions (2020-2023), aprovat pel Ple de la Diputació de 
Girona en sessió de 17 de desembre de 2019, estableix una línia d’ajuts específics en 
l’àmbit d’inversions en cementiris de gestió municipal.  
 
La Diputació de Girona, 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, 
d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, especialment als 
de menor capacitat econòmica i de gestió, pretén col·laborar amb el finançament de 
les inversions en els cementiris de gestió municipal, de prestació obligatòria per a tots 
els ajuntaments. 
 
El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de 15 de març de 2022, va aprovar les 
bases reguladores de subvencions per a inversions municipals en cementiris, 
l’aprovació definitiva de les quals es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona (BOPG) número 84, de 3 de maig de 2022. 
 
La tramitació de la convocatòria anticipada 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 Suport a les Entitats Locals 
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 inversions municipals en cementiris, any 2023, el 
text de la qual es transcriu literalment a continuació:  
 
“Convocatòria anticipada de subvencions per a inversions municipals en cementiris – any 2023 
 
1. Objecte, condicions i finalitat 
Subvencions en règim de concurrència competitiva per a ajuntaments inclosos en l’àmbit 
territorial de la Diputació de Girona de població inferior o igual a 1.500 habitants, destinades al 
finançament d’inversions en cementiris, d’acord amb les condicions que determinen bases 
específiques reguladores aprovades inicialment pel Ple de la Diputació en la sessió de 15 de 
març de 2022, i publicades definitivament al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) 
número 84, de 3 de maig de 2022. 
Els criteris per valorar les sol·licituds presentades i les puntuacions màximes es recullen a les 
bases reguladores cinquena i sisena. 
 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
L’import total destinat a la convocatòria és de 400.000,00 €. El crèdit pressupostari va amb 
càrrec a les anualitats, aplicacions pressupostàries i imports següents: 
Any 
 

Aplicació pressupostària Import 
 (en €) 
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2023 220.9420.76204 Ajuts a ajuntaments per inversions en cementiris 200.000,00 
2024 220.9420.76204 Ajuts a ajuntaments per inversions en cementiris 200.000,00 
 TOTAL 400.000,00 
La concessió de les subvencions a la convocatòria 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 anterior en el mateix acte de concessió de les subvencions.  
Amb la finalitat d’atendre un major nombre de sol·licituds de subvenció, aquest crèdit podrà ser 
ampliat amb una quantitat addicional de com a màxim 200.000,00 €, derivada de 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 
Les sol·licituds de subvenció es podran presentar a partir de l’endemà de la publicació de 
l’extracte de la convocatòria al BOPG i fins 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. 
Les sol·licituds, la presentació de les quals ha de ser telemàtica (plataforma EACAT), han 
d’estar signades electrònicament per l’alcalde/essa, mitjançant un certificat vàlid, emès per una 
entitat certificadora reconeguda pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya. 
 
4. Import de les subvencions 
Se subvencionaran les actuacions per ordre de puntuació, amb un mínim de 5.000,00 € i amb 
un màxim de 50.000,00 € per sol·licitud, fins a exhaurir el crèdit destinat a aquesta convocatòria. 
El percentatge màxim a atorgar serà un 90 % del pressupost elegible. 
 
5. Àmbit temporal de les accions subvencionables 
Se subvencionaran inversions realitzades a partir de l’1 de gener de 2023 i fins passats 12 
mesos de la notificació de la resolució d’atorgament de la subvenció. 
Aquest termini d’execució es pot ampliar, d’ofici o prèvia sol·licitud del beneficiari, mitjançant 
resolució del president de la Diputació, fins a un màxim de tres mesos. 
 
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 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.  
 
7. Termini per justificar les subvencions 
El termini per justificar les accions subvencionades serà d’1 mes des de la finalització del 
període d’execució. 
No es concediran ampliacions del termini de justificació. 
7.1.Documentació justificativa  
La documentació justificativa de les subvencions consisteix en la presentació telemàtica del 
compte justificatiu, degudament emplenat i signat, acompanyat de la fotografia del cartell 
anunciador del suport econòmic de la Diputació que compleixi els requisits de l’article 22 de les 
bases reguladores. 
 
8. 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 
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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.  
 
9. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler electrònic de la Diputació 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.” 
 

Segon. Autoritzar la despesa de la convocatòria de l’exercici 2023, per un import 
màxim de 400.000 €, distribuïts amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i 
anualitats següents:  
 
Any 
 

Aplicació pressupostària Import 
 (en €) 

2023 220.9420.76204 Ajuts a ajuntaments per inversions en cementiris 200.000,00 

2024 220.9420.76204 Ajuts a ajuntaments per inversions en cementiris 200.000,00 

 TOTAL 400.000,00 

 
La despesa autoritzada queda condicionada a l’existència de crèdit en el pressupost 
corresponent dels exercicis futurs.  
 
Tercer. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord, 
perquè disposi publicar l’extracte de 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. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
6.  Aprovació de la proposta d'eliminació de documentació número 2022/01 
 del fons de la Diputació de Girona - Servei d'Arxius i Gestió de Documents 
 
Eliminació de documentació del fons de la Diputació de Girona. Núm. eliminació: 
2022/01. Núm. expedient: 2022/9776 
 
Vist el que disposen l’article 9 de la llei 10/2001 de 13 de juliol d’arxius i gestió de 
documents, pel que fa a la conservació i eliminació de documents públics, el Decret 
13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documentació de 
l’Administració Pública, l'Ordre del conseller de Cultura de 15 d'octubre de 1992, per la 
qual s'aproven els criteris generals d'avaluació i tria de documentació i el model de 
proposta corresponent, l'Ordre del conseller de cultura de 8 de febrer de 1994, per la 
qual s'aproven normes per a l'aplicació de Taules d'Avaluació Documental i les 
successives ordres aprovades. 
 
Atès que es compleixen els criteris establerts  en  l’article 11 del el Decret 13/2008, 
de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documentació de l’Administració 
Pública, sobre aplicació de l'avaluació documental i que es disposa d'un inventari de la 
documentació a destruir. 
 
Vist l'informe corresponent realitzat pels tècnics del Servei d’Arxius i Gestió de 
documents, on es proposa l'eliminació de 445,2 capses de documentació d'arxiu  
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equivalents a 53,42 metres lineals de documentació d'entre els anys 1929-2014 i que 
es detalla a continuació:  
 

Codi 
TAD 

Títol sèrie / Codi sèrie Dates extremes 
Nombre 
Capses 

Metres 
lineals 

 
Trasllats de decrets de Presidència i d’acords de la 
Junta de Govern a Intervenció/ A010203, A020101 

2004-2006 4 0,48 

235 Contractes d’obres/D050300 1979-2006 68 8,16 

236 
Contractes de subministraments no 
inventariables/D050402 

1982-2005 31 3,72 

240 Contractes de serveis/D050600 1986-2006 87 10,44 

 
Còpies i duplicats de pressupostos de la Diputació de 
Girona/F010200 

1966-1993 1 0,12 

 
Còpies i duplicats de documentació dels comptes 
generals de la Diputació de Girona/F010600 

1985-1991 2 0,24 

38 
Manaments de pagament(factures subministraments 
aigua, gas, electricitat, telèfons..) /F021103 

1991-2006 31 3,72 

38 
Manaments de pagament (factures Construccions civils 
i Assistència als municipis)/F021103 

1987-1990 3 0,36 

38 
Manaments de pagament(pagaments bestretes de 
caixa fixa)/F021103 

2000-2007 17 2,04 

14 Comissió de serveis/G030103 2009-2010 0,2 0,024 

18 Baixes i altes per incapacitat laboral temporal /G040300 2002-2010 2 0,24 

898 Fulls de salaris/G060101 2007 4 0,48 

898 Expedients de variació de nòmina/G060102 2007-2010 8 0,96 

898 Relacions dels descomptes de nòmina/G060300 1993-2003 1 0,12 

 
Còpies i duplicats de projectes d’edificis i equipaments 
del Servei d’Arquitectura/K010100 

1929-1970 19 2,28 

 
Còpies i duplicats de documentació de projectes de 
Carreteres i camins i de Xarxa viària local / K010400 

1956-2005 27 3,24 

745 
Subvencions de Monuments-suport econòmic 
/X020301 

1991-2014 31 3,72 

 
Còpies i duplicats de documentació de subvencions 
d’Assistència i Cooperació municipal-suport 
econòmic(socorrisme i extraordinàries) /X020201 

2000-2001 3 0,36 

 
Còpies i duplicats de documentació de subvencions 
d’Assistència i Cooperació municipal-suport 
econòmic/X020301 

1999-2008 8 0,96 



 

 

 

 

17 

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

 

 
Còpies i duplicats de documentació de subvencions de 
Cooperació municipal-suport tècnic/X020304 

1960-2007 34 4,08 

 
Còpies i duplicats de projectes elaborats pel Servei 
d’Arquitectura per al suport a les obres, edificis i 
equipaments-suport tècnic/X020304 

2000-2011 64 7,68 

TOTAL 445,2 53,42 

 
Atès que la documentació proposada per eliminar des de l'Arxiu General compleix les 
condicions i els terminis establerts en les resolucions de la Comissió Nacional d’Accés, 
Avaluació i Tria de Documentació (CNAATD)  
 
Per tot el que s’ha exposat el diputat delegat d'Habitatge i Serveis Generals, Joaquim 
Ayats i Bartrina, proposa elevar a la Junta de Govern la següent proposta d’ACORD: 
 
PRIMER. Aprovar l’eliminació núm. 2022/01 que comprèn: 1) Trasllats de decrets de 
Presidència i d’acords de la Junta de Govern a Intervenció (2004-2006); 2) Contractes 
d’obres (1979-2006); 3) Contractes de subministraments no inventariables (1982-2005); 
4) Contractes de serveis (1956-2010); 5) Còpies i duplicats de pressupostos de la 
Diputació de Girona (1966-1993); 6) Còpies i duplicats de documentació dels comptes 
generals de la Diputació de Girona (1985-1991); 7) Manaments de pagament- factures 
subministraments aigua, gas, electricitat, telèfons... (1991-2006); 8) Manaments de 
pagament-factures Construccions civils i Assistència als municipis (1987-1990); 9) 
Pagament de les bestretes de caixa fixa (2000-2007); 10) Comissió de serveis 
(2009-2010); 11) Baixes i altes per incapacitat laboral temporal (2002-2010); 12) Fulls 
de salaris  (2007); 13) Expedients de variació de nòmina (2007-2010); 14) Relacions 
dels descomptes de nòmina (1993-2003); 15) Còpies i duplicats de projectes d’edificis i 
equipaments del Servei d’Arquitectura (1929-1970); 16) Còpies i duplicats de projectes 
de carreteres i camins de Xarxa Viària Local (1956-2005); 17) Còpies i duplicats de 
documentació de subvencions de Monuments-suport econòmic (1991-2014); 18) 
Còpies i duplicats de documentació d’expedients de subvencions d’Assistència i 
Cooperació-socorrisme i subvencions extres (2000-2001); 19) Còpies i duplicats de 
documentació de subvencions de Cooperació municipal-suport econòmic (1999-2008); 
20) Còpies i duplicats de documentació de subvencions de Cooperació 
municipal-suport tècnic (1960-2007); 21) Còpies i duplicats de projectes elaborats pel 
Servei d’Arquitectura per al suport a les obres, edificis i equipaments-suport tècnic 
(1990-2008) 
 
SEGON. Comunicar a la Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria Documental 
aquest acord.  
 
TERCER. Procedir a la destrucció dels documents descrits, i fixar la data per fer-ho el 
dia 30 de novembre de 2022 si en el termini de 15 dies la Comissió Nacional d'Accés, 
Avaluació i Tria Documental no ha emès cap comunicació indicant que s’aturi aquest 
procés. 
 
QUART. Donar d’alta aquesta eliminació, amb el núm.: 2021/02, en el Registre de 
Destrucció de Documents, d'acord amb la normativa vigent. 
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Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
7.  Aprovació subvenció directa finançament parcial del préstec ICO per 
 despeses Estructura i personal de Fira Girona - Promoció i 
 Desenvolupament Econòmic Local 
 
La FUNDACIÓ FIRA DE GIRONA, enfoca totes les seves actuacions cap al teixit 
empresarial i d’emprenedoria gironins i dona impuls al teixit productiu per afavorir la 
seva internacionalització mitjançant la possibilitat d’obertura a nous mercats. 
 
La Diputació de Girona, conjuntament amb l’ajuntament de Girona, la Cambra de 
Comerç, Indústria i Navegació de Girona i la Generalitat de Catalunya són membres 
fundadors d’aquesta institució firal.  
 
La Fundació Fira de Girona te una subvenció nominativa per tal de pagar les quotes 
del préstec per obtenir la llicència de multiactivitats i la modernització de les 
instal·lacions del Palau de Fires de Girona. La Fundació Fira de Girona ha de realitzar 
un conjunt d’obres en el seu recinte per tal de donar resposta als requeriments 
específics de seguretat que estableix la legislació vigent i procedir tanmateix a 
modernitzar i actualitzar la seves instal·lacions a les necessitats i serveis actuals. 
 
L'any 2021 amb la pandèmia del COVID19 es varen anul·lar per llei totes les activitats 
que es podien fer al Palau de Fires; Conseqüència d’això es van reduir al màxim totes 
les despeses possibles i es va posar el personal en ERTO. Tot i això, les despeses 
fixes no es varen poder evitar (manteniments, reparacions, consums llum i aigua, 
assegurances,  taxes d’escombraries, serveis de professionals (fiscals, laborals, 
jurídics, auditors etc). també hi havia una part del personal per atendre les necessitats 
de l'acolliment a la Fira de les persones sense sostre i mes endavant per atendre els 
serveis de la Fira com a Centre de Vacunació Massiva (les dues úniques activitats 
permeses de caire social). Això implicava posar en funcionament el Palau de Fires 
amb totes les despeses que implicava. 
 
Conseqüència de la paralització de les activitats es produeix una caiguda total dels 
ingressos de Fira de Girona i es veu obligada a demanar un préstec ICO per import de 
150.000€ per poder fer front a les obligacions que tenia compromeses i les noves que 
s'estaven generant. 
 
Per tot l’exposat i tenint en compte que no podrà satisfer la quantitat total prevista a la 
subvenció nominativa, la Fundació Fira de Girona, sol·licita l’aportació parcial a 
aquestes quotes de préstec, donat que no complirà amb l’aportació total al préstec 
d’inversions. 
 
Aquesta subvenció compleix amb els criteris establerts a les bases reguladores del 
procediment de concessió directe de subvencions per a la realització d’actuacions 
excepcionals que contribueixin al desenvolupament local de la demarcació.  
 
El punt 13 de l’art 1er de la Llei 27/2013 de 27 de desembre de racionalització i 
sostenibilitat de l’administració local, modifica l’art. 36.1d) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de Règim local i concreta que és una competència de 
la Diputació la cooperació en el foment del desenvolupament econòmica i social i la 
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planificació en el territori provincial d’acord amb les altres competències de la resta 
d’administracions públiques.  
 
La singularitat i les especificitats d’aquesta activitat dificulten substancialment una 
convocatòria pública; no obstant això, i com s’ha exposat, es donen les circumstàncies 
d’interès social i econòmic suficients per a la concessió d’una subvenció directa, 
d’acord amb els articles 22.2.c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions i 15.c) de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona 
actualment vigent.  
 
L’entitat sol·licitant compleix les previsions en relació amb el compliment de les 
obligacions dels beneficiaris de les subvencions respecte amb la Hisenda i la 
Seguretat Social, que determina l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació 
de Girona, la Llei 8/2006 de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial Decret 
887/2006 de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003 general de 
subvencions. 
 
Vist l’informe favorable de la cap del servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic 
Local, 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. Concedir una subvenció d’acord amb les dades següents: 
 

Núm. expedient 2022/9584 

Sol·licitant FIRA DE GIRONA 

NIF G17543083 

Objecte de la sol·licitud Finançament parcial del préstec ICO per despeses Estructura i personal de 
Fira Girona 

Període execució: 2022 

Pressupost presentat 18.360,10 € 

Total despesa elegible a justificar 18.360,10 €  

Subvenció concedida 18.360,10 

% finançament 100 % 

Partida pressupostària 250 4300 48101 “CD-Foment entitats no lucratives Prom. i Desenv. Econòmic” 

Termini per justificar 30 de novembre de 2022 

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

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa de 18.360,10 € amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària especificada al punt primer d’aquest acord del pressupost de la 
Diputació de Girona del 2022.  
 
Tercer. Despeses subvencionables i període d’execució La subvenció que es 
concedeix té caràcter singular. Es consideren despeses subvencionables les que es 
detallen en el pressupost de la sol·licitud i que formen part de l’objecte de la 
subvenció; per tant, l’import que s’autoritza no podrà ser utilitzat per sufragar despeses 
d’una altra naturalesa.  
No es consideren despeses subvencionables les que es trobin relacionades a l’apartat 
primer d’aquest acord.  
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 quedat detallat a l’apartat primer 
d’aquest acord.  
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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 el beneficiari d’aquesta subvenció 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 
detallat a l’apartat primer d’aquest acord a partir de l’acabament del període d’execució 
establert al punt tercer d’aquest acord, la realització efectiva de l’objecte de la 
subvenció, per l’import del pressupost acceptat detallat al punt primer d’aquest acord, 
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 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 com estableix el punt novè d’aquest 
acord. 
e) Altra documentació justificativa detallada al punt primer d’aquest acord. 

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 a 
la base quarta (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   
No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la presentació del 
compte justificatiu corresponent. Es tramitarà el pagament de la subvenció previ 
informe favorable del cap del centre gestor. El pagament de la subvenció es farà 
mitjançant una transferència bancària. 
 

http://www.ddgi.cat/
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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 difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció, encara que 
l’activitat ja hagi estat realitzada d’acord amb el que s’estableix en el punt primer 
d’aquest acord. 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions puguin 
correspondre, s’aplicaran les regles següents: 

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

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

 
Novè. Altres obligacions del beneficiari. El beneficiari té les obligacions següents: 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció. 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i la informació que li sigui requerida 
en relació amb l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable. 
c) Notificar a la Diputació de Girona 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. 
 
Desè. Subcontractació. Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les 
actuacions objecte de subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin 
hauran d’anar a càrrec de l’entitat respectiva. 
 
Onzè. Modificació de les subvencions. La Junta de Govern de la Diputació de 
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de 
concessió en el cas que s’hagin alterat les condicions que s’han tingut en compte per 
concedir la subvenció.  
Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, el beneficiari no podrà sol·licitar 
un canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, ni demanar la modificació del 
pressupost o del percentatge de finançament. 
En relació amb la modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que 
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa 
concordant.  
 
Dotzè. Invalidesa, revocació i reintegrament. La Diputació de Girona podrà revocar 
totalment o parcial les subvencions. Si es dona aquest cas, el beneficiari tindrà 
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l’obligació de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent en els 
supòsits següents: 

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

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

El Servei 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 el President de la 
Diputació. 
 
Tretzè. 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. 
 
Catorzè. 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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de l’exercici del seus càrrecs. 
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j) Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que hi siguin 
aplicables, d’acord amb el que preveu la Llei 19/2014, de transparència, accés 
a la informació pública i bon govern. 

L’incompliment dels principis i regles anteriors comportarà l’aplicació del règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció del 
caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
Setzè. 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. 
 
Dissetè. Notificar aquest acord al beneficiari detallat a l’apartat primer d’aquest acord. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
8.  Acceptar la renúncia subvenció foment programes i projectes educatius 
 2022 - Ajuntament Puigcerdà L1 - 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’Ajuntament de Puigcerdà per al projecte “Taller 
de robòtica i tecnologia pel desenvolupament de les competències del futur” (exp. 
2022/4390). 

 

NÚM. 
EXPED
. 

ENTITATS NIF ACTIVITAT PRESSUP
OST SOL·LICITA PUNTUA

CIÓ SUBVENCIÓ 
FINAL 

4390 
Ajuntament de 
Puigcerdà P1715000D 

Taller de robòtica i 
tecnologia pel 
desenvolupament de les 
competències del futur  7.085,00 € 5.500,00 € 20,25 1.791.89 € 

 
En data 7 d’octubre de 2022, l’Ajuntament de Puigcerdà, amb NIF P1715000D ha 
presentat una comunicació expressa de renúncia de la subvenció de 1.791,89 €  
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 de l’Ajuntament de Puigcerdà, amb NIF 
P1715000D, a la subvenció de 1.791,89 € 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 MIL SET-CENTS NORANTA-U euros 
amb VUITANTA-NOU cèntims (1.791,89 €), corresponent a la subvenció atorgada a 
L’Ajuntament de Puigcerdà, i retornar-la a l’aplicació d’origen 300/3260/46200 del 
pressupost de la Diputació de Girona de 2022. 
 
TERCER. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Puigcerdà. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
9.  Aprovació resolució imports primer trimestre del programa Indika 
 2022-2023 - Cooperació Cultural 
 
Vistes les Bases específiques reguladores de subvencions als centres de conservació, 
difusió i interpretació del patrimoni cultural i la memòria històrica en el marc del 
programa «Indika» de patrimoni cultural i educació de la Diputació de Girona, 
aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió de 15 de desembre de 2020, 
publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG núm. 2, de 5 de gener 
de 2021). 
 
Vista la Convocatòria pública de subvencions en règim de concurrència competitiva, 
als centres de conservació, difusió i interpretació del patrimoni cultural i la memòria 
històrica, en el marc del programa «Indika» de recursos educatius de la Diputació de 
Girona (curs 2022-2023), aprovada per la Junta de Govern en la sessió de 15 de 
febrer de 2022 (BOPG 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 «Indika» a la Diputació de 
Girona mitjançant el formulari específic del web dels programes pedagògics. 
Prèviament, els centres d’educació s’hauran d’haver posat en contacte amb els 
centres patrimonials per a reservar l’activitat. La Diputació de Girona emetrà un 
informe i/o avís en què doni conformitat de la subvenció, per al centre d’ensenyament i 
per al centre patrimonial. La reserva quedarà condicionada a l’ordre d’entrada de la 
sol·licitud i a l’existència de crèdit suficient. Cada centre escolar podrà sol·licitar fins a 
8 activitats subvencionades; a partir de la novena reserva, les sol·licituds quedaran 
directament en llista d’espera. 
 
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 «Indika», per al primer trimestre del curs 
escolar 2022-2023: 
 

Expedient Beneficiari NIF Import 

2022/4180 
Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles – 
Ajuntament de Banyoles 

P1701600G 10.000,00 € 

TOTAL   10.000,00 € 

 
SEGON. Disposar la despesa total, de 10.000,00 €, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 300/3260/46200 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 majoria 
absoluta, amb l’abstenció del president.  
 
 
 
10.  Subvenció nominativa a Made In Concerts SL per al finançament del 
 Cerdanya Music Festival - Cooperació Cultural 
 
Made in Concerts, SL ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament de 
Cerdanya Music Festival, l’any 2022, i s’ha instruït l'expedient corresponent 
(2022/8106).  
 
El Cerdanya Music Festival, centrat a Puigcerdà, programa diverses activitats per a 
tots els públics. 
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El Ple de la Diputació de Girona del 17 de desembre de 2019 va aprovar el Pla 
Estratègic de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació 
Cultural tindrà una línia de subvencions específiques per la promoció de les arts 
escèniques, dins les quals s’hi engloben els festivals de música. L’objectiu d’aquesta 
línia és garantir l’equilibri territorial i temàtic de l’oferta cultural relacionada amb les 
arts escèniques; així com fomentar la implicació dels municipis en els projectes d’arts 
escèniques. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada 
nominativament a favor de Made in Concerts, 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, la concessió 
de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb el 
procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 
 
D’acord al decret  de la Presidència de 18 de juliol de 2019, es delega a la Junta de 
Govern les atribucions per a l’atorgament de subvencions a l’empara de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, amb càrrec als crèdits 4 i 7 del 
vigent pressupost corporatiu, d’import a partir de 18.001,00 euros, inclòs. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural es proposa a la Junta 
de Govern que adopti l'acord següent:  
 
PRIMER. Concedir la subvenció a Made in Concerts, SL per al finançament del 
Cerdanya Music Festival, l’any 2022, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució de 
l’activitat 

2022/8106 Cerdanya Music 
Festival 

B66603838 Cerdanya Music 
Festival 

Des de l’1 de 
gener al 31 
d’octubre 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a justificar 
 

1.140.428,00€ 1.140.428,00€ 25.000,00€ 2,19%  1.140.428,00€ 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de  VINT-I-CINC MIL EUROS, 
(25.000,00€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/47940 del pressupost 
de la Diputació de Girona de 2022. 
 
TERCER. Objecte. 
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada 
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la 
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.  
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada és des de l’1 de gener  fins al 31 
d’octubre de 2022. 
 
QUART. Compatibilitat.  
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic 
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les 
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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 Made in Concerts, SL accepta la subvenció, així com les condicions 
generals i específiques fixades per a la seva aplicació estipulades en aquest acord, si 
en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest acord, no manifesta el 
contrari.  
 
SISÈ. Quantia, finançament i pagament.  
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 25.000,00€ que representa 
un percentatge de finançament del 2,19 %, quan s’hagi presentat el compte justificatiu 
tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.  
 
SETÈ. Règim de justificació.  
Made in Concerts, SL ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 
1.140.428,00€ corresponents a l’import de les despeses que consten en el pressupost 
de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al Registre General 
de la Diputació de la documentació següent: 
a) El compte justificatiu normalitzat de la Diputació. 
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 
factura;  
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de 
les activitats. 
f)Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o 
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en compliment 
de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència (document 
normalitzat de la Diputació). 
h) Per a poder analitzar els indicadors del Pla estratègic del servei de Cooperació 
Cultural, en el moment de justificar s’ha d’aportar la informació següent:  
       -  Nombre d’assistents 
       -  La vostra activitat inclou polítiques de gènere? En cas afirmatiu, quines. 
       -  La vostra activitat promou una cultura inclusiva? En cas afirmatiu, com. 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment 
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el 
percentatge de desviació. 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat 
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva. 
És inadmissible cap canvi de destinació.  
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el  25 de novembre de 
2022. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, 
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
Degut a la situació excepcional derivada de la pandèmia de la Covid-19, s’acceptaran 
els canvis següents, sempre i quan estiguin degudament motivats a la justificació i 
directament relacionats amb la situació de crisi sanitària: 

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

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

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

a) Els caixets, percentatge de taquilla o honoraris que hagin estat 
acceptats pels equipaments municipals o les entitats o empreses 
organitzadores dels concerts, actuacions o espectacles. 

b) La facturació d’activitats programades que s’hagin cancel·lat: 
monitoratge, guiatge, despeses de tècnics d’il·luminació, llum, so, 
etc. 

No es concedirà pròrroga del termini de justificació. La manca de justificació implicarà 
l’inici del procediment de revocació de la subvenció concedida. 
Tan bon punt Made in Concerts, SL presenti la documentació justificativa es procedirà 
a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en aquest 
acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes que se li 
indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la indicació de 
que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, amb les 
conseqüències que es determinen al punt següent. 
 
VUITÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat.  
La Junta de Govern de la Diputació de Girona té la facultat de revisar la subvenció 
concedida i de modificar la resolució de concessió en el cas d’alteració de les 
condicions que s’han tingut en compte per a la concessió de la subvenció. En relació 
amb la possibilitat de modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que 
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa 
concordant. Es procedirà a exigir el reintegrament de la subvenció concedida en els 
supòsits previstos a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i a l’article 34 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona. 
 
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat. 
El Made in Concerts, SL haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la 
Diputació de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin 
objecte de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada. 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 

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

b) Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes 
mesures, no és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan 
concedent pot establir mesures alternatives, sempre que aquestes permetin 
donar la difusió del finançament públic rebut. En el requeriment que es dirigeixi 
per l’òrgan concedent al beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 15 
dies per a la seva adopció amb l’advertència de que aquest incompliment pot 
comportar la revocació de la subvenció. 
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DESÈ. Obligacions del beneficiari.  
Made in Concerts, SL, té les obligacions següents: 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb la 
col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Col·laborar en la programació del Pati Cultural de la Diputació de Girona, si s’escau. 
h) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
i) Coordinar-se amb el Servei de Protocol i Comunicació de la Diputació de Girona per 
qualsevol acte de presentació pública relacionat amb l’objecte de la subvenció. 
L’incompliment d’aquest punt és causa de revocació directa de la subvenció atorgada. 
 
ONZÈ. Verificació i control.  
La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients 
l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El 
control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions.  
Made in Concerts, SL, i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva 
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi 
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment 
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als efectes 
que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre. 
 
DOTZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades.  
Els beneficiaris no podran concertar l'execució total o parcial de les activitats 
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la 
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització 
de la Diputació de Girona.    
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
TRETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta.  
Els beneficiaris d’aquestes subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als 
principis ètics i les regles de conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les 
següents:  

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

drets estatutaris.  
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c) La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions 
necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes 
d’interessos. 

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

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

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

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

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

de l’exercici de llurs càrrecs. 
j) Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin 

aplicables, d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern. (Les entitats no públiques a les quals 
s’atorgui una subvenció superior a 10.000,00 €, en el moment de presentar el 
compte justificatiu, estan obligades a adjuntar-hi la informació relativa a les 
retribucions dels seus òrgans de direcció o d’administració, a l’efecte que la 
Diputació de Girona les faci públiques en compliment de les obligacions 
establertes en la legislació sobre transparència). 

L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció del 
caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
CATORZÈ. Clàusula de dades personals.  
Les dades personals que els sol·licitants de la subvenció comuniquin durant el 
procediment, actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, seran 
tractades per la Diputació de Girona com a Responsable del Tractament en el sentit de 
l’article 4.7 del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 
del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016), amb la finalitat de 
gestionar la subvenció i portar a terme les actuacions que se’n deriven establertes per 
Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment de missió d’interès 
públic (art. 6.1.e del Reglament) i d’obligacions legals (art. 6.1.c). En cas que la 
tramitació de la sol·licitud impliqui comunicació de dades d’altres persones a la 
Diputació de Girona, les persones sol·licitants hauran d'informar a les persones 
afectades d'aquesta comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament 
General de Protecció de Dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació, supressió, 
sol·licitar la limitació del tractament i oposició) l’interessat es podrà adreçar en 
qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació detallada del tractament, 
incloent les vies d'exercici dels drets de les persones interessades, es pot consultar a 
la seu electrònica de la Diputació de Girona.  
 
QUINZÈ. Normes supletòries.  
En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions; l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, i la resta de normativa que hi sigui aplicable. 
 
SETZÈ. Amb vista a la situació d’excepcionalitat provocada pel COVID-19 que pot 
afectar el funcionament, organització i realització de les activitats i projectes objecte 
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d’aquesta resolució es preveu que per Decret del president de la Diputació de Girona 
es puguin modificar el percentatge de finançament sobre el pressupost global de 
l’activitat, els terminis d’execució i justificació, així com acceptar despeses de 
preparació de l’activitat, tot i que finalment no s’hagi pogut dur a terme, sempre i quan 
estigui degudament motivat. 
 
DISSETÈ. Notificar aquest acord a Made in Concerts, SL. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents. 
 
 
 
11.  Concedir la subvenció exclosa de concurrència pública a l'Ajuntament de  
 Puigcerdà per al finançament de la museografia d'una sala del Museu   
 Cerdà - Cooperació Cultural 
 
L’Ajuntament de Puigcerdà ha sol·licitat una subvenció exclosa de concurrència 
competitiva per al finançament de la museïtzació d’una de les sales, concretament la 
sala Puigcerdà “Crònica d’una Vila”, i s’ha instruït l'expedient corresponent 
(2022/9703).  
 
El Museu Cerdà, en funcionament des de fa més de vint anys però fins fa un any 
sense una exposició permanent, s’emplaça a Puigcerdà, en l’antic Convent de les 
Carmelites Descalces o de Clausura, reformades de Santa Teresa de Jesús, també 
conegut com del Sagrat Cor, que fou aixecat entre els anys 1885 i 1897. 
 
Durant l’any 2013 l’Ajuntament de Puigcerdà i el Patronat del Museu Cerdà varen 
decidir prioritzar la implementació i l’execució del projecte museístic general per tal de 
dotar-lo definitivament de la preceptiva exposició permanent del museu. 
 
Des del consistori mitjançant el Museu Cerdà, es va convocar un concurs d’idees per 
invitació adreçat a diferents empreses de reconegut prestigi i trajectòria dins el sector 
museístic i patrimonial, les quals havien d’elaborar una proposta d’adaptació i millora 
dels continguts i dels recursos expositius per als diferents espais situats en les 
diverses plantes de l’edifici a partir del projecte arquitectònic, del projecte museogràfic 
general –redactat l’any 2007 i aprovat per l’Ajuntament de Puigcerdà l’any 2008– i de 
la informació disponible subministrada per la direcció i pels tècnics del museu. 
 
L’empresa Toolbox gestión y comunicación integral SL fou la guanyadora del concurs 
i l’encarregada de desenvolupar el nou projecte museístic bàsic i executiu. Així 
mateix, atesa la complexitat de l’encàrrec i la conjuntura econòmica actual, es va 
decidir d’executar-lo per fases en funció de la disponibilitat pressupostària anual. 
 
La darrera part reformulada i executada durant l’any 2020 i 2021 va ser la Sala 
Conventus, espai que convida a conèixer la història dels convents de Puigcerdà, 
estretament lligada a l’evolució urbana de la Vila, i a endinsar-vos en la vida 
quotidiana del convent de les Carmelites. 
 
Enguany es pretén reformular i executar el projecte que explicarà la història més 
àmplia de la vila de Puigcerdà: Puigcerdà “Crònica d’una Vila” (Sala 4). 
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El Ple de la Diputació de Girona del 17 de desembre de 2019 va aprovar el Pla 
Estratègic de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació 
Cultural destinarà ajudes a la protecció, conservació i difusió del patrimoni cultural de 
les comarques de Girona, per a poder-lo transmetre a les generacions futures en les 
millors condicions possibles. Se subvencionen equipaments museístics, patrimoni 
arqueològic, patrimoni artístic, patrimoni literari, patrimoni immaterial. 
 
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 7/1985, de 2 
d’abril, 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’article 22.2.c de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i l'article 
15.c, de l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, estableixen 
que, amb caràcter excepcional, les subvencions que acreditin raons d’interès públic, 
social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que dificultin la 
convocatòria, es podran atendre com a subvencions directes. El procediment de 
concessió està regulat a l’article 67 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. 
 

La sol·licitud de subvenció ha estat valorada pel president de la Diputació en la seva 
memòria, en què proposa que s’atorgui una subvenció de concessió directa de 
35.000,00 euros a l’Ajuntament de Puigcerdà. En la citada memòria es considera que 
les especials característiques del projecte, així com el seu interès públic i la incapacitat 
de poder presentar-se en convocatòria de concurrència. 
 
D’acord al decret  de la Presidència de 18 de juliol de 2019, es delega a la Junta de 
Govern les atribucions per a l’atorgament de subvencions a l’empara de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, amb càrrec als crèdits 4 i 7 del 
vigent pressupost corporatiu, d’import a partir de 18.001,00 euros, inclòs. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural es proposa a la Junta 
de Govern que adopti l'acord següent:  
 
PRIMER. Concedir la subvenció a l’Ajuntament de Puigcerdà, per al finançament de la 
museïtzació de la sala Puigcerdà, Crònica d’una Vila, que es detalla a continuació:  

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del  beneficiari) NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període d’execució 
de l’activitat 

2022/9703 Ajuntament de 
Puigcerdà   

P1715000D Museïtzació de 
la sala 
Puigcerdà 
Crònica d’una 
Vila, del Museu 
Cerdà 

Des de l’1 d’octubre 
de 2022 al 31 de 
maig de 2023 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a justificar 
 

45.000,00 € 45.000,00 €  35.000,00€ 77,77%  45.000,00 € 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de TRENTA-CINC MIL EUROS, 
(35.000,00€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/76200 del pressupost 
de la Diputació de Girona de 2022. 
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TERCER. Objecte. 
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada 
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la 
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.  
El període d’execució de l’actuació subvencionada és des de l’1 d’octubre de 2022 fins 
al 31 de maig 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, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les 
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar 
el cost total de l'activitat subvencionada. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.  
D’acord a l’art. 21.4 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, 
es requerirà per part de l’ens beneficiari l’acceptació expressa de la subvenció. 
 
SISÈ. Quantia, finançament i pagament.  
De conformitat amb allò que disposa l’article 34.4 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, tan bon punt s’hagi produït l’acceptació expressa d’aquest acord, de 
conformitat amb el punt cinquè, es procedirà al pagament de  TRENTA-CINC MIL 
EUROS (35.000,00€), en concepte de bestreta, que correspon al 100 % de l’import de 
la subvenció, com a finançament necessari per poder dur a terme les actuacions 
inherents a la subvenció. El pagament es farà sense necessitat de constitució de 
fiança o garantia. 
El beneficiari resta obligat a presentar en el termini atorgat a l’efecte en el Registre 
General de la Diputació la justificació econòmica, de conformitat amb el que s’estableix 
en el punt setè d’aquest acord. 
 
SETÈ. Règim de justificació.  
L’Ajuntament de Puigcerdà  ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 
45.000,00 € corresponents a l’import de les despeses que consten en el pressupost de 
la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al Registre General de 
la Diputació de la documentació següent: 
a) El compte justificatiu normalitzat de la Diputació. 
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 
factura;  
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de 
les activitats. 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment 
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el 
percentatge de desviació. 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat 
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva. 
És inadmissible cap canvi de destinació.  
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La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 30 de juny de 2023. Es 
considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, encara que 
no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de justificació.  
Tan bon punt l’Ajuntament de Puigcerdà, presenti la documentació justificativa es 
procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en 
aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes 
que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la 
indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, 
amb les conseqüències que es determinen al punt següent. 
 
VUITÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat.  
La Junta de Govern de la Diputació de Girona té la facultat de revisar la subvenció 
concedida i de modificar la resolució de concessió en el cas d’alteració de les 
condicions que s’han tingut en compte per a la concessió de la subvenció. En relació 
amb la possibilitat de modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que 
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa 
concordant. Es procedirà a exigir el reintegrament de la subvenció concedida en els 
supòsits previstos a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i a l’article 34 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona. 
 
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat. 
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de 
Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de 
subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada.  
  
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 

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

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

 
DESÈ. Obligacions del beneficiari.  
L’Ajuntament de Puigcerdà, té les obligacions següents: 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
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d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb la 
col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
i) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
ONZÈ. Verificació i control.  
La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients 
l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El 
control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions.  
L’Ajuntament de Puigcerdà, i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la 
seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que 
realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 
46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al 
compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o 
negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin 
correspondre. 
 
DOTZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades.  
Els beneficiaris no podran concertar l'execució total o parcial de les activitats 
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la 
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització 
de la Diputació de Girona.    
 
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
TRETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta.  
Els beneficiaris d’aquestes subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als 
principis ètics i les regles de conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les 
següents:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció del 
caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
CATORZÈ. Clàusula de dades personals.  
Les dades personals que els sol·licitants de la subvenció comuniquin durant el 
procediment, actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, seran 
tractades per la Diputació de Girona com a Responsable del Tractament en el sentit de 
l’article 4.7 del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 
del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016), amb la finalitat de 
gestionar la subvenció i portar a terme les actuacions que se’n deriven establertes per 
Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment de missió d’interès 
públic (art. 6.1.e del Reglament) i d’obligacions legals (art. 6.1.c). En cas que la 
tramitació de la sol·licitud impliqui comunicació de dades d’altres persones a la 
Diputació de Girona, les persones sol·licitants hauran d'informar a les persones 
afectades d'aquesta comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament 
General de Protecció de Dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació, supressió, 
sol·licitar la limitació del tractament i oposició) l’interessat es podrà adreçar en 
qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació detallada del tractament, 
incloent les vies d'exercici dels drets de les persones interessades, es pot consultar a 
la seu electrònica de la Diputació de Girona.  
 
QUINZÈ. Normes supletòries.  
En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions; l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, i la resta de normativa que hi sigui aplicable. 
 
SETZÈ. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Puigcerdà. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per majoria 
absoluta, amb l’abstenció del diputat Albert Piñeira.  
 
 
 
12.  Modificació de l'acord de subvenció al Consell Comarcal del Pla de 
 l'Estany per al manteniment de les Coves de Serinyà, 2022 - Cooperació 
 Cultural 
 
El Consell Comarcal del Pla de l’Estany, ha sol·licitat la modificació de la subvenció 
nominativa per al finançament de les coves de Serinyà, l’any 2022, i s’ha instruït 
l'expedient corresponent (2022/82).  
 
En data 11 d’octubre de 2022, el Consell Comarcal del Pla de l’Estany ha presentat un 
escrit on exposen que l’ens comarcal està en procés de licitació de les actuacions 
previstes a l’objecte de la subvenció, per la qual cosa ens traslladen la necessitat de 
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poder canviar l’acord de Junta de Govern de 29 de març de 2022 i poder-se adaptar a 
la realitat de les accions que s’han dut a terme l’any 2022. 
 
Vist que ens presenten una nova sol·licitud amb les accions realitzades el 2022 i que 
la modificació de l’acord de la Junta no afecta drets de terceres persones, es proposa 
adaptar l’acord a la realitat de la gestió de les coves de Serinyà del 2022. 
 
Per tant, on aquests moments diu: 
 
“PRIMER. Concedir la subvenció al Consell Comarcal del Pla de l’Estany, per al 
finançament de la Peça artística del Centre d’interpretació, que tindrà lloc a les Coves 
de Serinyà, l’any 2022, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del (nom del 
beneficiari) 

NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució de 
l’activitat 

2022/82 Consell Comarcal del 
Pla de l’Estany 

P6700010I Peça artística 
del Centre 
d’interpretació 

De l’1 de 
novembre del 
2021 al 31 
d’octubre de 
2022 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a justificar 
 

27.569,85 € 27.569,85 € 19.000,00 € 68,91 %  27.569,85 € 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de  DINOU MIL EUROS, 
(19.000,00€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/46504 del pressupost 
de la Diputació de Girona de 2022. 
 
TERCER. Objecte. 
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada 
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la 
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.  
El període d’execució de l’actuació subvencionada és des de l’1 de novembre del 2021 
fins al 31 de octubre de 2022. 
 
QUART. Compatibilitat.  
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic 
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les 
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar 
el cost total de l'activitat subvencionada. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.  
Es considera que el Consell Comarcal del Pla de l’Estany, accepta la subvenció, així 
com les condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació estipulades 
en aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest 
acord, no manifesta el contrari.  
 
SISÈ. Quantia, finançament i pagament.  
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 19.000,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 68,91 %, quan s’hagi presentat el compte 
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.  
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SETÈ. Règim de justificació.  
El Consell Comarcal del Pla de l’Estany ha de justificar la subvenció concedida, per 
l’import de 27.569,85 € corresponents a l’import de les despeses que consten en el 
pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al 
Registre General de la Diputació de la documentació següent: 
a) El compte justificatiu normalitzat de la Diputació. 
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 
factura;  
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de 
les activitats. 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment 
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el 
percentatge de desviació. 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat 
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva. 
És inadmissible cap canvi de destinació.  
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 15 de novembre de 
2022. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, 
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
Degut a la situació excepcional derivada de la pandèmia de la Covid-19, s’acceptaran 
els canvis següents, sempre i quan estiguin degudament motivats a la justificació i 
directament relacionats amb la situació de crisi sanitària: 

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

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

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

a) Els caixets, percentatge de taquilla o honoraris que hagin estat 
acceptats pels equipaments municipals o les entitats o empreses 
organitzadores dels concerts, actuacions o espectacles. 

b) La facturació d’activitats programades que s’hagin cancel·lat: 
monitoratge, guiatge, despeses de tècnics d’il·luminació, llum, so, 
etc. 

No es concedirà pròrroga del termini de justificació. La manca de justificació implicarà 
l’inici del procediment de revocació de la subvenció concedida. 
Tan bon punt el Consell Comarcal del Pla de l’Estany, presenti la documentació 
justificativa es procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb 
allò establert en aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, 
els defectes que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi 
oportunes, amb la indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació 
de justificació, amb les conseqüències que es determinen al punt següent. 
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VUITÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat.  
La Junta de Govern de la Diputació de Girona té la facultat de revisar la subvenció 
concedida i de modificar la resolució de concessió en el cas d’alteració de les 
condicions que s’han tingut en compte per a la concessió de la subvenció. En relació 
amb la possibilitat de modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que 
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa 
concordant. Es procedirà a exigir el reintegrament de la subvenció concedida en els 
supòsits previstos a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i a l’article 34 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona. 
 
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat. 
El Consell Comarcal del Pla de l’Estany haurà de fer constar expressament el suport 
econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les 
actuacions que siguin objecte de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada. 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 

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

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

 
DESÈ. Obligacions del beneficiari.  
El Consell Comarcal del Pla de l’Estany, té les obligacions següents: 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb la 
col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Col·laborar en la programació del Pati Cultural de la Diputació de Girona, si s’escau. 
h) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
i) Coordinar-se amb el Servei de Protocol i Comunicació de la Diputació de Girona per 
qualsevol acte de presentació pública relacionat amb l’objecte de la subvenció. 
L’incompliment d’aquest punt és causa de revocació directa de la subvenció atorgada. 
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ONZÈ. Verificació i control.  
La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients 
l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El 
control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions.  
El Consell Comarcal del Pla de l’Estany, i els tercers relacionats amb l’objecte de la 
subvenció o la seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control 
financer que realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que 
estableix l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
La negativa al compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, 
obstrucció o negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi 
puguin correspondre. 
 
DOTZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades.  
Els beneficiaris no podran concertar l'execució total o parcial de les activitats 
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la 
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització 
de la Diputació de Girona.    
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
TRETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta.  
Els beneficiaris d’aquestes subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als 
principis ètics i les regles de conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les 
següents:  

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

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

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

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

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

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

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

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

de l’exercici de llurs càrrecs. 
j) Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin 

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

L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció del 
caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
CATORZÈ. Clàusula de dades personals.  
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Les dades personals que els sol·licitants de la subvenció comuniquin durant el 
procediment, actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, seran 
tractades per la Diputació de Girona com a Responsable del Tractament en el sentit de 
l’article 4.7 del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 
del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016), amb la finalitat de 
gestionar la subvenció i portar a terme les actuacions que se’n deriven establertes per 
Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment de missió d’interès 
públic (art. 6.1.e del Reglament) i d’obligacions legals (art. 6.1.c). En cas que la 
tramitació de la sol·licitud impliqui comunicació de dades d’altres persones a la 
Diputació de Girona, les persones sol·licitants hauran d'informar a les persones 
afectades d'aquesta comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament 
General de Protecció de Dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació, supressió, 
sol·licitar la limitació del tractament i oposició) l’interessat es podrà adreçar en 
qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació detallada del tractament, 
incloent les vies d'exercici dels drets de les persones interessades, es pot consultar a 
la seu electrònica de la Diputació de Girona.  
 
QUINZÈ. Normes supletòries.  
En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions; l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, i la resta de normativa que hi sigui aplicable. 
 
SETZÈ. Amb vista a la situació d’excepcionalitat provocada pel COVID-19 que pot 
afectar el funcionament, organització i realització de les activitats i projectes objecte 
d’aquesta resolució es preveu que per Decret del president de la Diputació de Girona 
es puguin modificar el percentatge de finançament sobre el pressupost global de 
l’activitat, els terminis d’execució i justificació, així com acceptar despeses de 
preparació de l’activitat, tot i que finalment no s’hagi pogut dur a terme, sempre i quan 
estigui degudament motivat. 
 
DISSETÈ. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Pla de l’Estany.” 
 
, ha de dir: 
 
“PRIMER. Concedir la subvenció al Consell Comarcal del Pla de l’Estany, per al 
finançament de la Peça artística del Centre d’interpretació, que tindrà lloc a les Coves 
de Serinyà, l’any 2022, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del (nom del 
beneficiari) 

NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució de 
l’activitat 

2022/82 Consell Comarcal del 
Pla de l’Estany 

P6700010I Activitat i 
manteniment 
actual de 
l’equipament 

De l’1 de 
novembre del 
2021 al 30 de 
novembre de 
2022 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a justificar 
 

33.631,57 € 33.631,57 € 19.000,00 € 56,49 %  33.631,57 € 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de  DINOU MIL EUROS, 
(19.000,00€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/46504 del pressupost 
de la Diputació de Girona de 2022. 
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TERCER. Objecte. 
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada 
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la 
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.  
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada és des de l’1 de novembre del 2021 
fins al 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, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les 
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar 
el cost total de l'activitat subvencionada. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.  
Es considera que el Consell Comarcal del Pla de l’Estany, accepta la subvenció, així 
com les condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació estipulades 
en aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest 
acord, no manifesta el contrari.  
 
SISÈ. Quantia, finançament i pagament.  
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 19.000,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 56,49 %, quan s’hagi presentat el compte 
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.  
 
SETÈ. Règim de justificació.  
El Consell Comarcal del Pla de l’Estany ha de justificar la subvenció concedida, per 
l’import de 33.631,57 € corresponents a l’import de les despeses que consten en el 
pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al 
Registre General de la Diputació de la documentació següent: 
a) El compte justificatiu normalitzat de la Diputació. 
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 
factura;  
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de 
les activitats. 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment 
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el 
percentatge de desviació. 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat 
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva. 
És inadmissible cap canvi de destinació.  
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 30 de novembre de 
2022. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, 
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
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Degut a la situació excepcional derivada de la pandèmia de la Covid-19, s’acceptaran 
els canvis següents, sempre i quan estiguin degudament motivats a la justificació i 
directament relacionats amb la situació de crisi sanitària: 

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

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

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

a) Els caixets, percentatge de taquilla o honoraris que hagin estat 
acceptats pels equipaments municipals o les entitats o empreses 
organitzadores dels concerts, actuacions o espectacles. 

b) La facturació d’activitats programades que s’hagin cancel·lat: 
monitoratge, guiatge, despeses de tècnics d’il·luminació, llum, so, 
etc. 

No es concedirà pròrroga del termini de justificació. La manca de justificació implicarà 
l’inici del procediment de revocació de la subvenció concedida. 
Tan bon punt el Consell Comarcal del Pla de l’Estany, presenti la documentació 
justificativa es procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb 
allò establert en aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, 
els defectes que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi 
oportunes, amb la indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació 
de justificació, amb les conseqüències que es determinen al punt següent. 
 
VUITÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat.  
La Junta de Govern de la Diputació de Girona té la facultat de revisar la subvenció 
concedida i de modificar la resolució de concessió en el cas d’alteració de les 
condicions que s’han tingut en compte per a la concessió de la subvenció. En relació 
amb la possibilitat de modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que 
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa 
concordant. Es procedirà a exigir el reintegrament de la subvenció concedida en els 
supòsits previstos a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i a l’article 34 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona. 
 
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat. 
El Consell Comarcal del Pla de l’Estany haurà de fer constar expressament el suport 
econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les 
actuacions que siguin objecte de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada. 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 

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

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

 
DESÈ. Obligacions del beneficiari.  
El Consell Comarcal del Pla de l’Estany, té les obligacions següents: 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb la 
col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Col·laborar en la programació del Pati Cultural de la Diputació de Girona, si s’escau. 
h) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
i) Coordinar-se amb el Servei de Protocol i Comunicació de la Diputació de Girona per 
qualsevol acte de presentació pública relacionat amb l’objecte de la subvenció. 
L’incompliment d’aquest punt és causa de revocació directa de la subvenció atorgada. 
 
ONZÈ. Verificació i control.  
La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients 
l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El 
control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions.  
El Consell Comarcal del Pla de l’Estany, i els tercers relacionats amb l’objecte de la 
subvenció o la seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control 
financer que realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que 
estableix l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
La negativa al compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, 
obstrucció o negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi 
puguin correspondre. 
 
DOTZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades.  
Els beneficiaris no podran concertar l'execució total o parcial de les activitats 
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la 
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització 
de la Diputació de Girona.    
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
TRETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta.  
Els beneficiaris d’aquestes subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als 
principis ètics i les regles de conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de 
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transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les 
següents:  

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

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

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

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

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

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

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

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

de l’exercici de llurs càrrecs. 
j) Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin 

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

L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció del 
caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
CATORZÈ. Clàusula de dades personals.  
Les dades personals que els sol·licitants de la subvenció comuniquin durant el 
procediment, actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, seran 
tractades per la Diputació de Girona com a Responsable del Tractament en el sentit de 
l’article 4.7 del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 
del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016), amb la finalitat de 
gestionar la subvenció i portar a terme les actuacions que se’n deriven establertes per 
Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment de missió d’interès 
públic (art. 6.1.e del Reglament) i d’obligacions legals (art. 6.1.c). En cas que la 
tramitació de la sol·licitud impliqui comunicació de dades d’altres persones a la 
Diputació de Girona, les persones sol·licitants hauran d'informar a les persones 
afectades d'aquesta comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament 
General de Protecció de Dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació, supressió, 
sol·licitar la limitació del tractament i oposició) l’interessat es podrà adreçar en 
qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació detallada del tractament, 
incloent les vies d'exercici dels drets de les persones interessades, es pot consultar a 
la seu electrònica de la Diputació de Girona.  
 
QUINZÈ. Normes supletòries.  
En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions; l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, i la resta de normativa que hi sigui aplicable. 
 
SETZÈ. Amb vista a la situació d’excepcionalitat provocada pel COVID-19 que pot 
afectar el funcionament, organització i realització de les activitats i projectes objecte 



 

 

 

 

46 

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

 

d’aquesta resolució es preveu que per Decret del president de la Diputació de Girona 
es puguin modificar el percentatge de finançament sobre el pressupost global de 
l’activitat, els terminis d’execució i justificació, així com acceptar despeses de 
preparació de l’activitat, tot i que finalment no s’hagi pogut dur a terme, sempre i quan 
estigui degudament motivat. 
 
DISSETÈ. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Pla de l’Estany.” 
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”. 
 
D’acord al decret  de la Presidència de 18 de juliol de 2019, es delega a la Junta de 
Govern les atribucions per a l’atorgament de subvencions a l’empara de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, amb càrrec als crèdits 4 i 7 del 
vigent pressupost corporatiu, d’import a partir de 18.001,00 euros, inclòs. 
 
D’acord amb el punt vuitè de l’acord de concessió, la Junta de Govern és l’òrgan 
competent per modificar les condicions de la subvenció atorgada. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern, 
per unanimitat, acorda:  
 
PRIMER.  Modificar l’acord de Junta de Govern, de data 29 de març de 2022, de 
manera que on ara consta: 
 
“PRIMER. Concedir la subvenció al Consell Comarcal del Pla de l’Estany, per al 
finançament de la Peça artística del Centre d’interpretació, que tindrà lloc a les Coves 
de Serinyà, l’any 2022, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del (nom del 
beneficiari) 

NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució de 
l’activitat 

2022/82 Consell Comarcal del 
Pla de l’Estany 

P6700010I Peça artística 
del Centre 
d’interpretació 

De l’1 de 
novembre del 
2021 al 31 
d’octubre de 
2022 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a justificar 
 

27.569,85 € 27.569,85 € 19.000,00 € 68,91 %  27.569,85 € 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de  DINOU MIL EUROS, 
(19.000,00€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/46504 del pressupost 
de la Diputació de Girona de 2022. 
 
TERCER. Objecte. 
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada 
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la 
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.  
El període d’execució de l’actuació subvencionada és des de l’1 de novembre del 2021 
fins al 31 de octubre de 2022. 
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QUART. Compatibilitat.  
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic 
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les 
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar 
el cost total de l'activitat subvencionada. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.  
Es considera que el Consell Comarcal del Pla de l’Estany, accepta la subvenció, així 
com les condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació estipulades 
en aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest 
acord, no manifesta el contrari.  
 
SISÈ. Quantia, finançament i pagament.  
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 19.000,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 68,91 %, quan s’hagi presentat el compte 
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.  
 
SETÈ. Règim de justificació.  
El Consell Comarcal del Pla de l’Estany ha de justificar la subvenció concedida, per 
l’import de 27.569,85 € corresponents a l’import de les despeses que consten en el 
pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al 
Registre General de la Diputació de la documentació següent: 
a) El compte justificatiu normalitzat de la Diputació. 
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 
factura;  
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de 
les activitats. 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment 
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el 
percentatge de desviació. 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat 
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva. 
És inadmissible cap canvi de destinació.  
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 15 de novembre de 
2022. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, 
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
Degut a la situació excepcional derivada de la pandèmia de la Covid-19, s’acceptaran 
els canvis següents, sempre i quan estiguin degudament motivats a la justificació i 
directament relacionats amb la situació de crisi sanitària: 

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

b) En el cas de les activitats presencials, seran subvencionables les despeses 
relacionades amb la seguretat sanitària de la mateixa (compra de mascaretes, 
gel hidroalcohòlic, termòmetres, etc.) 
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c) En el cas d’activitats que s’hagin hagut de cancel·lar per motius de la 
pandèmia, sempre i quan estigui degudament motivat a la justificació es 
consideraran com a subvencionables els aspectes següents: 

a) Els caixets, percentatge de taquilla o honoraris que hagin estat 
acceptats pels equipaments municipals o les entitats o empreses 
organitzadores dels concerts, actuacions o espectacles. 

b) La facturació d’activitats programades que s’hagin cancel·lat: 
monitoratge, guiatge, despeses de tècnics d’il·luminació, llum, so, 
etc. 

No es concedirà pròrroga del termini de justificació. La manca de justificació implicarà 
l’inici del procediment de revocació de la subvenció concedida. 
Tan bon punt el Consell Comarcal del Pla de l’Estany, presenti la documentació 
justificativa es procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb 
allò establert en aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, 
els defectes que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi 
oportunes, amb la indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació 
de justificació, amb les conseqüències que es determinen al punt següent. 
 
VUITÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat.  
La Junta de Govern de la Diputació de Girona té la facultat de revisar la subvenció 
concedida i de modificar la resolució de concessió en el cas d’alteració de les 
condicions que s’han tingut en compte per a la concessió de la subvenció. En relació 
amb la possibilitat de modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que 
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa 
concordant. Es procedirà a exigir el reintegrament de la subvenció concedida en els 
supòsits previstos a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i a l’article 34 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona. 
 
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat. 
El Consell Comarcal del Pla de l’Estany haurà de fer constar expressament el suport 
econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les 
actuacions que siguin objecte de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada. 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 

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

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

 
DESÈ. Obligacions del beneficiari.  
El Consell Comarcal del Pla de l’Estany, té les obligacions següents: 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
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actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb la 
col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Col·laborar en la programació del Pati Cultural de la Diputació de Girona, si s’escau. 
h) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
i) Coordinar-se amb el Servei de Protocol i Comunicació de la Diputació de Girona per 
qualsevol acte de presentació pública relacionat amb l’objecte de la subvenció. 
L’incompliment d’aquest punt és causa de revocació directa de la subvenció atorgada. 
 
ONZÈ. Verificació i control.  
La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients 
l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El 
control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions.  
 
El Consell Comarcal del Pla de l’Estany, i els tercers relacionats amb l’objecte de la 
subvenció o la seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control 
financer que realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que 
estableix l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
La negativa al compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, 
obstrucció o negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi 
puguin correspondre. 
 
DOTZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades.  
Els beneficiaris no podran concertar l'execució total o parcial de les activitats 
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la 
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització 
de la Diputació de Girona.    
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
TRETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta.  
Els beneficiaris d’aquestes subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als 
principis ètics i les regles de conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les 
següents:  

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

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

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



 

 

 

 

50 

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

 

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

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

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

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

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

de l’exercici de llurs càrrecs. 
j) Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin 

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

L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció del 
caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
CATORZÈ. Clàusula de dades personals.  
Les dades personals que els sol·licitants de la subvenció comuniquin durant el 
procediment, actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, seran 
tractades per la Diputació de Girona com a Responsable del Tractament en el sentit de 
l’article 4.7 del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 
del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016), amb la finalitat de 
gestionar la subvenció i portar a terme les actuacions que se’n deriven establertes per 
Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment de missió d’interès 
públic (art. 6.1.e del Reglament) i d’obligacions legals (art. 6.1.c). En cas que la 
tramitació de la sol·licitud impliqui comunicació de dades d’altres persones a la 
Diputació de Girona, les persones sol·licitants hauran d'informar a les persones 
afectades d'aquesta comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament 
General de Protecció de Dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació, supressió, 
sol·licitar la limitació del tractament i oposició) l’interessat es podrà adreçar en 
qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació detallada del tractament, 
incloent les vies d'exercici dels drets de les persones interessades, es pot consultar a 
la seu electrònica de la Diputació de Girona.  
 
QUINZÈ. Normes supletòries.  
En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions; l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, i la resta de normativa que hi sigui aplicable. 
 
SETZÈ. Amb vista a la situació d’excepcionalitat provocada pel COVID-19 que pot 
afectar el funcionament, organització i realització de les activitats i projectes objecte 
d’aquesta resolució es preveu que per Decret del president de la Diputació de Girona 
es puguin modificar el percentatge de finançament sobre el pressupost global de 
l’activitat, els terminis d’execució i justificació, així com acceptar despeses de 
preparació de l’activitat, tot i que finalment no s’hagi pogut dur a terme, sempre i quan 
estigui degudament motivat. 
 
DISSETÈ. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Pla de l’Estany.” 
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, ha de dir: 
 
“PRIMER. Concedir la subvenció al Consell Comarcal del Pla de l’Estany, per al 
finançament de la Peça artística del Centre d’interpretació, que tindrà lloc a les Coves 
de Serinyà, l’any 2022, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del (nom del 
beneficiari) 

NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució de 
l’activitat 

2022/82 Consell Comarcal del 
Pla de l’Estany 

P6700010I Activitat i 
manteniment 
actual de 
l’equipament 

De l’1 de 
novembre del 
2021 al 30 de 
novembre de 
2022 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a justificar 
 

33.631,57 € 33.631,57 € 19.000,00 € 56,49 %  33.631,57 € 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de  DINOU MIL EUROS, 
(19.000,00€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/46504 del pressupost 
de la Diputació de Girona de 2022. 
 
TERCER. Objecte. 
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada 
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la 
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.  
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada és des de l’1 de novembre del 2021 
fins al 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, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les 
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar 
el cost total de l'activitat subvencionada. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.  
Es considera que el Consell Comarcal del Pla de l’Estany, accepta la subvenció, així 
com les condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació estipulades 
en aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest 
acord, no manifesta el contrari.  
 
SISÈ. Quantia, finançament i pagament.  
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 19.000,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 56,49 %, quan s’hagi presentat el compte 
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.  
 
SETÈ. Règim de justificació.  
El Consell Comarcal del Pla de l’Estany ha de justificar la subvenció concedida, per 
l’import de 33.631,57 € corresponents a l’import de les despeses que consten en el 
pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al 
Registre General de la Diputació de la documentació següent: 
a) El compte justificatiu normalitzat de la Diputació. 
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b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 
factura;  
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de 
les activitats. 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment 
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el 
percentatge de desviació. 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat 
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva. 
És inadmissible cap canvi de destinació.  
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 30 de novembre de 
2022. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, 
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
Degut a la situació excepcional derivada de la pandèmia de la Covid-19, s’acceptaran 
els canvis següents, sempre i quan estiguin degudament motivats a la justificació i 
directament relacionats amb la situació de crisi sanitària: 

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

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

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

a) Els caixets, percentatge de taquilla o honoraris que hagin estat 
acceptats pels equipaments municipals o les entitats o empreses 
organitzadores dels concerts, actuacions o espectacles. 

b) La facturació d’activitats programades que s’hagin cancel·lat: 
monitoratge, guiatge, despeses de tècnics d’il·luminació, llum, so, 
etc. 

No es concedirà pròrroga del termini de justificació. La manca de justificació implicarà 
l’inici del procediment de revocació de la subvenció concedida. 
Tan bon punt el Consell Comarcal del Pla de l’Estany, presenti la documentació 
justificativa es procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb 
allò establert en aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, 
els defectes que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi 
oportunes, amb la indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació 
de justificació, amb les conseqüències que es determinen al punt següent. 
 
VUITÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat.  
La Junta de Govern de la Diputació de Girona té la facultat de revisar la subvenció 
concedida i de modificar la resolució de concessió en el cas d’alteració de les 
condicions que s’han tingut en compte per a la concessió de la subvenció. En relació 
amb la possibilitat de modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que 
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa 
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concordant. Es procedirà a exigir el reintegrament de la subvenció concedida en els 
supòsits previstos a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i a l’article 34 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona. 
 
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat. 
El Consell Comarcal del Pla de l’Estany haurà de fer constar expressament el suport 
econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les 
actuacions que siguin objecte de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada. 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 

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

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

 
DESÈ. Obligacions del beneficiari.  
El Consell Comarcal del Pla de l’Estany, té les obligacions següents: 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb la 
col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Col·laborar en la programació del Pati Cultural de la Diputació de Girona, si s’escau. 
h) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
i) Coordinar-se amb el Servei de Protocol i Comunicació de la Diputació de Girona per 
qualsevol acte de presentació pública relacionat amb l’objecte de la subvenció. 
L’incompliment d’aquest punt és causa de revocació directa de la subvenció atorgada. 
 
ONZÈ. Verificació i control.  
La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients 
l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El 
control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions.  
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El Consell Comarcal del Pla de l’Estany, i els tercers relacionats amb l’objecte de la 
subvenció o la seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control 
financer que realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que 
estableix l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
La negativa al compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, 
obstrucció o negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi 
puguin correspondre. 
 
DOTZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades.  
Els beneficiaris no podran concertar l'execució total o parcial de les activitats 
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la 
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització 
de la Diputació de Girona.    
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
TRETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta.  
Els beneficiaris d’aquestes subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als 
principis ètics i les regles de conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les 
següents:  

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

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

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

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

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

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

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

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

de l’exercici de llurs càrrecs. 
j) Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin 

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

L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció del 
caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
CATORZÈ. Clàusula de dades personals.  
Les dades personals que els sol·licitants de la subvenció comuniquin durant el 
procediment, actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, seran 
tractades per la Diputació de Girona com a Responsable del Tractament en el sentit de 
l’article 4.7 del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 
del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016), amb la finalitat de 



 

 

 

 

55 

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

 

gestionar la subvenció i portar a terme les actuacions que se’n deriven establertes per 
Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment de missió d’interès 
públic (art. 6.1.e del Reglament) i d’obligacions legals (art. 6.1.c). En cas que la 
tramitació de la sol·licitud impliqui comunicació de dades d’altres persones a la 
Diputació de Girona, les persones sol·licitants hauran d'informar a les persones 
afectades d'aquesta comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament 
General de Protecció de Dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació, supressió, 
sol·licitar la limitació del tractament i oposició) l’interessat es podrà adreçar en 
qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació detallada del tractament, 
incloent les vies d'exercici dels drets de les persones interessades, es pot consultar a 
la seu electrònica de la Diputació de Girona.  
 
QUINZÈ. Normes supletòries.  
En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions; l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, i la resta de normativa que hi sigui aplicable. 
 
SETZÈ. Amb vista a la situació d’excepcionalitat provocada pel COVID-19 que pot 
afectar el funcionament, organització i realització de les activitats i projectes objecte 
d’aquesta resolució es preveu que per Decret del president de la Diputació de Girona 
es puguin modificar el percentatge de finançament sobre el pressupost global de 
l’activitat, els terminis d’execució i justificació, així com acceptar despeses de 
preparació de l’activitat, tot i que finalment no s’hagi pogut dur a terme, sempre i quan 
estigui degudament motivat. 
 
DISSETÈ. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Pla de l’Estany.” 
 
SEGON. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Pla de l’Estany. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
13.  Aprovació subvenció nominativa a la Fundació Auditori Palau de 
 Congressos per activitats 2022 - Cooperació Cultural 
 
La Fundació Auditori - Palau de Congressos de Girona, ha sol·licitat una subvenció 
nominativa per al finançament del funcionament ordinari de la Fundació en l’exercici de 
2022 i s’ha instruït l'expedient corresponent (2022/138) .  
 
L’Auditori de Girona és un dels escenaris principals i de referència dins l’activitat 
musical i cultural de la ciutat a través de la tasca que porta a terme la Fundació 
Auditori Palau de Congressos.  
 
La programació estable de l’Auditori es divideix en dos períodes, primavera i tardor, 
que tenen un fort reconeixement i un alt nivell de satisfacció per part del públic, 
refermant-se l’equipament, com un punt neuràlgic de la vida cultural i musical gironina. 
Durant els mesos de juliol i agost, la programació surt de l’equipament i s’estén als 
parcs i jardins de la ciutat de Girona, amb el cicle de música “Notes al parc”, un 
projecte coproduït amb la Marfà – Centre de creació musical.  
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La programació musical de l’Auditori compta amb la col·laboració de diferents agents 
culturals com el Black Music Festival, A Capella Festival, Temporada Alta, Strenes i 
Festivalot entre d’altres, fent possible concerts d’artistes de reconeguda trajectòria i 
prestigi internacional, nacional i estatal, sense oblidar la creació i la formació i l’impuls 
al talent local.  

 
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 amb equipaments culturals estratègics. El seu 
objectiu fonamental és garantir el manteniment de l’oferta cultural a la demarcació. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada 
nominativament a favor de la Fundació Auditori – Palau de Congressos de Girona, de 
conformitat amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona, la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un 
acord, de conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions. 
 
D’acord al decret  de la Presidència de 18 de juliol de 2019, es delega a la Junta de 
Govern les atribucions per a l’atorgament de subvencions a l’empara de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, amb càrrec als crèdits 4 i 7 del 
vigent pressupost corporatiu, d’import a partir de 18.001,00 euros, inclòs. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural es proposa a la Junta 
de Govern que adopti l'acord següent:  
 
PRIMER. Concedir la subvenció a la Fundació Auditori Palau de Congressos de 
Girona, per al finançament del funcionament ordinari de la Fundació 2022, que es 
detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució de 
l’activitat 

2022/138 Fundació Auditori - 
Palau de Congressos 
de Girona 

G17900374 Funcionament 
ordinari i 
activitat 

Des de l’1 de 
gener fins al 31 
de desembre de 
2022 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a justificar 
 

1.909.976,00€ 1.909.976,00€ 120.000,00 € 6,28 %  1.909.976,00€ 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de CENT VINT MIL EUROS, 
(120.000,00€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/48106 del pressupost 
de la Diputació de Girona de 2022. 
 
TERCER. Objecte. 
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada 
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la 
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.  
El període d’execució de l’actuació subvencionada és des de l’1 de gener fins al 31 de 
desembre de 2022. 
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QUART. Compatibilitat.  
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic 
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les 
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar 
el cost total de l'activitat subvencionada. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció. 
La Fundació Auditori - Palau de Congressos disposarà d’un termini d’un mes, a 
comptar des de la notificació d’aquest acord, per acceptar la subvenció, així com les 
condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació estipulades en 
aquest acord.  
D’acord a l’art. 21.4 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, 
es requerirà per part de l’ens beneficiari l’acceptació expressa de la subvenció. 
 
SISÈ. Quantia, finançament i pagament.  
De conformitat amb allò que disposa l’article 34.4 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, tan bon punt s’hagi produït l’acceptació d’aquest acord, de conformitat amb 
el punt cinquè, es procedirà al pagament de CENT VINT MIL  EUROS (120.000,00 €), 
en concepte de bestreta, que correspon al 100% de l’import de la subvenció, com a 
finançament necessari per poder dur a terme les actuacions inherents a la subvenció. 
El pagament es farà sense necessitat de constitució de fiança o garantia. 
 
El beneficiari resta obligat a presentar en el termini atorgat a l’efecte en el Registre 
General de la Diputació la justificació econòmica, de conformitat amb el que s’estableix 
en el punt setè d’aquest acord. 
 
SETÈ. Règim de justificació.  
La Fundació Auditori Palau de Congressos de Girona, ha de justificar la subvenció 
concedida, per l’import de 1.909.976,00€ corresponents a l’import de les despeses que 
consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació 
telemàtica al Registre General de la Diputació de la documentació següent: 
a) El compte justificatiu normalitzat de la Diputació de Girona.  
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 
factura;  
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de 
les activitats. 

f) Per a poder analitzar els indicadors del Pla estratègic del servei de Cooperació 
Cultural, en el moment de justificar s’ha d’aportar la informació següent:  

a) Nombre d’usuaris. 
b) El projecte subvencionat té patrocinadors i/o mecenes? Contestar si/no. 

g) Justificant de l’acord de col·laboració de la Fundació amb Apropa Cultura, pel 
foment de la inclusió social i cultural. 
h)Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o 
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en compliment 
de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència (web de la 
Diputació, a l’apartat de documentació). 
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i) Un informe de revisió del compte justificatiu subscrit per un auditor de comptes 
inscrit com exercent en el “Registre Oficial de Auditores de Cuentas” dependent del 
“Instituto de Auditoria de Cuentas”, que ha de garantir, mitjançant un examen 
independent, que el beneficiari de l’ajut ha realitzat l’acció subvencionada i ha complert 
els requisits perquè se’n pugui fer el pagament. L’informe exposarà de forma clara, 
objectiva i ponderada els fets comprovats i les conclusions obtingudes.  
En el supòsit que el beneficiari no estigui obligat a auditar els comptes anuals, la 
designació de l’auditor la farà aquest beneficiari. 
En cas que el beneficiari estigui obligat a auditar els comptes anuals per un auditor 
sotmès a la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’auditoria de comptes, la revisió de la 
memòria d’actuació, així com la revisió del compte justificatiu la portarà a terme el 
mateix auditor.  
L’actuació dels auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de 
comptes justificatius de subvencions es farà de conformitat amb el que s’estableix a 
l’Ordre  EHA/1434/2007, de 17 de maig, per la qual s’aprova la norma d’actuació dels 
auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de comptes justificatius de 
subvencions en l’àmbit del sector públic estatal, que preveu l’article 74 del Reglament 
de la Llei 38/2008, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat per RD 
887/2006 de 21 de juliol. 
Les despeses d’elaboració de l’informe d’auditor es consideraran despeses 
subvencionables fins a un import màxim de 1.000,00 euros. 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment 
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el 
percentatge de desviació. 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat 
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva. 
És inadmissible cap canvi de destinació.  
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 15 de setembre de 
2023. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, 
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
Degut a la situació excepcional derivada de la pandèmia de la Covid-19, s’acceptaran 
els canvis següents, sempre i quan estiguin degudament motivats a la justificació i 
directament relacionats amb la situació de crisi sanitària: 

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

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

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

a) Els caixets, percentatge de taquilla o honoraris que hagin estat 
acceptats pels equipaments municipals o les entitats o empreses 
organitzadores dels concerts, actuacions o espectacles. 

b) La facturació d’activitats programades que s’hagin cancel·lat: 
monitoratge, guiatge, despeses de tècnics d’il·luminació, llum, so, 
etc. 

No es concedirà pròrroga del termini de justificació. La manca de justificació implicarà 
l’inici del procediment de revocació de la subvenció concedida. 
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Tan bon punt la Fundació Auditori Palau de Congressos de Girona, presenti la 
documentació justificativa es procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar 
conforme amb allò establert en aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el 
termini de 10 dies, els defectes que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions 
que s’estimi oportunes, amb la indicació de que, si no ho fes, es considerarà 
incomplerta l’obligació de justificació, amb les conseqüències que es determinen al 
punt següent. 
 
VUITÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat.  
La Junta de Govern de la Diputació de Girona té la facultat de revisar la subvenció 
concedida i de modificar la resolució de concessió en el cas d’alteració de les 
condicions que s’han tingut en compte per a la concessió de la subvenció. En relació 
amb la possibilitat de modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que 
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa 
concordant. Es procedirà a exigir el reintegrament de la subvenció concedida en els 
supòsits previstos a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i a l’article 34 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona. 
 
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat. 
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de 
Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de 
subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada. 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 

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

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

 
DESÈ. Obligacions del beneficiari.  
La Fundació Auditori Palau de Congressos de Girona, té les obligacions següents: 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
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e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb la 
col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
h) Coordinar-se amb el Servei de Protocol i Comunicació de la Diputació de Girona per 
qualsevol acte de presentació pública relacionat amb l’objecte de la subvenció. 
L’incompliment d’aquest punt és causa de revocació directa de la subvenció atorgada. 
i) D’acord amb el conveni de col·laboració amb el Conservatori de Música Isaac 
Albéniz de la Diputació de Girona, cedir cinc sessions anuals en els espais de 
l’Auditori, una de les quals acollirà el Concert de Nadal i que tindrà lloc, preferentment, 
el darrer cap de setmana abans de les festes de Nadal. 
j) Cedir gratuïtament els espais així com els serveis associats necessaris pel seu ús a 
la Diputació de Girona per a poder realitzar l’entrega dels Premis Això Pinta Bé un matí 
del mes de juny, abans de finalitzar el curs escolar. 
 
ONZÈ. Verificació i control.  
La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients 
l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El 
control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions.  
La Fundació Auditori Palau de Congressos de Girona, i els tercers relacionats amb 
l’objecte de la subvenció o la seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les 
actuacions de control financer que realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, 
d’acord amb el que estableix l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. La negativa al compliment d’aquesta obligació es considera 
resistència, excusa, obstrucció o negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, sense perjudici de les sancions 
que, si escau, hi puguin correspondre. 
 
DOTZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades. Els beneficiaris no 
podran concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb 
persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la contractació es realitzi amb 
les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització de la Diputació de Girona.    
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
TRETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes 
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de 
conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:  

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

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

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

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

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

f)  El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur 
responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris. 
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g)  La bona fe. 
h)  El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan 

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

de l’exercici de llurs càrrecs. 
j) Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin 

aplicables, d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern. (Les entitats no públiques a les quals 
s’atorgui una subvenció superior a 10.000,00 €, en el moment de presentar el 
compte justificatiu, estan obligades a adjuntar-hi la informació relativa a les 
retribucions dels seus òrgans de direcció o d’administració, a l’efecte que la 
Diputació de Girona les faci públiques en compliment de les obligacions 
establertes en la legislació sobre transparència). 

L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció del 
caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
CATORZÈ. Clàusula de dades personals.  
Les dades personals que els sol·licitants de la subvenció comuniquin durant el 
procediment, actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, seran 
tractades per la Diputació de Girona com a Responsable del Tractament en el sentit de 
l’article 4.7 del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 
del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016), amb la finalitat de 
gestionar la subvenció i portar a terme les actuacions que se’n deriven establertes per 
Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment de missió d’interès 
públic (art. 6.1.e del Reglament) i d’obligacions legals (art. 6.1.c). En cas que la 
tramitació de la sol·licitud impliqui comunicació de dades d’altres persones a la 
Diputació de Girona, les persones sol·licitants hauran d'informar a les persones 
afectades d'aquesta comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament 
General de Protecció de Dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació, supressió, 
sol·licitar la limitació del tractament i oposició) l’interessat es podrà adreçar en 
qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació detallada del tractament, 
incloent les vies d'exercici dels drets de les persones interessades, es pot consultar a 
la seu electrònica de la Diputació de Girona.  
 
QUINZÈ. Normes supletòries.  
En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions; l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, i la resta de normativa que hi sigui aplicable. 
 
SETZÈ. Amb vista a la situació d’excepcionalitat provocada pel COVID-19 que pot 
afectar el funcionament, organització i realització de les activitats i projectes objecte 
d’aquesta resolució es preveu que per Decret del president de la Diputació de Girona 
es puguin modificar el percentatge de finançament sobre el pressupost global de 
l’activitat, els terminis d’execució i justificació, així com acceptar despeses de 
preparació de l’activitat, tot i que finalment no s’hagi pogut dur a terme, sempre i quan 
estigui degudament motivat. 
 
DISSETÈ. Notificar aquest acord a la Fundació Auditori Palau de Congressos de 
Girona. 
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Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
14.  Aprovació convocatòria de subvencions per a l'adquisició d'equips amb 
 tecnologia RFID per a la gestió de les biblioteques públiques 2022 – 
 Biblioteques 
 
L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen a les bases 
específiques reguladores de subvencions de la Diputació de Girona aprovades pel Ple 
de la Diputació en la sessió de 19 d’abril de 2022 i publicades al BOPG el dia 13 de 
maig de 2022. 
 
La tramitació de la convocatòria que es proposa que s’aprovi s’ajusta al que s’estableix 
a l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la Llei 38/2003, 
general de subvencions, i l’òrgan competent per aprovar-la és la Junta de Govern, 
d’acord amb el que estableixen les bases específiques reguladores. 
 
Atesos els antecedents exposats, es proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord 
següent: 
 
Primer. Aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions de la Diputació de 
Girona per a l’adquisició d’equips amb tecnologia RFID per a la gestió de les 
biblioteques públiques, anualitat 2022, el text de la qual es transcriu literalment a 
continuació: 

 
“Convocatòria de subvencions per a l’adquisició d’equips amb tecnologia RFID per a la gestió de 
les biblioteques públiques - 2022 

 
1. Objecte i finalitat 
Subvencions en règim de concurrència competitiva per a ajuntaments i entitats municipals 
descentralitzades (EMD) amb biblioteques integrades al Sistema de Lectura Pública de Catalunya i que 
superin la mitjana de la demarcació pel que fa a préstecs i usuaris actius per nombre d’habitants (1,55 
préstecs/habitant i 0,10 usuaris actius per habitant l’any 2021) destinades al finançament de l’adquisició 
d’equips de radiofreqüència (RFID) per a la gestió de les biblioteques públiques, d’acord amb les bases 
específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 19 d’abril de 2022 i 
publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) número 92, de data 23 de maig de 2022. 
CRITERIS DE VALORACIÓ 
Les sol·licituds s’avaluen mitjançant la documentació presentada per les entitats peticionàries, d’acord 
amb la puntuació que correspongui en funció dels paràmetres següents: 
a) Superació de la mitjana provincial dels indicadors de préstec i usuaris actius per habitant (fins a 20 
punts)  
Al percentatge més alt en cadascun dels indicadors se li donen automàticament 10 punts. A la resta de 
sol·licituds se’ls fa un repartiment proporcional a partir d’aquests 10 punts per a cadascun dels 
conceptes. 
b) Percentatge de proposta de cofinançament (fins a 10 punts) 
Al percentatge més alt a càrrec del pressupost municipal dedicat al projecte per al qual es demana la 
subvenció se li donen automàticament 10 punts. A la resta de sol·licituds se’ls fa un repartiment 
proporcional a partir d’aquests 10 punts. 
c) Adequació total del municipi als paràmetres del Mapa de lectura pública (fins a 40 punts) 

Superfície 10 punts 
Fons 5 punts 
Recursos humans 15 punts 
Horari 10 punts 

El 100 % de l’adequació als mínims que, per a cadascun dels conceptes, estableix el Mapa de lectura 
pública es valora amb la màxima puntuació. El percentatge de compliment es tradueix en una puntuació 
proporcional en cada cas. 
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d) Concessió de subvencions de la Diputació de Girona de la mateixa línia durant l’any anterior (fins a 
10 punts) 

S’ha concedit alguna subvenció i no s’ha executat   0 punts 
S’ha concedit alguna subvenció i s’ha executat 
satisfactòriament  

 5 punts 

No s’ha concedit cap subvenció  10 punts 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
L’import total destinat a la convocatòria és de 30.200 € que pot ser redistribuït entre les dues aplicacions 
a les que es carrega el crèdit pressupostari i l’import és el que es detalla a continuació.  

Aplicació pressupostària Import (en €) 
301 3321 76202   30.200 € 
301 3321 76800       0 € 
Total 30.200 € 

3. Termini de presentació de sol·licituds 
El termini de presentació de sol·licituds és de vint dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de 
l’extracte de la convocatòria al BOPG. 
Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona 
(https://www.ddgi.cat/web/servei/8069/subvencions-per-a-l-adquisicio-d-equips-amb-tecnologia-rfid-per-a
-la-gestio-de-les-biblioteques-publiques-2022), que s’ha d’acompanyar de la documentació a què fa 
referència l’article 7 de les bases reguladores. 
Les sol·licituds s’han de presentar telemàticament (EACAT), i han d’estar signades electrònicament 
mitjançant un certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya. 
Àmbit temporal de les accions subvencionables 
Se subvencionaran actuacions, activitats o inversions dutes a terme deu mesos abans de la data de 
publicació de la convocatòria i fins a tres mesos després.  
Termini per justificar les subvencions 
El termini de justificació és de trenta dies a comptar de l’endemà de l’acabament del termini 
d’execució. 
4. Termini de resolució i notificació  
4.1. Termini de resolució 
El termini per resoldre la convocatòria és el que determinen les bases. Una vegada transcorregut el 
termini sense que s’hagi adoptat una resolució, els sol·licitants podran entendre desestimades 
les seves sol·licituds per silenci administratiu. 
4.2. Termini de notificació 
Es notificarà la resolució a tots els beneficiaris de manera individualitzada, tal com estableix l’article 41.1 
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 
també als peticionaris la sol·licitud dels quals hagi estat desestimada, en el termini màxim de deu dies 
hàbils, a comptar de la data en què s’adopti l’acord.  
5. Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta resolució escau interposar 
un recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de 
dos mesos a comptar del dia següent al de la notificació. Alternativament, i de forma potestativa, s’hi pot 
interposar un recurs de reposició davant de la Presidència de la Diputació de Girona, en el termini d’un 
mes a comptar del dia següent al de la notificació.  
6. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler electrònic d’anuncis de la Diputació i al web, i, d’acord amb 
el que estableix l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, se’n publicarà l’extracte al 
BOPG.” 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa d’aquesta convocatòria per un import màxim 
de TRENTA MIL DOSCENTS EUROS (30.200,00 €) per aquesta anualitat 2022 que 
pot ser redistribuït entre les dues aplicacions a les que es carrega el crèdit 
pressupostari i l’import és el que es detalla a continuació: 
 

Aplicació pressupostària Import (en €) 

301 3321 76202 30.200 € 

301 3321 76800 0 € 

Total 30.200 € 

 
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. 

https://www.ddgi.cat/web/servei/8069/subvencions-per-a-l-adquisicio-d-equips-amb-tecnologia-rfid-per-a-la-gestio-de-les-biblioteques-publiques-2022
https://www.ddgi.cat/web/servei/8069/subvencions-per-a-l-adquisicio-d-equips-amb-tecnologia-rfid-per-a-la-gestio-de-les-biblioteques-publiques-2022
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Quart. La convocatòria queda condicionada al fet que no es presentin al·legacions a 
les bases. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
15.  Aprovació convocatòria de subvencions per a obres de reforma, millora i 
 manteniment dels equipaments de lectura pública - 2022 – Biblioteques 
 
L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen a les bases 
específiques reguladores de subvencions de la Diputació de Girona aprovades pel Ple 
de la Diputació en la sessió de 19 d’abril de 2022 i publicades al BOPG el dia 13 de 
maig de 2022. 
 
La tramitació de la convocatòria que es proposa que s’aprovi s’ajusta al que s’estableix 
a l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la Llei 38/2003, 
general de subvencions, i l’òrgan competent per aprovar-la és la Junta de Govern, 
d’acord amb el que estableixen les bases específiques reguladores. 
 
Atesos els antecedents exposats, es proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord 
següent: 
Primer. Aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions de la Diputació de 
Girona per a obres de reforma, millora i manteniment dels equipaments de lectura           
pública, anualitat 2022, el text de la qual es transcriu literalment a continuació: 

 
“Convocatòria de subvencions per a obres de reforma, millora i manteniment dels equipaments de 
lectura pública – 2022 
 
1. Objecte i finalitat 
Subvencions en règim de concurrència competitiva per a ajuntaments i entitats municipals 
descentralitzades (EMD) amb biblioteques integrades al Sistema de Lectura Pública de Catalunya o 
adherits a la Xarxa de Punts d’Informació i Lectura (XPIL), destinades al finançament de millores en 
aspectes d’accessibilitat, inclusivitat, seguretat, confort, imatge, substitució del consum d’energies fòssils 
per renovables o canvi en l’ús dels espais per donar resposta a noves necessitats, d’acord amb les bases 
específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 19 d’abril de 2022 i publicades 
al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) número 92, de data 13 de maig de 2022. 
CRITERIS DE VALORACIÓ 
Els criteris de valoració són els que es recullen al punt 6 de les bases reguladores. 
 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
L’import total destinat a la convocatòria és de 100.000 €. L’aplicació pressupostària a què es carrega el 
crèdit pressupostari i l’import són els que es detallen a continuació.  
 

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA IMPORT (€) 

301 3321 76203 100.000,00 € 
301 3321 76800            0,00 € 

 100.000,00 € 
Amb la finalitat d’atendre el màxim de sol·licituds de subvenció o d’atorgar un import més elevat 
en les subvencions, aquest crèdit podrà ser ampliat amb una quantitat addicional d’un 25 % 
com a molt, derivat de modificacions de crèdit. L’efectivitat de la quantia addicional estarà 
condicionada a la declaració de disponibilitat de crèdit corresponent prèviament a la resolució 
de les subvencions i l’aprovació de l’augment de la convocatòria. 
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3. Termini de presentació de sol·licituds 
El termini de presentació de sol·licituds és de vint dies hàbils a partir de l’endemà de la 
publicació de l’extracte de la convocatòria al BOPG. 
Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de 
Girona 
(https://www.ddgi.cat/web/servei/8068/subvencions-per-a-obres-de-reforma--millora-i-mantenim
ent-dels-equipaments-de-lectura-publica-2022), que s’ha d’acompanyar de la documentació a 

què fa referència l’article 7 de les bases reguladores. 
Les sol·licituds s’han de presentar telemàticament (EACAT), i han d’estar signades 
electrònicament mitjançant un certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci 
d’Administració Oberta de Catalunya. 
Àmbit temporal de les accions subvencionables 
Se subvencionaran actuacions, activitats o inversions dutes a terme en els tres mesos anteriors 
a la publicació de la convocatòria i fins a sis mesos després. 
Termini per justificar les subvencions 
El termini de justificació és d’un mes a comptar de l’endemà de l’acabament del termini 
d’execució establert en la convocatòria. 
 
4. Termini de resolució i notificació  
4.1. Termini de resolució 
El termini per resoldre la convocatòria és el que determinen les bases. Una vegada 
transcorregut el termini sense que s’hagi adoptat una resolució, els sol·licitants podran 
entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu. 
4.2. Termini de notificació 
Es notificarà la resolució a tots els beneficiaris de manera individualitzada, tal com estableix 
l’article 41.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals hagi estat 
desestimada, en el termini màxim de deu dies hàbils, a comptar de la data en què s’adopti 
l’acord.  
 
5. Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta resolució escau 
interposar un recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de 
Girona, en el termini de dos mesos a comptar del dia següent al de la notificació. 
Alternativament, i de forma potestativa, s’hi pot interposar un recurs de reposició davant de la 
Presidència de la Diputació de Girona, en el termini d’un mes a comptar del dia següent al de la 
notificació.  
 
6. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler electrònic d’anuncis de la Diputació i al web, i, 
d’acord amb el que estableix l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, se’n 
publicarà l’extracte al BOPG.” 
 

Segon. Autoritzar i disposar la despesa d’aquesta convocatòria per un import màxim 
de CENT MIL EUROS (100.000,00 €) per aquesta anualitat 2022 que pot ser 
redistribuït entre les dues aplicacions a les que es carrega el crèdit pressupostari i 
l’import és el que es detalla a continuació: 
 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA IMPORT (€) 

301 3321 76203 100.000,00 € 

301 3321 76800        0,00 € 

 100.000,00 € 

 
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. 
 

https://www.ddgi.cat/web/servei/8068/subvencions-per-a-obres-de-reforma--millora-i-manteniment-dels-equipaments-de-lectura-publica-2022
https://www.ddgi.cat/web/servei/8068/subvencions-per-a-obres-de-reforma--millora-i-manteniment-dels-equipaments-de-lectura-publica-2022
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Quart. La convocatòria queda condicionada al fet que no es presentin al·legacions a 
les bases. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
16.  Acceptar la renúncia de la subvenció concedida a l'Editora Cassanenca 
 per a l'edició del libre "110 anys de futbol..." - Comunicació Cultural 
 
En data 19 de juliol de 2022, la Junta de Govern va concedir una subvenció de 2.500 
euros a l’Associació Editora Cassanenca per a l’edició del llibre “110 anys de futbol a 
Cassà de la Selva (1912-2022)” (Expedient 2022/4039) dins la convocatòria de 
subvencions per al foment de produccions editorials, any 2022. 
 
L’Associació Editora Cassanenca, en data 10 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 l’Associació Editora Cassanenca 
de la subvenció de 2.500,00 euros atorgada per la Junta de Govern de data 19 de juliol 
de 2022 per a l’edició de la “110 anys de futbol a Cassà de la Selva (1912-2022)” 
(Expedient 2022/4039). 
 
Segon. Anul·lar la disposició de la despesa de 2.500 euros a favor de l’Associació 
Editora Cassanenca de la subvenció de 2.500,00 euros atorgada per la Junta de 
Govern de data 19 de juliol de 2022 per a l’edició de la “110 anys de futbol a Cassà de 
la Selva (1912-2022)” amb càrrec a l’aplicació pressupostària 303/3340/48100. 
 
Tercer. Notificar aquest acord a l’Associació Editora Cassanenca 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents. 
 
 
 
17.  Acceptar la renúncia de la subvenció per a l'edició del llibre "Vides de 
 Camprodon" - Comunicació Cultural 
 
En data 19 de juliol de 2022, la Junta de Govern va concedir una subvenció de 
2.923,50 euros a l’Ajuntament de Camprodon amb NIF P1704300A, per a la publicació 
del llibre “Vides de Camprodon”. (Exp. 2022/5474), dins la convocatòria de 
subvencions d’interès local editades per ajuntaments, any 2022. 
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L’Ajuntament de Camprodon, en data 21 d’octubre de 2022, ha presentat un escrit en 
què al·lega la impossibilitat de publicar el llibre en els terminis establerts per aquesta 
línia de subvencions i per això presenta la renúncia expressa de la concessió de la 
subvenció per a l’edició d’aquest llibre. 
 
D’acord amb aquests antecedents, i l’informe de la cap del servei de Comunicció 
Cultural, 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’Ajuntament de Camprodon 
de la subvenció de 2.923,50 euros atorgada per la Junta de Govern de data 19 de juliol 
de 2022 per a l’edició del llibre “Vides de Camprodon” (expedient 2022/5474). 
 
Segon. Anul·lar la disposició de la despesa de 2.923,50 euros a favor de l’Ajuntament 
de Camprodon per a l’edició de la publicació “Vides de Camprodon” amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 303/3340/46201 del pressupost general de 2022 (Programa 
d’edicions d’interès local a ajuntaments). 
 
Tercer. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Camprodon. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
18.  Acceptar la renúncia de l'Ajuntament de les Planes d'Hostoles a la 
 subvenció per al subprograma A2 - 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 

A2 2022/6297 Ajuntament de les Planes 
d’Hostoles 

P1714200A 29/09/2022 
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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 

2022/6297 Ajuntament de les Planes 
d’Hostoles 

P1714200A A2 920220007065 1.448,00 € 

 

Segon. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de les Planes d’Hostoles. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
19.  Acceptar la renúncia de l'Ajuntament de Puigcerdà a la subvenció per al 
 programa F - 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 

F 2022/6298 Ajuntament de Puigcerdà P1715000D 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: 
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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 

2022/6298 Ajuntament de 
Puigcerdà 

P1715000D F 920220006779 1.388,24 € 

 

Segon. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Puigcerdà. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
20.  Acceptar la renúncia del Club d'Escacs Platja d'Aro a la subvenció per al 
 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. 
 
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 2022/4116 Club d’Escacs Platja d’Aro G55175780 19/09/2022 

 
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 

2022/4116 Club d’Escacs Platja 
d’Aro 

G55175780 B4 920220007541 1.000,00 € 

 
Segon. Notificar aquest acord al Club d’Escacs Platja d’Aro. 
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Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
21.  Acceptar la renúncia de l'Ajuntament de Gombrèn a la subvenció per al 
 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 2022/4962 Ajuntament de Gombrèn P1708600J 07/10/2022 

 
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 

2022/4962 Ajuntament de Gombrèn P1708600J A3 920220007552 5.416,67 € 

 
Segon. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Gombrèn. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
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22.  Acceptar la renúncia del Club Esportiu i de Lleure Platja de Roses a la 
 subvenció per a la participació a la Copa RFEF 2022. 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. 
 
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 2022/4871 
Club Esportiu i de Lleure Platja de 
Roses 

G55091722 17/10/2022 

 
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 

2022/4871 
Club Esportiu i de Lleure 
Platja de Roses 

G55091722 B4 920220007469 1.000,00 € 

 
Segon. Notificar aquest acord al Club Esportiu i de Lleure Platja de Roses. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
23.  Acceptar la renúncia del Club Esportiu i de Lleure Platja de Roses a la 
 subvenció per a la participació a la Copa d'Espanya Cadet i Juvenil 2022. 
 Subprograma B4 - Servei d'Esports 
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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 

B4 2022/4874 
Club Esportiu i de Lleure Platja de 
Roses 

G55091722 17/10/2022 

 
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 

2022/4874 
Club Esportiu i de Lleure 
Platja de Roses 

G55091722 B4 920220009069 1.000,00 € 

 
Segon. Notificar aquest acord al Club Esportiu i de Lleure Platja de Roses. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
24.  Acceptar la renúncia de l'Ajuntament de Pau a la subvenció per al 
 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. 
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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 

A3 2022/4996 Ajuntament de Pau P1713600C 14/10/2022 

 
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 

2022/4996 Ajuntament de Pau P1713600C A3 920220007117 9.791,67 € 

 
Segon. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Pau. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
25.  Acceptar la renúncia de l'Ajuntament d'Olot a la subvenció per al 
 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. 
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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 

A3 2022/4239 Ajuntament d’Olot P1712100E 24/10/2022 

 
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 

2022/4239 Ajuntament d’Olot P1712100E A3 920220007654 3.958,33 € 

 
Segon. Notificar aquest acord a l’Ajuntament d’Olot. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
26.  Desestimació de la sol·licitud de l'Atlètic Ripoll Club de Fútbol de 
 pròrroga del termini de justificació de la subvenció pel subprograma B1 - 
 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’Atlètic Ripoll Club de Fútbol, amb data d’entrada al Registre 
General de 30 de setembre de 2022, en què sol·licita una pròrroga en el termini de 
justificació de la subvenció pel suport a l’esport federat del subprograma B1. 
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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’Atlètic Ripoll Club de 
Fútbol de pròrroga en el termini de justificació de la subvenció pel suport a l’esport 
federat del subprograma B1. 
 
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’Atlètic Ripoll Club de Fútbol de pròrroga en el 
termini de justificació de la subvenció pel suport a l’esport federat del subprograma B1. 
 
Segon. Notificar aquest acord a l’Atlètic Ripoll Club de Fútbol. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
27.  Desestimació de la sol·licitud del Club de Fútbol Ripoll de pròrroga del 
 termini de justificació de la subvenció pel subprograma B1 - 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 del Club de Fútbol Ripoll, amb data d’entrada al Registre General de 
30 de setembre de 2022, en què sol·licita una pròrroga en el termini de justificació de 
la subvenció pel suport a l’esport federat del subprograma B1. 
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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 del Club de Fútbol Ripoll de 
pròrroga en el termini de justificació de la subvenció pel suport a l’esport federat del 
subprograma B1. 
 
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 del Club de Fútbol Ripoll de pròrroga en el termini de 
justificació de la subvenció pel suport a l’esport federat del subprograma B1. 
 
Segon. Notificar aquest acord al Club de Fútbol Ripoll. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
28.  Desestimació de la sol·licitud de l'Ajuntament de Besalú 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 Besalú, amb data d’entrada al Registre General 
de 19 d’octubre de 2022, en què sol·licita una pròrroga en el termini de justificació de 
la subvenció per la substitució de la gespa artificial del camp de futbol. Subprograma 
A4. 
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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 el punt 6 de l’annex 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, 
Subprograma A4 referent al Termini de justificació i documentació que cal adjuntar: “El 
termini per justificar les accions subvencionades d’aquest programa és el dia 1 de 
novembre de l’any de la convocatòria”. 
 
Vist l’informe del cap del centre gestor sobre la sol·licitud de l’Ajuntament de Besalú de 
pròrroga en el termini de justificació de la subvenció per la substitució de la gespa 
artificial del camp de futbol. 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 Besalú de pròrroga en el termini 
de justificació de la subvenció per la substitució de la gespa artificial del camp de futbol 
del subprograma A4. 
 
Segon. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Besalú.” 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
29.  Desestimació de la sol·licitud de l'Ajuntament de Cistella 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. 
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Vistes la sol·licitud de l’Ajuntament de Cistella, amb data d’entrada al Registre General 
de 21 d’octubre de 2022, en què sol·licita una pròrroga en el termini de justificació de 
la subvenció per la pavimentació de la pista poliesportiva. 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 el punt 6 de l’annex 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, 
Subprograma A3 referent al Termini de justificació i documentació que cal adjuntar: “El 
termini per justificar les accions subvencionades d’aquest programa és el dia 1 de 
novembre de l’any de la convocatòria”. 
 
Vist l’informe del cap del centre gestor sobre la sol·licitud de l’Ajuntament de Cistella 
de pròrroga en el termini de justificació de la subvenció per la pavimentació de la pista 
poliesportiva. 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 Cistella de pròrroga en el termini 
de justificació de la subvenció per la pavimentació de la pista poliesportiva. 
Subprograma A3. 
 
Segon. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Cistella. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
30.  Desestimació de la sol·licitud de l'Ajuntament de Besalú 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 
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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 Besalú, amb data d’entrada al Registre General 
de 19 d’octubre de 2022, en què sol·licita una pròrroga en el termini de justificació de 
la subvenció per la reparació de la coberta i instal·lació de línies de vida al Pavelló 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 el punt 6 de l’annex 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, 
Subprograma A3 referent al Termini de justificació i documentació que cal presentar: 
“El termini per justificar les accions subvencionades d’aquest programa és el dia 1 de 
novembre de l’any de la convocatòria”. 
 
Vist l’informe del cap del centre gestor sobre la sol·licitud de l’Ajuntament de Besalú de 
pròrroga en el termini de justificació de la subvenció per la reparació de la coberta i 
instal·lació de línies de vida al Pavelló 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 Besalú de pròrroga en el termini 
de justificació de la subvenció per la reparació de la coberta i instal·lació de línies de 
vida al Pavelló del subprograma A3. 
 
Segon. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Besalú. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
31.  Concedir la subvenció nominativa a Club Tennis La Bisbal per les noves 
 piscines - Servei d'Esports 
 
Subvenció nominativa al club tennis La Bisbal per les noves piscines al club tennis La 
Bisbal. (Exp. 2022/6312). 
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El club tennis La Bisbal, amb domicili a La Bisbal, en data 3 de maig de 2022 ha 
sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament de les noves piscines al club 
tennis La Bisbal i s’ha instruït l'expedient 2022/6312. 
 
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 del club tennis La Bisbal, 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 

2022/6312 Club tennis La Bisbal G17102732 

Objecte de la subvenció Naturalesa 

Noves piscines al club tennis La Bisbal Inversió 

Pressupost de l’activitat  € Import de la subvenció 
€  

Import a justificar € % de finançament 

828.435,53 100.000,00 828.435,53 12,07% 

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 100.000,00 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 320/3410/78102 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 2021 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 



 

 

 

 

81 

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

 

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. El club tennis La Bisbal disposarà d’un termini 
d’1 mes, a comptar de la notificació d’aquest acord, per acceptar la subvenció, així 
com les condicions generals i específiques fixades per aplicar-la que s’estipulen en 
aquest acord. 
 
Sisè. Termini i règim de justificació. El beneficiari ha de justificar en el termini que 
finalitza el 30 de novembre de 2022, la realització efectiva de l’objecte de la subvenció, 
per l’import de 828.435,53 euros 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: 

a) El compte justificatiu normalitzat, disponible a l’apartat «Documentació» del web 
de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació 
següent:  

1. Memòria justificativa del compliment de l’activitat. 
2. Relació classificada de les despeses de l’activitat, amb la identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de 
la factura. 
3. Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats, 
amb la identificació de l’import i la procedència. 
4. Documentació acreditativa 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. 
5. 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). 
6. Aportar l’acord de col·laboració amb l’ajuntament de La Bisbal per a la 
promoció de l’activitat fisicoesportiva en el medi aquàtic. 

b) Un informe de revisió del compte justificatiu subscrit per un auditor de comptes 
inscrit com a exercent en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes, dependent de 
l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, que garanteixi, mitjançant un 
examen independent, que el beneficiari de l’ajut ha realitzat l’acció subvencionada 
i ha complert els requisits perquè se’n pugui fer el pagament. L’informe ha 
d’exposar de forma clara, objectiva i ponderada els fets comprovats i les 
conclusions obtingudes.  
En el supòsit que el beneficiari no estigui obligat a auditar els comptes anuals, la 
designació de l’auditor la farà aquest beneficiari. 
En cas que el beneficiari estigui obligat a encarregar l’auditoria dels comptes 
anuals a un auditor sotmès a la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’auditoria de 
comptes, serà aquest mateix auditor qui revisarà la memòria d’actuació i el compte 
justificatiu.  
Els auditors de comptes, en la realització dels treballs de revisió de comptes 
justificatius de subvencions, han d’actuar de conformitat amb el que estableix 
l’Ordre EHA/1434/2007, de 17 de maig, per la qual s’aprova la norma d’actuació 
dels auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de comptes 
justificatius de subvencions en l’àmbit del sector públic estatal, que preveu l’article 
74 del Reglament de la Llei 38/2008, de 17 de novembre, general de subvencions, 
aprovat pel RD 887/2006, de 21 de juliol. 

http://www.ddgi.cat/
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Les despeses d’elaboració de l’informe d’auditoria es consideren despeses 
subvencionables fins a un import màxim de 1.000 €. 

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.  
El pagament de la subvenció es farà en concepte de bestreta en el termini d’1 mes a 
partir de la notificació d’aquest acord i prèvia acceptació expressa de la subvenció. 
L’import de la bestreta serà del 50% de l’import de la subvenció. El pagament es farà 
sense la constitució prèvia d’una fiança o garantia. 
Quan el beneficiari hagi presentat al Registre General de la Diputació la justificació 
econòmica es farà efectiva la quantitat restant, de conformitat amb el que s’estableix 
en el punt sisè d’aquest acord. 
Es tramitarà el pagament de la subvenció o la bestreta previ informe favorable del cap 
del centre gestor, i el pagament es farà efectiu mitjançant 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. 

http://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: 

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

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

 
Desè. Altres obligacions del beneficiari. El beneficiari té les obligacions següents: 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció. 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i la informació que li sigui requerida 
en relació amb l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable. 
c) Notificar a la Diputació de Girona la informació relativa als ajuts obtinguts o 
demanats a altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o 
internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud. 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control.  
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) Establir un acord de col·laboració amb l’ajuntament de La Bisbal per la promoció de 
l'activitat fisicoesportiva en el medi aquàtic. 
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: 

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

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

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:  

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

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

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

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

e) La rendició de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels 
òrgans que dirigeix. 
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f) El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota la seva 
responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris. 

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

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

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

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

L’incompliment dels principis i regles anteriors comportarà l’aplicació del règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció del 
caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
Dissetè. 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 club tennis La Bisbal. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
32.  Resolució d'expedient de responsabilitat patrimonial i tramesa de la 
 reclamació a la Generalitat de Catalunya, instada per Reale Seguros 
 Generales, S.A. - Xarxa Viària 
 
Per resolució de la Presidència de 6 de juliol de 2021, es va incoar l’expedient de 
responsabilitat patrimonial núm. 2021/5987, derivat de la reclamació presentada per 
l’advocat Jorge González Ruiz, en representació de l’entitat Reale Seguros Generales, 
S.A., i es va designar l’instructor i el secretari de l’expedient. 
 
Finalitzat el període d’instrucció i el tràmit d’audiència posterior, en data 27 de 
setembre de 2022 es va formular la proposta de resolució que seguidament es 
transcriu: 
 
“Que formula la instructora de l’expedient de responsabilitat patrimonial al marge 
indicat, instat per Reale Seguros Generales, S.A. 
 
I. ANTECEDENTS 
 
1. L’expedient de responsabilitat patrimonial núm. 2021/5987 s’ha incoat i instruït a 
instàncies de la reclamació de l’entitat Reale Seguros Generales, S.A. representats per 
l’advocat, Jorge Gonzalez Ruiz, que sol·licita una indemnització econòmica de 
1.029,24 € euros pels danys materials soferts el dia 6/10/20, com a conseqüència de la 
topada del vehicle amb matrícula XXXX amb un porc senglar que va irrompre al punt 



 

 

 

 

86 

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

 

kilomètric 12 de la carretera GI-551, de Sant Hilari Sacalm a Santa Coloma de 
Farners. 
  
2. Mitjançant decret de data 6 de juliol de 2021 es va admetre a tràmit la reclamació, 
es va incoar procediment general en matèria de responsabilitat patrimonial de les 
administracions públiques, es va nomenar instructor i es va emplaçar a la companyia 
asseguradora de la Diputació de Girona. 
 
3. Per provisió de data 24 de febrer de 2022 es va obrir un període de prova, es va 
admetre la prova documental aportada amb la reclamació inicial, i es va sol·licitar 
informes del servei afectat i de la Policia Local d’Arbúcies.  
 
4. Per provisió de data 23 de maig de 2022 es disposa incorporar a l’expedient 
l’informe del servei afectat i el de la Policia Local d’Arbúcies, traslladar-los als 
interessats i posar de manifest l’expedient instruït, concedint un termini de deu dies per 
formular al·legacions. 
 
5. Ha presentat al·legacions la interessada, en data 1 de juny de 2022. I també la 
companyia asseguradora de la Diputació de Girona, en data 20 de juny de 2022, 
interessant que la Diputació no assumeixi la responsabilitat en aquest expedient.  
 
II. FONAMENTS JURÍDICS 
 
La interessada reclama que se la indemnitzi pels danys materials soferts com a 
conseqüència de la topada del vehicle, amb matrícula XXXX el dia 6 d’octubre de 2020 
a la carretera GI-551, punt kilomètric 12. 
 
La responsabilitat patrimonial de l’administració es troba recollida a l’article 106.2 de la 
Constitució Espanyola que estableix que els particulars, en els termes establerts per la 
llei, tindran dret a ser indemnitzats per qualsevol lesió que pateixin en qualsevol dels 
seus béns i drets, llevat dels casos de força major, sempre que la lesió sigui 
conseqüència del funcionament dels serveis públics;  així mateix, la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic estableix en el seu article 32.1 en els 
mateixos termes que els particulars tenen dret a ser indemnitzats per les 
administracions públiques corresponents de tota lesió que pateixin en qualsevol dels 
seus béns i drets, sempre que la lesió sigui conseqüència del funcionament normal o 
anormal dels serveis públics, excepte en els casos de força major o de danys que el 
particular tingui el deure jurídic de suportar d’acord amb la Llei. Així mateix, en l’article 
34 del mateix text legal estableix els supòsits indemnitzatoris i el seu càlcul tot excloent 
els danys que es derivin de fets o circumstàncies que no s’haguessin pogut preveure o 
evitar segons l’estat dels coneixements de la ciència o de la tècnica existents en el 
moment de la seva producció. 
 
Dels anteriors fonaments legals de la responsabilitat patrimonial de l’administració, així 
com de la doctrina i jurisprudència aplicable, per tal que es doni aquesta 
responsabilitat patrimonial de l’administració és requisit necessari que hi concorrin els 
elements següents: a) un fet imputable a l’administració, essent suficient amb acreditar 
que s’ha produït en el desenvolupament d’una activitat quina titularitat correspon a un 
ens públic; b) un dany antijurídic produït, entès com a detriment patrimonial injustificat i 
que per tant el que el pateix no tingui el deure jurídic de suportar. El perjudici 
patrimonial ha de ser real, avaluable econòmicament, efectiu i individualitzat en relació 
a una persona o grup de persones; c) relació de causalitat directa i eficaç, entre el fet 
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que s’imputa a l’administració i el dany produït; i d) absència de força major, com a 
causa aliena a l’organització i diferent del cas fortuït.  
 
D’acord amb allò exposat, per poder determinar si existeix o no responsabilitat de 
l’administració s’ha d’analitzar si s’acrediten els requisits indicats, i en conseqüència 
queda provada la relació de causalitat entre l’actuació administrativa i els danys 
soferts. 
 
En relació amb el fet imputable a l’administració, en el cas present, consta informe de 
la Policia Local d’Arbúcies que situa el vehicle amb matrícula XXXX al punt kilomètric 
12 de la carretera GI-552, no de la carretera GI-551 que és la identificada en la 
reclamació. 
 
D’acord amb l’informe del servei afectat, la carretera GI-552 no és titularitat de la 
Diputació de Girona, sinó que ho és de la Generalitat de Catalunya.  
 
La manca de titularitat de la via on es va produir el sinistre determina la manca de 
competència i de legitimació passiva de la Diputació de Girona per assumir la 
reclamació plantejada i impedeix establir cap tipus de relació de causalitat entre els 
danys reclamats i la manca de senyalització de la via imputada. 
 
III. CONCLUSIÓ 

 
En virtut de les dades existents en l’expedient considero que en aquest supòsit no han 
resultat acreditats els requisits legals necessaris que determinen el naixement de 
responsabilitat patrimonial i, en conseqüència, cal eximir a la Diputació de Girona del 
deure d’indemnitzar el reclamant. 
 
D’acord amb els anteriors antecedents i fonaments de dret, proposo que es desestimi 
la reclamació presentada i que es trameti a la Generalitat de Catalunya per ser la titular 
de la via GI-552 on es va produir l’accident.” 
 
D’acord amb el que disposa l’article 91 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, i de conformitat amb 
el que s’ha exposat, el diputat delegat de Xarxa Viària proposa a la Junta de Govern 
l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer. Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per 
l’advocat Jorge González Ruiz, en representació de l’entitat Reale Seguros Generales, 
S.A., relativa als danys soferts en l’accident de circulació a la carretera GI-551, mentre 
circulava amb el vehicle amb matrícula XXXX, en data 6 d’octubre de 2020. 
 
Segon. Notificar aquesta resolució als interessats i traslladar la reclamació al Servei 
Territorial de Carreteres de Girona de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
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33.  Resolució d'expedient de responsabilitat patrimonial, derivat de la 
 reclamació presentada per Miquel Camós Colom en representació de 
 Generali España, S.A. - Xarxa Viària 
 
Per resolució de la Presidència de 20 de juliol de 2021, es va incoar expedient de 
responsabilitat patrimonial núm. 2021/6264, derivat de la reclamació presentada per 
Miquel Camós Colom en representació de l’entitat Generali España, S.A., i es va 
designar l’instructor i el secretari de l’expedient. 
 
Finalitzat el període d’instrucció i el tràmit d’audiència posterior, en data 18 d’octubre 
de 2022 es va formular la proposta de resolució que seguidament es transcriu: 
 
“Que formula la instructora de l’expedient de responsabilitat patrimonial al marge 
indicat, instat per Generali España, S.A. 
 
I. ANTECEDENTS 
 
1. L’expedient de responsabilitat patrimonial núm. 2021/6264 s’ha incoat i instruït a 
instàncies de la reclamació de l’entitat Generali España, S.A representada per 
l’advocat, Miquel Camós Colom, que sol·licita una indemnització econòmica de 
1.002,54 euros pels danys materials soferts el dia 10/03/21, com a conseqüència de la 
topada del vehicle amb matrícula XXXX amb un cérvol que va irrompre a la carretera 
GIV-6102, de Santa Margarida a Palau-Saverdera. 
  
2. Mitjançant decret de data 20 de juliol de 2021 es va admetre a tràmit la reclamació, 
es va incoar procediment general en matèria de responsabilitat patrimonial de les 
administracions públiques, es va nomenar instructor i es va emplaçar a la companyia 
asseguradora de la Diputació de Girona. 
 
3. Per provisió de data 17 de febrer de 2022 es va obrir un període de prova, es va 
admetre la prova documental aportada amb la reclamació inicial i es va sol·licitar 
informe del servei afectat. 
 
4. Per provisió de data 17 de març de 2022 es disposa incorporar a l’expedient 
l’informe del servei afectat, traslladar-lo als interessats i posar de manifest l’expedient 
instruït, amb concessió de termini per formular al·legacions. 
 
5. Únicament ha presentat al·legacions la companyia asseguradora de la Diputació de 
Girona, en data 1 d’abril de 2022, interessant que la Diputació no assumeixi la 
responsabilitat en aquest expedient.  
 
6. Mitjançant provisió de data 19 de setembre de 2022 es denega prova testifical 
proposada, per innecessària.  
 
II. FONAMENTS JURÍDICS 
 
La interessada reclama que se la indemnitzi pels danys materials soferts com a 
conseqüència de la topada del vehicle, amb matrícula XXXX, amb un cérvol, el dia 10 
de març de 2021, a la carretera GIV-6102. 
 
La responsabilitat patrimonial de l’administració es troba recollida a l’article 106.2 de la 
Constitució Espanyola que estableix que els particulars, en els termes establerts per la 
llei, tindran dret a ser indemnitzats per qualsevol lesió que pateixin en qualsevol dels 
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seus béns i drets, llevat dels casos de força major, sempre que la lesió sigui 
conseqüència del funcionament dels serveis públics;  així mateix, la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic estableix en el seu article 32.1 en els 
mateixos termes que els particulars tenen dret a ser indemnitzats per les 
administracions públiques corresponents de tota lesió que pateixin en qualsevol dels 
seus béns i drets, sempre que la lesió sigui conseqüència del funcionament normal o 
anormal dels serveis públics, excepte en els casos de força major o de danys que el 
particular tingui el deure jurídic de suportar d’acord amb la Llei. Així mateix, en l’article 
34 del mateix text legal estableix els supòsits indemnitzatoris i el seu càlcul tot excloent 
els danys que es derivin de fets o circumstàncies que no s’haguessin pogut preveure o 
evitar segons l’estat dels coneixements de la ciència o de la tècnica existents en el 
moment de la seva producció. 
 
Dels anteriors fonaments legals de la responsabilitat patrimonial de l’administració, així 
com de la doctrina i jurisprudència aplicable, per tal que es doni aquesta 
responsabilitat patrimonial de l’administració és requisit necessari que hi concorrin els 
elements següents: a) un fet imputable a l’administració, essent suficient amb acreditar 
que s’ha produït en el desenvolupament d’una activitat quina titularitat correspon a un 
ens públic; b) un dany antijurídic produït, entès com a detriment patrimonial injustificat i 
que per tant el que el pateix no tingui el deure jurídic de suportar. El perjudici 
patrimonial ha de ser real, avaluable econòmicament, efectiu i individualitzat en relació 
a una persona o grup de persones; c) relació de causalitat directa i eficaç, entre el fet 
que s’imputa a l’administració i el dany produït; i d) absència de força major, com a 
causa aliena a l’organització i diferent del cas fortuït.  
 
D’acord amb allò exposat, per poder determinar si existeix o no responsabilitat de 
l’administració s’ha d’analitzar si s’acrediten els requisits indicats, i en conseqüència 
queda provada la relació de causalitat entre l’actuació administrativa i els danys 
soferts. 
 
En relació amb el fet imputable a l’administració, en el cas present, consta comunicat 
d’accident de trànsit de la Direcció General de Policia-Mossos d’Esquadra (núm. 
000544/21/ARTGIRONA) que situa el vehicle amb matrícula 2243KDS circulant per la 
carretera GIV-6102, titularitat de la Diputació de Girona, el dia 10 de març de 2021, al 
voltant de les 20:00 hores, el qual va patir un accident en el punt kilomètric 0,2, arran 
d’una topada amb una guineu. 
 
Pel que fa als danys al·legats consta factura del taller de reparació, i justificant de 
pagament.  
 
Segons el reclamant la irrupció sobtada d’un cérvol a la via va ser el que va 
desencadenar l’accident. Vist l’atestat dels Mossos d’Esquadra i el contingut de 
l’informe del servei afectat, no es considera que existeixi  una relació de causalitat, 
directa i eficaç, entre el funcionament de l'administració i els danys reclamats: 
 
En primer lloc, perquè de l’informe del servei de Xarxa Viària, es constata que el gestor 
de la carretera tenia la via en bon estat, n’efectuava un acurat manteniment i una 
vigilància adequada. 
 
I com s’acredita amb l’informe esmentat, prèviament a l’accident s’havia estudiat 
periòdicament l’accidentabilitat d’aquella via per possible col·lisió amb animals 
salvatges, existint senyalització vertical específica de perill per creuament d’animals 
salvatges (P-24) des del punt kilomètric 0+500 fins el 2+500 amb panell complementari 
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S-810 indicatiu d’un tram senyalitzat de dos quilòmetres, en ambdós sentits de la 
marxa, des de l’any 2020. I l’estudi dels anys posteriors no havia requerit cap 
modificació de longitud de tram d’aquesta senyalització.   
Per tant, s’acredita que les tasques de vigilància i conservació de la via respecte 
aquesta qüestió és correcta i adequada.  
 
Així mateix, també cal tenir en compte que la irrupció d'un animal a la via té dos 
components clars: la imprevisibilitat i el risc socialment admès. La absoluta 
imprevisibilitat que un animal salvatge creui la via, i per tant, que malgrat haver-hi 
senyalització d'advertència, no s'eviti la topada. I el fet que la irrupció d'animals 
salvatges a la via és un risc associat a la conducció, socialment admès i conegut i que 
per tant entra dins l'esfera de responsabilitat del propi conductor. 
 
En segon lloc, i d’acord amb l’indicat en el punt anterior, perquè cal adequar la 
conducció a l’estat de la via i a les diverses circumstàncies del moment que es puguin 
suscitar de manera que es pugui aturar el vehicle davant qualsevol obstacle que es 
pugui presentar, en compliment de l’article 21 del Text refós de la Llei sobre Trànsit, 
Circulació de vehicles a motor i seguretat vial (RDL 6/2015), tenint en compte que en 
el cas que ens ocupa es tracta d’un tram recte. 
 
En tercer lloc, perquè cal tenir present el que la pròpia legislació de carreteres disposa 
(art. 51 del Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei de carreteres) respecte els immobles adjacents a la carretera: la seva conservació 
és obligació dels propietaris. Malgrat fins els 30 metres des de l’aresta exterior de 
l’esplanació siguin zones l’ús del qual queda afectat per les restriccions de la Llei de 
Carreteres, la seva titularitat és privada, i aquesta obligació de conservació no 
desapareix. 
 
Tota vegada que si es tractés d’una àrea privada de caça, d'acord amb el que 
estableixen els articles 6, 16 i 33 de la Llei de caça (Llei 1/1970 de 4 d'abril), i 18 i 35 
del Decret 506/1971, de 25 de març pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució de 
la Llei de caça, en concordança amb la Disposició Addicional Setena del Reial decret 
legislatiu 6/2015 de 30 d’octubre pel que s’aprova el Text refós de la Llei sobre Trànsit, 
circulació de vehicles a motor i seguretat vial d’acord amb el que s’exposa en els 
anteriors apartats, dels danys produïts per animals salvatges provinents de zones 
d'aprofitament cinegètic també en poden ser responsables el titular de l’àrea privada 
de caça o bé el propietari del terreny. Únicament podrà ser-ne responsable el titular de 
la via quan l’accident es produeixi a conseqüència de no haver-se reparat el tancament, 
que no és el cas, o bé per no disposar de la senyalització específica d’animals en 
llibertat en trams amb alta accidentabilitat per col·lisió de vehicles amb els mateixos, 
que com s’ha dit, tampoc és el cas, atès que aquest aspecte de la via estava estudiat i 
degudament senyalitzat.  
 
I per últim, perquè cal tenir en compte la impossibilitat de l’administració que gestiona 
la carretera de controlar la fauna salvatge a les carreteres convencionals (per bé que 
no és de la seva competència), atès que com recull l’informe del Servei, d’acord amb 
el Text Refós de la Llei de carreteres, no hi ha la obligació de tancament del perímetre 
de la via, en tractar-se d’una carretera convencional.  
  
Davant d’aquest conjunt de circumstàncies doncs, el necessari nexe causal directe i 
eficaç entre l’actuació de l’administració i el dany sofert no es considera que s’hagi 
constituït en aquest supòsit.  
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En els termes exposats, la Sentència del Jutjat núm. 2 del contenciós administratiu 
dels de Barcelona, de 2 de juny de 2015: 
 
“No obstant això, pel que fa a la responsabilitat del titular de la carretera, aquesta 
arriba quan a la zona, després d'haver produït amb anterioritat altres accidents com a 
conseqüència de col·lisions amb animals salvatges, resulta obligada la senyalització 
vertical. I en el cas que ens ocupa aquesta senyalització existia, a la vista de l'informe 
que obra en el foli 91 i següents de l'expedient administratiu. 
 
A més a més, la carretera en la qual es va produir l'accident és una carretera 
convencional (no es tracta d'una autopista ni d’una autovia) per la qual cosa no hi ha 
obligació que es trobi tancada, ja que d'acord amb l'Annex I de la LT, únicament les 
autopistes i autovies han d'estar tancades, ja que una de les condicions de les 
primeres és que no tinguin accés a la mateixa les propietats confrontants i de les 
segones que el tinguin limitat, del que s'infereix que els dos tipus de vies deuen estar 
tancades, però no així les carreteres convencionals. 
 
A tot això s'ha d'afegir que el conductor del vehicle va haver de d'adequar la seva 
conducció al fet que la carretera transita per una zona boscosa situada a l'àrea privada 
de caça B-10.342, de la qual és titular la Societat de Caçadors de Carvall, i que existia 
el senyal que indicava perill per la presència d'animals salvatges. Per aquest motiu el 
conductor hauria de saber que en ella poden aparèixer animals salvatges en qualsevol 
moment i en qualsevol punt de la carretera a causa de la proximitat del bosc, el que 
obligava a que conduís de manera que pogués evitar la col·lisió amb algun exemplar 
que irrompés en la calçada.” 
 
I la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 8/2019, de 10 de gener 
de 2019: “(...) La senyalització només es necessària quan es tracti de zona amb pas 
freqüent d’animals. I s’entén com a trams de concentració d’accidents amb ungulats 
aquells trams de carretera que tinguin una taxa superior a 3 accidents per kilòmetre en 
el període d’estudi amb una separació màxima entre dos punts de col·lisió successius 
inferior a 500 metres.  
 
Com posa de relleu l’Administració, se segueixen uns criteris tècnics per senyalitzar o 
no un tram determinat i la seva obligació és fer-ho en aquells trams en que es té 
coneixement d’un previsible risc de col·lisió amb fauna. 
 
En conseqüència, l’actora no ha acreditat que l’activitat de l’Administració no s’ajusti a 
l’estàndard exigible en la prestació del servei de seguretat vial, el que ens ha de portar 
a concloure que no existeix un funcionament anormal del servei públic de senyalització 
de carreteres.  
 
Per la resta, tampoc s’aprecia, com dèiem en la nostra Sentència nº 256/2011, “relació 
de causalitat entre el funcionament del servei públic i el fet que ha donat lloc als danys, 
la irrupció sobtada del porc senglar, donat que aquest constitueix un succés inevitable i 
al no ser exigible una vigilància a l’Administració superior a la corresponent a un 
estàndard de prevenció” d’acord amb la normativa aplicable. (...)”. 
 
III. CONCLUSIÓ 

 
En virtut de les dades existents en l’expedient considero que en aquest supòsit no han 
resultat acreditats els requisits legals necessaris que determinen el naixement de 
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responsabilitat patrimonial i, en conseqüència, cal eximir a la Diputació de Girona del 
deure d’indemnitzar el reclamant. 
 
D’acord amb els anteriors antecedents i fonaments de dret, proposo que es desestimi 
la reclamació presentada.” 
 
D’acord amb el que disposa l’article 91 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, i de conformitat amb 
la proposta exposada, el diputat delegat de Xarxa Viària proposa a la Junta de Govern 
l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer. Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per Miquel 
Camós Colom en representació de l’entitat Generali España, S.A., relativa als danys 
materials soferts en accident de circulació a la carretera GIV-6102, mentre circulava 
amb el vehicle amb matrícula 2243KDS, en data 10 de març de 2021. 
 
Segon. Notificar aquesta resolució als interessats. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
34.  Resolució d'expedient de responsabilitat patrimonial, derivat de la 
 reclamació presentada per Jorge González Ruíz en representació de Reale 
 Seguros Generales, S.A. - Xarxa Viària 
 
Per resolució de la Presidència de 15 de febrer de 2022, es va incoar l’expedient de 
responsabilitat patrimonial núm. 2022/425, derivat de la reclamació presentada per 
Jorge González Ruiz en representació de l’entitat Reale Seguros Generales, S.A., i es 
va designar l’instructor i el secretari de l’expedient. 
 
Finalitzat el període d’instrucció i el tràmit d’audiència posterior, en data 21 d’octubre 
de 2022 es va formular la proposta de resolució que seguidament es transcriu: 
 
“Que formula la instructora de l’expedient de responsabilitat patrimonial al marge 
indicat, instat per Reale Seguros Generales, SA. 
 
I. ANTECEDENTS 
 
1. L’expedient de responsabilitat patrimonial núm. 2022/425 s’ha incoat i instruït a 
instàncies de la reclamació de l’entitat Reale Seguros Generales, SA. representada 
per l’advocat, Jorge González Ruiz, que sol·licita una indemnització econòmica de 
4.254,60 euros pels danys materials soferts el dia 28/09/21, com a conseqüència de la 
topada del vehicle amb matrícula XXXX amb un senglar que va irrompre a la carretera 
GIV-6211, de Figueres al Far d’Empordà.  
 
2. Mitjançant decret de data 15 de febrer de 2022 es va admetre a tràmit la reclamació, 
es va incoar procediment general en matèria de responsabilitat patrimonial de les 
administracions públiques, es va nomenar instructor i es va emplaçar a la companyia 
asseguradora de la Diputació de Girona. 
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3. Per provisió de data 16 de maig de 2022 es va obrir un període de prova, es va 
resoldre sobre la prova proposada i es va sol·licitar informe del servei afectat. 
 
4. Per provisió de data 30 de juny de 2022 es disposa incorporar a l’expedient l’informe 
del servei afectat, traslladar-lo als interessats i posar de manifest l’expedient instruït, 
amb concessió de termini per formular al·legacions. 
 
5. En data 23 de setembre de 2022 presenta al·legacions la companyia asseguradora 
de la Diputació de Girona, interessant que la Diputació no assumeixi la responsabilitat 
en aquest expedient.  
 
II. FONAMENTS JURÍDICS 
 
La interessada reclama que se la indemnitzi pels danys materials soferts com a 
conseqüència de la topada del vehicle, amb matrícula XXXX, amb un senglar, el dia 28 
de setembre de 2021, a la carretera GIV-6211. 
 
La responsabilitat patrimonial de l’administració es troba recollida a l’article 106.2 de la 
Constitució Espanyola que estableix que els particulars, en els termes establerts per la 
llei, tindran dret a ser indemnitzats per qualsevol lesió que pateixin en qualsevol dels 
seus béns i drets, llevat dels casos de força major, sempre que la lesió sigui 
conseqüència del funcionament dels serveis públics;  així mateix, la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic estableix en el seu article 32.1 en els 
mateixos termes que els particulars tenen dret a ser indemnitzats per les 
administracions públiques corresponents de tota lesió que pateixin en qualsevol dels 
seus béns i drets, sempre que la lesió sigui conseqüència del funcionament normal o 
anormal dels serveis públics, excepte en els casos de força major o de danys que el 
particular tingui el deure jurídic de suportar d’acord amb la Llei. Així mateix, en l’article 
34 del mateix text legal estableix els supòsits indemnitzatoris i el seu càlcul tot excloent 
els danys que es derivin de fets o circumstàncies que no s’haguessin pogut preveure o 
evitar segons l’estat dels coneixements de la ciència o de la tècnica existents en el 
moment de la seva producció. 
 
Dels anteriors fonaments legals de la responsabilitat patrimonial de l’administració, així 
com de la doctrina i jurisprudència aplicable, per tal que es doni aquesta 
responsabilitat patrimonial de l’administració és requisit necessari que hi concorrin els 
elements següents: a) un fet imputable a l’administració, essent suficient amb acreditar 
que s’ha produït en el desenvolupament d’una activitat quina titularitat correspon a un 
ens públic; b) un dany antijurídic produït, entès com a detriment patrimonial injustificat i 
que per tant el que el pateix no tingui el deure jurídic de suportar. El perjudici 
patrimonial ha de ser real, avaluable econòmicament, efectiu i individualitzat en relació 
a una persona o grup de persones; c) relació de causalitat directa i eficaç, entre el fet 
que s’imputa a l’administració i el dany produït; i d) absència de força major, com a 
causa aliena a l’organització i diferent del cas fortuït.  
 
D’acord amb allò exposat, per poder determinar si existeix o no responsabilitat de 
l’administració s’ha d’analitzar si s’acrediten els requisits indicats, i en conseqüència 
queda provada la relació de causalitat entre l’actuació administrativa i els danys 
soferts. 
 
Ara bé, amb caràcter previ assenyalar que no s’aporta permís de circulació del vehicle 
o altre document que acrediti la titularitat del vehicle, i en conseqüència la pòlissa 
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d’assegurances presentada no resulta suficient per justificar la legitimació activa de 
l’asseguradora per la via de l’article 43 de la Llei del Contracte d’Assegurança. 
 
En relació amb el fet imputable a l’administració, en el cas present, consta comunicat 
d’accident de trànsit de la Direcció General de Policia-Mossos d’Esquadra (núm. 
003064/21/ARTGIRONA) que situa el vehicle amb matrícula XXXX circulant per la 
carretera GIV-6211, titularitat de la Diputació de Girona, el dia 28 de setembre de 2021, 
al voltant de les 21:35 hores, el qual va patir un accident en el punt kilomètric 0,8, 
arran d’una topada amb un porc senglar. 
 
Pel que fa als danys al·legats al vehicle, consta informe valoració, factura del taller de 
reparació i justificant de pagament.  
 
En tot cas, no es considera que hi hagi una relació de causalitat directa i eficient entre 
els danys al·legats i el funcionament de l’administració per les raons que seguidament 
s’exposen: 
 
En primer lloc, perquè de l’informe del servei de Xarxa Viària, es constata que el gestor 
de la carretera tenia la via en bon estat, n’efectuava un acurat manteniment i una 
vigilància adequada. 
 
I com s’acredita amb l’informe esmentat, prèviament a l’accident s’havia estudiat 
periòdicament l’accidentabilitat d’aquella via per possible col·lisió amb animals 
salvatges, no constant que el tram on es va produir la topada fos zona de pas freqüent 
d’animals salvatges, constant un únic accident amb animal salvatge en els darrers 
cincs anys.    
 
Per tant, s’acredita que les tasques de vigilància i conservació de la via respecte 
aquesta qüestió és correcta i adequada.  
 
Així mateix, també cal tenir en compte que la irrupció d'un animal a la via té dos 
components clars: la imprevisibilitat i el risc socialment admès. La absoluta 
imprevisibilitat que un animal salvatge creui la via, i per tant, que malgrat haver-hi 
senyalització d'advertència, no s'eviti la topada. I el fet que la irrupció d'animals 
salvatges a la via és un risc associat a la conducció, socialment admès i conegut i que 
per tant entra dins l'esfera de responsabilitat del propi conductor. 
 
En segon lloc, i d’acord amb l’indicat en el punt anterior, perquè cal adequar la 
conducció a l’estat de la via i a les diverses circumstàncies del moment que es puguin 
suscitar de manera que es pugui aturar el vehicle davant qualsevol obstacle que es 
pugui presentar, en compliment de l’article 21 del Text refós de la Llei sobre Trànsit, 
Circulació de vehicles a motor i seguretat vial (RDL 6/2015), tenint en compte que en 
el cas que ens ocupa es tracta d’un tram recte. 
 

En tercer lloc, perquè també cal tenir present el que la pròpia legislació de carreteres 
disposa (art. 51 del Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de carreteres) respecte els immobles adjacents a la carretera: la seva 
conservació és obligació dels propietaris. Malgrat fins els 30 metres des de l’aresta 
exterior de l’esplanació siguin zones l’ús del qual queda afectat per les restriccions de 
la Llei de Carreteres, la seva titularitat és privada, i aquesta obligació de conservació 
no desapareix. 
 
Tota vegada que si es tractés d’una àrea privada de caça, d'acord amb el que 
estableixen els articles 6, 16 i 33 de la Llei de caça (Llei 1/1970 de 4 d'abril), i 18 i 35 



 

 

 

 

95 

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

 

del Decret 506/1971, de 25 de març pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució de 
la Llei de caça, en concordança amb la Disposició Addicional Setena del Reial decret 
legislatiu 6/2015 de 30 d’octubre pel que s’aprova el Text refós de la Llei sobre Trànsit, 
circulació de vehicles a motor i seguretat vial d’acord amb el que s’exposa en els 
anteriors apartats, dels danys produïts per animals salvatges provinents de zones 
d'aprofitament cinegètic també en poden ser responsables el titular de l’àrea privada 
de caça o bé el propietari del terreny. Únicament podrà ser-ne responsable el titular de 
la via quan l’accident es produeixi a conseqüència de no haver-se reparat el tancament, 
que no és el cas, o bé per no disposar de la senyalització específica d’animals en 
llibertat en trams amb alta accidentabilitat per col·lisió de vehicles amb els mateixos, 
que com s’ha dit, tampoc és el cas, atès que aquest aspecte de la via estava estudiat i 
com a resultat d’aquest estudi, la senyalització no era necessària en el punt de 
l’accident.  
 
I per últim, perquè cal tenir en compte la impossibilitat de l’administració que gestiona 
la carretera de controlar la fauna salvatge a les carreteres convencionals (per bé que 
no és de la seva competència), atès que com recull l’informe del Servei, d’acord amb 
el Text Refós de la Llei de carreteres, no hi ha la obligació de tancament del perímetre 
de la via, en tractar-se d’una carretera convencional.  
  
Davant d’aquest conjunt de circumstàncies doncs, el necessari nexe causal directe i 
eficaç entre l’actuació de l’administració i el dany sofert no es considera que s’hagi 
constituït en aquest supòsit.  
 
En els termes exposats, la Sentència del Jutjat núm. 2 del contenciós administratiu 
dels de Barcelona, de 2 de juny de 2015: 
 
“No obstant això, pel que fa a la responsabilitat del titular de la carretera, aquesta 
arriba quan a la zona, després d'haver produït amb anterioritat altres accidents com a 
conseqüència de col·lisions amb animals salvatges, resulta obligada la senyalització 
vertical. I en el cas que ens ocupa aquesta senyalització existia, a la vista de l'informe 
que obra en el foli 91 i següents de l'expedient administratiu. 
 
A més a més, la carretera en la qual es va produir l'accident és una carretera 
convencional (no es tracta d'una autopista ni d’una autovia) per la qual cosa no hi ha 
obligació que es trobi tancada, ja que d'acord amb l'Annex I de la LT, únicament les 
autopistes i autovies han d'estar tancades, ja que una de les condicions de les 
primeres és que no tinguin accés a la mateixa les propietats confrontants i de les 
segones que el tinguin limitat, del que s'infereix que els dos tipus de vies deuen estar 
tancades, però no així les carreteres convencionals. 
 
A tot això s'ha d'afegir que el conductor del vehicle va haver de d'adequar la seva 
conducció al fet que la carretera transita per una zona boscosa situada a l'àrea privada 
de caça B-10.342, de la qual és titular la Societat de Caçadors de Carvall, i que existia 
el senyal que indicava perill per la presència d'animals salvatges. Per aquest motiu el 
conductor hauria de saber que en ella poden aparèixer animals salvatges en qualsevol 
moment i en qualsevol punt de la carretera a causa de la proximitat del bosc, el que 
obligava a que conduís de manera que pogués evitar la col·lisió amb algun exemplar 
que irrompés en la calçada.” 
 
I la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 8/2019, de 10 de gener 
de 2019: “(...) La senyalització només es necessària quan es tracti de zona amb pas 
freqüent d’animals. I s’entén com a trams de concentració d’accidents amb ungulats 
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aquells trams de carretera que tinguin una taxa superior a 3 accidents per kilòmetre en 
el període d’estudi amb una separació màxima entre dos punts de col·lisió successius 
inferior a 500 metres.  
 
Com posa de relleu l’Administració, se segueixen uns criteris tècnics per senyalitzar o 
no un tram determinat i la seva obligació és fer-ho en aquells trams en que es té 
coneixement d’un previsible risc de col·lisió amb fauna. 
 
En conseqüència, l’actora no ha acreditat que l’activitat de l’Administració no s’ajusti a 
l’estàndard exigible en la prestació del servei de seguretat vial, el que ens ha de portar 
a concloure que no existeix un funcionament anormal del servei públic de senyalització 
de carreteres.  
 
Per la resta, tampoc s’aprecia, com dèiem en la nostra Sentència nº 256/2011, “relació 
de causalitat entre el funcionament del servei públic i el fet que ha donat lloc als danys, 
la irrupció sobtada del porc senglar, donat que aquest constitueix un succés inevitable i 
al no ser exigible una vigilància a l’Administració superior a la corresponent a un 
estàndard de prevenció” d’acord amb la normativa aplicable. (...)”. 
 
III. CONCLUSIÓ 

 
En virtut de les dades existents en l’expedient considero que en aquest supòsit no han 
resultat acreditats els requisits legals necessaris que determinen el naixement de 
responsabilitat patrimonial i, en conseqüència, cal eximir a la Diputació de Girona del 
deure d’indemnitzar el reclamant. 
 
D’acord amb els anteriors antecedents i fonaments de dret, proposo que es desestimi 
la reclamació presentada.” 
 
D’acord amb el que disposa l’article 91 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, i de conformitat amb 
la proposta exposada, el diputat delegat de Xarxa Viària proposa a la Junta de Govern 
l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer. Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per Jorge 
González Ruiz en representació de l’entitat Reale Seguros Generales, S.A., relativa als 
danys materials soferts en accident de circulació a la carretera GIV-6211, mentre 
circulava amb el vehicle amb matrícula XXXX, en data 28 de setembre de 2021. 
 
Segon. Notificar aquesta resolució als interessats. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
35.  Revocació de subvenció concedida a l'Ajuntament de Ribes de Freser per 
 a actuacions en matèria forestal i de prevenció d'incendis forestals 2021 
 línia 1 - Medi Ambient 
 
D'acord amb les bases específiques reguladores de subvencions per a actuacions en 
matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals, i en relació amb la subvenció 
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concedida a l’Ajuntament de Ribes de Freser, per acord de la Junta de Govern de data 
29 de juny de 2021, per import de 3.395,25 euros per a recuperació d'espai obert a la 
Coma de Ventolà (estassada mecanitzada amb acabat manual en 2,96 ha i eliminació 
d'arbrat en 2,07 ha), exp. 2021/1691. 
 
Vist que en data 29 d’octubre de 2021 l’Ajuntament de Ribes de Freser va presentar la 
documentació justificativa de la subvenció. 
 
Que durant la fase de valoració de la documentació justificativa es detecta que manca 
els documents Certificat del secretari o la secretària municipal que acrediti que la 
contractació s’ha realitzat d’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 
del sector públic i Document que demostri que s’ha fet constar el suport de la Diputació 
de Girona en qualsevol acte de publicitat o difusió. En data 9 de novembre de 2021 
s’emet un requeriment sol·licitant la presentació d’aquesta documentació.  
 
Vist que en data 30 de novembre de 2021 es rep la documentació requerida, si bé en 
la fase de revisió d’aquesta es detecta que no es presenta un certificat del secretari 
conforme la contractació s’ha realitzat d’acord amb la Llei 9/2017, sinó un informe 
d’Intervenció en què es fa referència a la Llei conforme aquesta ha de ser informada 
per l’òrgan de contractació. 
 
Vist l’informe del Servei de Medi Ambient de data 6 d’octubre de 2022. 
 
Vist que l'article 16 de les bases preveu que la Junta de Govern serà l’òrgan 
competent per adoptar l’acord de revocació. 
 
Atesos els antecedents esmentats, el diputat delegat de Medi Ambient proposa a la 
Junta de Govern que adopti l'acord següent: 
 
PRIMER. Revocar la subvenció concedida a l’Ajuntament de Ribes de Freser, amb NIF 
P1715400F, exp. 2021/1691, per import de 3.395,25 euros per a recuperació d'espai 
obert a la Coma de Ventolà (estassada mecanitzada amb acabat manual en 2,96 ha i 
eliminació d'arbrat en 2,07 ha), dins la campanya de subvencions per a actuacions en 
matèria forestal i prevenció d’incendis forestals any 2021, línia 1, pel fet que no s’ha 
justificat degudament que la contractació s’ha realitzat d’acord amb la legislació vigent, 
i ordenar el tancament i arxiu de l’expedient. 
 
SEGON. Cancel·lar la disposició de despesa per import de 3.395,25 euros amb càrrec 
a l’aplicació 500/1700/76203 de l’anualitat 2021. 
 
TERCER. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Ribes de Freser. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
36.  Acceptar la renúncia de la subvenció dins el Parc Natural del Montseny 
 2022 - Medi Ambient 
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En data 21 de juny de 2022, per acord de la Junta de Govern, es va atorgar una 
subvenció de 3.000,00 € al senyor Víctor Masvidal Valle per a la realització de treballs 
silvícoles. 
 
En data 17 d’octubre de 2022, el beneficiari ha presentat un escrit de renúncia a la 
subvenció atorgada donat que no s'ha realitzat aquesta activitat. 
 
Vist l’informe del Servei de Medi Ambient, de data 19 d’octubre de 2022. 
 
Atès que la subvenció va ser atorgada per acord de Junta de Govern, correspon a 
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 pel senyor Víctor Masvidal Valle amb NIF 
3849****V, de la subvenció atorgada per import de 3.000,00 euros, per a la realització 
de treballs silvícoles, exp. 2022/2097. 
 
SEGON. Cancel·lar la disposició de la despesa per import de 3.000,00  euros amb 
càrrec a l’aplicació 500/1700/78100 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 al senyor Víctor Masvidal Valle. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
37. Proposicions urgents 
 
FORA DE L’ORDRE DEL DIA i prèvia declaració d’urgència proposada per la 
Presidència i aprovada per unanimitat i amb quòrum de la majoria absoluta dels 
assistents, i d’acord amb el que disposa l’article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, es passen a tractar els assumptes següents: 
 
 
37.1.  Aprovar la minoració de la Campanya d'ajuts al PN Montseny 2022 
 
El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de 20 d’octubre de 2020, va aprovar les 
bases reguladores de les subvencions de la Diputació de Girona per a la realització de 
projectes dins del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny. 
 
Vista la convocatòria aprovada per la Junta de Govern en data 21 de desembre de 
2021, publicada al BOPG número 248 de data 29 de desembre de 2021. 
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D’acord amb l’article segon de les bases reguladores de les subvencions de la 
Diputació de Girona per a la realització de projectes dins del Parc Natural i Reserva de 
la Biosfera del Montseny, l’òrgan competent per aprovar-les és la Junta de Govern. 
 
En data 21 de juny de 2022, per acord de la Junta de Govern, es va resoldre la 
campanya de les subvencions de la Diputació de Girona per a la realització de 
projectes dins del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny i es van concedir 
les subvencions. 
 
Atès que hi han hagut beneficiaris que han renunciat a la subvenció per un import total 
de 2.992,50 euros de i que s’han acceptat aquestes renuncies per acord de Junta de 
Govern. 
 
Atesos els antecedents exposats, el diputat delegat de Medi Ambient proposa a la 
Junta de Govern que adopti l’acord següent: 
 
Primer. Minorar la convocatòria per a la concessió de subvencions del programa de 
suport a la realització de projectes dins del Parc Natural i Reserva de la biosfera del 
Montseny, anualitat 2022, d’acord amb el quadre següent: 
 

Import convocatòria inicial Minoració  Import convocatòria final 

165.000,00 2.992,50 162.007,50 

 
Segon. Anul·lar l’autorització de la despesa per import de 2.587,50 euros de l’aplicació 
500/1700/48118 de l’anualitat 2022 i 405,00 euros de l’aplicació 500/1700/47900 de 
l’anualitat 2022. 
 
Tercer. Publicar la minoració d’aquesta convocatòria a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions, i fer-ne una menció expressa al BOPG. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
37.2.  Aprovació d'una subvenció nominativa per al finançament de la 
 programació municipal d'arts escèniques, música i arts visuals en l'àmbit 
 de l'ensenyament reglat per al curs 2021-2022 
 
La línia de subvencions per als programes municipals d'arts escèniques, música i arts 
visuals en l'àmbit de l'ensenyament reglat és una línia nova que s'ha elaborat a partir 
de la demanda de responsables de la programació d'arts escèniques i música del 
Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya. A partir de l'estudi 
sobre programes existents de la demarcació de Girona es va elaborar un anàlisi i es va 
crear una comissió per tal d'elaborar una proposta de suport en aquest àmbit. 
 
L'11 de desembre del 2018 el Govern de la Generalitat va aprovar promoure 
l'ensenyament de les arts escèniques, la música i les arts visuals a les escoles i els 
instituts. L'acord del Govern estableix que els departaments d'Educació i de Cultura 
han de treballar plegats amb l'objectiu de formar espectadors, educar en la sensibilitat 
artística i crear nous públics en les arts en viu, juntament  amb la participació de la 
Diputació de Barcelona, la Diputació de Girona i el Departament d'Educació de 
l'Administració de la Generalitat. 
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La Diputació de Girona es va unir a aquesta iniciativa per tal de: 

a) Garantir l’accés de tot l’alumnat a una oferta artística professional basada en  
criteris de qualitat. 

b) Optimitzar l’ús dels equipaments escènics, musicals i d’arts visuals dels 
municipis del país. 

c) Facilitar les programacions professionals d’espectacles i concerts o 
d’exposicions i projectes d’arts visuals. 

d) Facilitar projectes participatius que involucren l’alumnat en un procés creatiu o 
pràctica artística de la mà dels professionals.  

e) Vincular les polítiques educatives i culturals municipals amb l’objectiu de formar 
espectadors, educar en la sensibilitat artística i crear nous públics en les arts 
en viu i en les arts visuals, i afavorir el desenvolupament intel·lectual, 
emocional i personal de l’alumnat. 

 
El 12 de febrer de 2019, s’ha publicat al DOGC núm. 7808 l’Ordre CLT/14/2019, de 31 
de gener, per la qual es crea el Consell de la Mancomunitat Cultural, l'òrgan 
permanent de col·laboració i coordinació entre l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya i les diputacions provincials en el desenvolupament de les polítiques 
culturals, amb l’objectiu de millorar l’exercici de les competències que té cadascuna 
d’aquestes administracions públiques en un àmbit en què comparteixen molts 
interessos. 
 
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 els ens locals. L’objectiu 
d’aquesta línia és donar suport als ens locals que desenvolupen activitats culturals a 
les comarques de Girona o que plantegen iniciatives culturals estratègiques per al 
territori i que no queden incloses al Fons de Cooperació Cultural. En el marc d’aquest 
conveni, la programació municipal d’arts escèniques, música i arts visuals en l’àmbit de 
l’ensenyament reglat és un ajut en espècie destinat als ajuntaments de les comarques 
gironines per a programacions professionals d’espectacles i concerts o d’exposicions i 
projectes d’arts visuals o per a projectes participatius que involucren els alumnes en un 
procés creatiu o pràctica artística de la mà dels mateixos professionals.  
 
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 7/1985, de d’2 
d’abril, 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. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2022 hi figura una subvenció consignada 
nominativament a favor de l’OSIC_Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (exp. 
2022/7921), de conformitat amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, la concessió de la subvenció es pot formalitzar 
mitjançant un conveni, 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. 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona de 4 d’octubre de 2022 va aprovar un 
conveni de col·laboració amb l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del 
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Departament de Cultura per al suport a la programació municipal d’arts escèniques, 
música i arts visuals en l’àmbit de l’ensenyament reglat per al curs 2021-2022. 
 
Degut a la complexitat dels procediments administratius de les dues administracions 
signants, amb posterioritat a l’aprovació del conveni s’ha detectat que les dates de la 
vigència del conveni s’han de rectificar, per la qual cosa l’OSIC presenta una 
modificació de les dates de vigència. La Diputació no pot acceptar una modificació del 
text del conveni sense que la modificació torni a aprovar-se per Junta de Govern o se’n 
faci una esmena per Decret del president.  
 
Vist que no hi ha temps material per fer la modificació de l’esmentat conveni i que el 
mateix sigui aprovat pels òrgans de govern corresponents de les dues administracions, 
vist que no hi ha temps material perquè l’OSIC presenti una sol·licitud de subvenció 
nominativa, i atès que en el pressupost de la Diputació de Girona hi figura una 
subvenció consignada nominativament a favor de l’OSIC,  es procedeix a iniciar el 
procediment de concessió de subvenció nominativa d’ofici. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural es proposa a la Junta 
de Govern que adopti l'acord següent:  
 
PRIMER. Deixar sense efecte el conveni de col·laboració entre l’Oficina de Suport a la 
Iniciativa Cultural del Departament de Cultura i la Diputació de Girona per al suport a la 
programació municipal d’arts escèniques, música i arts visuals en l’àmbit de 
l’ensenyament reglat per al curs 2021-2022, aprovat per la Junta de Govern de la 
Diputació de Girona de 4 d’octubre de 2022. 
 
SEGON. Anul·lar l’autorització i la disposició de la despesa de SETANTA-CINC MIL 
euros (75.000,00 €), corresponent a la subvenció atorgada a l’OSIC, i retornar-la a 
l’aplicació d’origen 300/3260/45391 del pressupost de la Diputació de Girona de 2022.
  
TERCER. Concedir la subvenció a l’OSIC_Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, per 
al suport a la programació municipal d’arts escèniques, música i arts visuals en l’àmbit 
de l’ensenyament reglat per al curs 2021-2022 que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució de 
l’activitat 

2022/7921 OSIC_Oficina de 
Suport a la Iniciativa 
Cultural 

Q0801883J Programació 
municipal d’arts 
escèniques, 
música i arts 
visuals en 
l’ensenyament 
reglat 

Des del 15 de 
setembre de 
2021 fins al 30 
de juny de 2022 
 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a justificar 
 

85.000,00 € 85.000,00 € 75.000,00 €  88,23 %  85.000,00 € 

 
QUART. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de SETANTA-CINC MIL EUROS 
(75.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3260/45391 del pressupost 
de la Diputació de Girona de 2022. 
 
CINQUÈ. Objecte. 
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La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada 
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la 
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.  
El període d’execució de l’actuació subvencionada és des del 15 de setembre de 2021 
fins al 30 de juny de 2022. 
S’acceptaran les factures emeses amb anterioritat al període d’execució, sempre i 
quan estiguin directament relacionades amb l’objecte de la subvenció. 
 
SISÈ. Compatibilitat.  
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic 
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les 
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar 
el cost total de l'activitat subvencionada. 
 
SETÈ. Acceptació de la subvenció.  
Es considera que l’OSIC, accepta la subvenció, així com les condicions generals i 
específiques fixades per a la seva aplicació estipulades en aquest acord, si en el 
termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest acord, no manifesta el 
contrari.  
 
VUITÈ. Quantia, finançament i pagament.  
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 75.000,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 88,23 %, quan s’hagi presentat el compte 
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.  
 
NOVÈ. Règim de justificació.  
L’OSIC ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 85.000,00 € 
corresponents a l’import total de l’objecte subvencionat, mitjançant la presentació 
telemàtica al Registre General de la Diputació de la documentació següent: 
a) El compte justificatiu normalitzat de la Diputació.  
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 
factura;  
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment 
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el 
percentatge de desviació. 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat 
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva. 
És inadmissible cap canvi de destinació.  
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 15 de desembre de 
2022. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, 
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
Degut a la situació excepcional derivada de la pandèmia de la Covid-19, s’acceptaran 
els canvis següents, sempre i quan estiguin degudament motivats a la justificació i 
directament relacionats amb la situació de crisi sanitària: 

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

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

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

a) Els caixets, percentatge de taquilla o honoraris que hagin estat 
acceptats pels equipaments municipals o les entitats o empreses 
organitzadores dels concerts, actuacions o espectacles. 

b) La facturació d’activitats programades que s’hagin cancel·lat: 
monitoratge, guiatge, despeses de tècnics d’il·luminació, llum, so, 
etc. 

No es concedirà pròrroga del termini de justificació. La manca de justificació 
implicarà l’inici del procediment de revocació de la subvenció concedida. 
Tan bon punt l’OSIC presenti la documentació justificativa es procedirà a la revisió 
corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en aquest acord, es 
podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes que se li indiquin o 
bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la indicació de que, si no 
ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, amb les conseqüències 
que es determinen al punt següent. 
 
DESÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat.  
La Junta de Govern de la Diputació de Girona té la facultat de revisar la subvenció 
concedida i de modificar la resolució de concessió en el cas d’alteració de les 
condicions que s’han tingut en compte per a la concessió de la subvenció. En relació 
amb la possibilitat de modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que 
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa 
concordant. Es procedirà a exigir el reintegrament de la subvenció concedida en els 
supòsits previstos a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i a l’article 34 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona. 
 
ONZÈ. Obligació de difusió i publicitat. 
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de 
Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de 
subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada. 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 

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

b) Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes 
mesures, no és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan 
concedent pot establir mesures alternatives, sempre que aquestes permetin 
donar la difusió del finançament públic rebut. En el requeriment que es dirigeixi 
per l’òrgan concedent al beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 15 
dies per a la seva adopció amb l’advertència de que aquest incompliment pot 
comportar la revocació de la subvenció. 
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DOTZÈ. Obligacions del beneficiari.  
L’OSIC té les obligacions següents: 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb la 
col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
 
TRETZÈ. Verificació i control.  
La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients 
l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El 
control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions.  
L’OSIC, i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva justificació 
estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi la 
Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment 
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als efectes 
que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre. 
 
CATORZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades.  
Els beneficiaris no podran concertar l'execució total o parcial de les activitats 
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la 
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització 
de la Diputació de Girona.    
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
QUINZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta.  
Els beneficiaris d’aquestes subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als 
principis ètics i les regles de conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les 
següents:  

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

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

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

d)  La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de 
discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions. 
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e)  El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels 
òrgans que dirigeixen. 

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

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

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

de l’exercici de llurs càrrecs. 
j) Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin 

aplicables, d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern. (Les entitats no públiques a les quals 
s’atorgui una subvenció superior a 10.000,00 €, en el moment de presentar el 
compte justificatiu, estan obligades a adjuntar-hi la informació relativa a les 
retribucions dels seus òrgans de direcció o d’administració, a l’efecte que la 
Diputació de Girona les faci públiques en compliment de les obligacions 
establertes en la legislació sobre transparència). 

L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció del 
caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
SETZÈ. Clàusula de dades personals.  
Les dades personals que els sol·licitants de la subvenció comuniquin durant el 
procediment, actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, seran 
tractades per la Diputació de Girona com a Responsable del Tractament en el sentit de 
l’article 4.7 del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 
del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016), amb la finalitat de 
gestionar la subvenció i portar a terme les actuacions que se’n deriven establertes per 
Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment de missió d’interès 
públic (art. 6.1.e del Reglament) i d’obligacions legals (art. 6.1.c). En cas que la 
tramitació de la sol·licitud impliqui comunicació de dades d’altres persones a la 
Diputació de Girona, les persones sol·licitants hauran d'informar a les persones 
afectades d'aquesta comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament 
General de Protecció de Dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació, supressió, 
sol·licitar la limitació del tractament i oposició) l’interessat es podrà adreçar en 
qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació detallada del tractament, 
incloent les vies d'exercici dels drets de les persones interessades, es pot consultar a 
la seu electrònica de la Diputació de Girona.  
 
DISSETÈ. Normes supletòries.  
En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions; l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, i la resta de normativa que hi sigui aplicable. 
 
DIVUITÈ. 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. 



 

 

 

 

106 

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

 

 
DINOVÈ. Notificar aquest acord a l’OSIC. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
37.3.  Aprovar la concessió d'una subvenció nominativa al Club Bàsquet Girona 
 2014 per la participació a la Lliga ACB 2022-2023 
 
El Club Bàsquet Girona 2014, amb domicili a Girona, en data 12 de setembre de 2022 
ha sol·licitat una subvenció nominativa per la participació a la Lliga ACB 2022-2023 i 
s’ha instruït l'expedient 2022/8952. 
 
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 Club Bàsquet Girona 2014, 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 

2022/8952 Club Bàsquet Girona 2014 G66294505 

Objecte de la subvenció Naturalesa 

Participació a la Lliga ACB 2022-2023 Corrent 

Pressupost de l’activitat  € Import de la subvenció € Import a justificar € % de finançament 

1.425.500,00 75.000,00 1.425.500,00 5,26% 

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 75.000,00 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 320.3410.48156 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 
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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 juny de 2022 i 
finalitza el 31 de desembre 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. El Club Bàsquet Girona 2014 disposarà d’un 
termini d’1 mes, a comptar de la notificació d’aquest acord, per acceptar la subvenció, 
així com les condicions generals i específiques fixades per aplicar-la que s’estipulen en 
aquest acord.  
 
Sisè. Termini i règim de justificació. El beneficiari ha de justificar en el termini que 
finalitza el 30 de març de 2023, la realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per 
l’import d’1.425.500,00 euros 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: 

a) El compte justificatiu normalitzat, disponible a l’apartat «Documentació» del web 
de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació 
següent:  

1. Memòria justificativa del compliment de l’activitat. 
2. Relació classificada de les despeses de l’activitat, amb la identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de 
la factura. 
3. Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats, 
amb la identificació de l’import i la procedència. 
4. Documentació acreditativa 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. 
5. 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). 

b) Un informe de revisió del compte justificatiu subscrit per un auditor de comptes 
inscrit com a exercent en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes, dependent de 
l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, que garanteixi, mitjançant un 
examen independent, que el beneficiari de l’ajut ha realitzat l’acció subvencionada 
i ha complert els requisits perquè se’n pugui fer el pagament. L’informe ha 
d’exposar de forma clara, objectiva i ponderada els fets comprovats i les 
conclusions obtingudes.  
En el supòsit que el beneficiari no estigui obligat a auditar els comptes anuals, la 
designació de l’auditor la farà aquest beneficiari. 
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En cas que el beneficiari estigui obligat a encarregar l’auditoria dels comptes 
anuals a un auditor sotmès a la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’auditoria de 
comptes, serà aquest mateix auditor qui revisarà la memòria d’actuació i el compte 
justificatiu.  
Els auditors de comptes, en la realització dels treballs de revisió de comptes 
justificatius de subvencions, han d’actuar de conformitat amb el que estableix 
l’Ordre EHA/1434/2007, de 17 de maig, per la qual s’aprova la norma d’actuació 
dels auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de comptes 
justificatius de subvencions en l’àmbit del sector públic estatal, que preveu l’article 
74 del Reglament de la Llei 38/2008, de 17 de novembre, general de subvencions, 
aprovat pel RD 887/2006, de 21 de juliol. 
Les despeses d’elaboració de l’informe d’auditoria es consideren despeses 
subvencionables fins a un import màxim de 1.000 €. 

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. El pagament de la subvenció es farà en concepte de bestreta en el 
termini d’1 mes a partir de la notificació d’aquest acord i prèvia acceptació expressa de 
la subvenció. 
L’import de la bestreta serà de 100% de l’import de la subvenció. El pagament es farà 
sense la constitució prèvia d’una fiança o garantia. 
Es tramitarà el pagament de la subvenció o la bestreta previ informe favorable del cap 
del centre gestor, i el pagament es farà efectiu mitjançant 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, 
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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. 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions puguin 
correspondre, s’aplicaran les regles següents: 

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

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

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

http://www.ddgi.cat/materialesports
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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: 

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

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

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:  

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

drets estatutaris.  
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c) La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions 
necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes 
d’interessos. 

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

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

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

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

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

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

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

L’incompliment dels principis i regles anteriors comportarà l’aplicació del règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció del 
caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
Dissetè. 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 al Club Bàsquet Girona 2014. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
 
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 10:45 h, de 
la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
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