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Hi assisteixen 
 
Sr. Miquel Noguer i Planas President 
Sr. Pau Presas i Bertran Vicepresident primer 
Sr. Albert Piñeira i Brosel Vicepresident segon 
Sra. Maria Puig i Ferrer Vicepresidenta tercera 
Sra. M. Àngels Planas i Crous Vicepresidenta quarta 
Sr. Jordi Camps i Vicente Diputat 
Sr. Jaume Dulsat i Rodríguez Diputat 
Sra. Montserrat Mindan i Cortada Diputada 
Sra. Maria Teresa Brunsó i Puigvert Diputada 
Sra. Eva Viñolas i Marín Diputada 
Sr. Jordi Batllori i Nouvilas Secretari general 
Sra. Núria Josa i Arbonès Interventora  
 
 
 
Hi assisteixen, convidats per la Presidència 
 
Sra. Roser Estañol i Torrent Diputada 
Sr. Eduard Llorà i Cullet Diputat 
Sr. Jordi Masquef i Creus Diputat 
Sr. Josep Sala i Leal Diputat 
Sr. Jordi Xargay i Congost Diputat 
Sr. Joaquim Ayats i Bartina Diputat 
Sr. Lluís Amat i Batalla 
Sr. Josep Maria Bagot i Belfort 

Diputat 
Diputat 

Sr. Joan Fàbrega i Solé Diputat 
Sr. Josep Piferrer i Puig Diputat 
Sra. Joana Vilà i Brugué Cap de Gabinet de Presidència 
Sr. Guillem Company Gifreu Adjunt al vicepresident primer 

 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 

 Punt d'ordre del dia Expedient 

1 Lectura i aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió 
ordinària del dia 17 de gener de 2023 
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2 Assistència a la Presidència en l'exercici de les seves 
atribucions, tal com disposa l'art. 35.2 de la Llei 7/85, de 
2 d'abril, de Bases del Règim Local 

 

2.1 Aprovar el conveni de col·laboració entre diferents 
entitats per a la promoció turística de les comarques 
gironines com a destí turístic i en especial de l'Aeroport 
de Girona - Gabinet de Presidència 

2023/X020800 /385 

2.2 Aprovació Convocatòria Subvencions Fires 2023 - 
Presidència - Unitat de Gestió de la Informació 
 

2023/X020100/339 

 Assistència i Cooperació als Municipis  

3 Aprovació convocatòria Fons de Cooperació Econòmica 
i Cultural, any 2023 - Assistència i Cooperació als 
Municipis 
 

2023/X020100/415 

 Organització i Recursos Humans Corporatiu  

4 Autoritzar a Albert Tarrés Moreno l'exercici d'una 
activitat privada compatible amb el càrrec a la Diputació 
de Girona - Organització i Recursos Humans Corporatiu 

2023/G030104/394 

5 Autoritzar a Jordi Salvat Comas l'exercici d'una activitat 
privada compatible amb el càrrec d'arquitecte tècnic a la 
Diputació de Girona - Organització i Recursos Humans 
Corporatiu 
 

2023/G030104/336 

 Promoció i Desenvolupament Econòmic Local  

6 Aprovació de la convocatòria de subvencions per a 
l'adquisició d'armaris intel·ligents per a municipis de 
menys de 2000 habitants. Anualitat 2023 - Promoció i 
Desenvolupament Econòmic Local 
 

2023/X020201/413 

 Cooperació Cultural  

7 Aprovació de la convocatòria del programa Indika, curs 
2023-2024 - Cooperació Cultural 

2023/X020100/405 

8 Aprovació de la convocatòria del programa Identitats, 
arrels i tradicions, curs 2023/2024 - Cooperació Cultural 

2023/X020100/406 

9 Aprovació subvenció nominativa a DE-DE-EMa Visual 
SL per al finançament del A Cappella Festival 2023 - 
Cooperació Cultural 
 

2023/X020203/103 

 Biblioteques  

10 Acceptació de la renúncia de l'Ajuntament de Garriguella 
a la subvenció atorgada pel Pla d'Obres de la biblioteca - 
Biblioteques 

2021/X020300/1516 

11 Acceptació renúncia de l'Ajuntament de Tossa de Mar a 
la subvenció atorgada en relació al Pla d'Obres de 
biblioteques – Biblioteques 

2021/X020300/1490 



 

 

 

 

3 

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

 

 

 Comunicació Cultural  

12 Aprovar la convocatòria de subvencions per al foment de 
produccions editorials , any 2023 - Comunicació Cultural 

2023/X020100/288 

13 Aprovació de la Convocatòria de Subvencions per a 
Edicions dels Centres i Instituts d'Estudis Locals i 
Comarcals, any 2023 - Comunicació Cultural 

2023/X020100/475 

14 Aprovació de la Convocatòria de Subvencions per a 
Activitats dels Centres i Instituts d'Estudis Locals i 
Comarcals, any 2023 - Comunicació Cultural 

2023/X020100/474 

15 Aprovació de la Convocatòria de Subvencions per a 
Publicacions d'Interès Local Editades per Ajuntaments, 
any 2023 - Comunicació Cultural 

2023/X020100/495 

   

 Monuments  

16 Aprovació convocatòria anticipada Pla de Monuments 
2023 – Monuments 
 

2022/X020201/10593 

 Servei d'Esports  

17 Acceptació de la renúncia de l'Ajuntament de Sant Feliu 
de Guíxols a la subvenció pel Subprograma A4 - Servei 
d'Esports 

2022/X020301/3948 

18 Convocatòria de subvencions per al foment de l'activitat 
física i l'esport a les comarques gironines 2023 
 

2022/X0201000/1122
2 

19 Proposicions urgents  

20 Precs i preguntes  

 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
 
1.  Lectura i aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 
 17 de gener de 2023 
 
S’aprova per unanimitat i sense esmenes l’acta de la sessió ordinària del dia 17 de 
gener de 2023, 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 
 
2.1.  Aprovar el conveni de col·laboració entre diferents entitats per a la 
 promoció turística de les comarques gironines com a destí turístic i en 
 especial de l'Aeroport de Girona - Gabinet de Presidència 
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El turisme és una activitat d’alt valor estratègic per al desenvolupament de l’economia 
del territori i l’Aeroport de Girona és una de les infraestructures clau per al sector 
turístic gironí i la seva àrea d’influència per l’accessibilitat que ofereix a una part 
important de la demanda. 
 
El transport aeri esdevé una de les fonts principals per a la promoció i el 
desenvolupament  turístic, especialment en territoris com el nostre que disposen 
d’aeroports regionals que han estat tradicionalment els principals beneficiaris 
d’aquests vols. 
 
És per això que la Diputació de Girona expressa la voluntat de subscriure un conveni 
amb les entitats següent: la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Girona, 
l’Agència Catalana de Turisme, Aeroports Públics de Catalunya, SLU, l’Ajuntament de 
Girona, l’Ajuntament de Lloret de Mar, l’Ajuntament de Palafrugell, l’Ajuntament de 
Blanes, l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar, l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, 
l’Ajuntament de Torroella de Montgrí, l’Ajuntament de Tossa de Mar, l’Ajuntament de 
Calonge i Sant Antoni, l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, l’Ajuntament de l’Escala, 
l’Ajuntament de Santa Susanna, l’Ajuntament de Calella, l’Ajuntament de Pineda de 
Mar i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Girona. 
 
Per tal de dur a terme l’objecte del conveni les parts signants coincideixen a considerar 
que les accions de màrqueting i publicitat són un instrument idoni per a la promoció 
econòmica, empresarial i turística de les comarques gironines. En aquesta tipologia 
d’accions, a més, l’agregació de recursos aconsegueix millorar l’eficiència i la 
rendibilitat d’aquestes. 
 
La Diputació de Girona qui, de conformitat amb allò establert a l’article 116.5 i 323.5 de 
la Llei 9/2007, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i 8 del Reial decret 
1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de 
contractes de les administracions públiques, tramitarà l’expedient de contractació amb 
la contribució de la resta d’entitats signants en la forma en què s’estableixi en el 
conveni. 
 
Que la Diputació de Girona, d’acord amb l’article 36.d de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 
bases de règim local, té competència en matèria de cooperació en el foment del 
desenvolupament econòmic i social del territori provincial, d’acord amb les 
competències de la resta d’Administracions públiques en aquest àmbit. 
  
En el conveni es regulen les condicions de la col·laboració entre les parts pel 
desenvolupament de les accions per a l’establiment d’un nou model de governança per 
l’Aeroport de Girona, així com la promoció turística i econòmica de Girona, de la Costa 
Brava, del Pirineu, del Maresme Nord i de la seva zona d’influència.  
 
Per tot allò que s’ha exposat, es considera necessari la firma del conveni de 
col·laboració entre les entitats intervinents d’acord amb allò establert a l’article 47.2 de 
la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
D’acord amb els antecedents i l’informe favorable del centre gestor es proposa a la 
Junta de Govern que adopti l’acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar el text del conveni de col·laboració per a la promoció turística de les 
comarques gironines com a destí turístic i, en especial, de l’aeroport de Girona entre la 
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Diputació de Girona, la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Girona, 
l’Agència Catalana de Turisme, Aeroports Públics de Catalunya, SLU, l’Ajuntament de 
Girona, l’Ajuntament de Lloret de Mar, l’Ajuntament de Palafrugell, l’Ajuntament de 
Blanes, l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar, l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, 
l’Ajuntament de Torroella de Montgrí, l’Ajuntament de Tossa de Mar, l’Ajuntament de 
Calonge i Sant Antoni, l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, l’Ajuntament de l’Escala, 
l’Ajuntament de Santa Susanna, l’Ajuntament de Calella, l’Ajuntament de Pineda de 
Mar i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Girona (CN/4454) (Exp. 
2023/385). La transcripció literal del qual és la següent: 
 
 “CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA PROMOCIÓ TURÍSTICA DE LES 
COMARQUES GIRONINES COM A DESTÍ TURÍSTIC I EN ESPECIAL DE 
L’AEROPORT DE GIRONA ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, LA DELEGACIÓ 
TERRITORIAL DEL GOVERN DE LA GENERALITAT A GIRONA,  L’AGÈNCIA 
CATALANA DE TURISME, AEROPORTS PÚBLICS DE CATALUNYA, SLU, 
L’AJUNTAMENT DE GIRONA, L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR, 
L’AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL, L’AJUNTAMENT DE BLANES, L’AJUNTAMENT 
DE VILOBÍ D’ONYAR, L’AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D’ARO, 
L’AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ, L’AJUNTAMENT DE TOSSA DE 
MAR, L’AJUNTAMENT DE CALONGE I SANT ANTONI, L’AJUNTAMENT DE 
CASTELLÓ D’EMPÚRIES, L’AJUNTAMENT DE SANTA SUSANNA, L’AJUNTAMENT 
DE CALELLA, L’AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR, L’AJUNTAMENT DE 
L’ESCALA I LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE 
GIRONA 
 
El Sr. Miquel Noguer Planas, en nom i representació de la Diputació de Girona, amb 
NIF P1700000A, en virtut del seu càrrec de president assistit pel secretari general, 
Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de les facultats conferides per resolució del president 
de la Diputació de Girona de 7 de novembre de 2019 i facultat per l’acord de ...  
 
El Sr. Narcís Ferrer i Ferrer, en nom i representació de l’Agència Catalana de Turisme 
amb NIF S0800470G, en virtut del seu càrrec de director i facultat pel Consell de 
Direcció del dia ... 
 
El Sr. Marc Sanglas Alcantarilla, en nom i representació de l’empresa pública 
Aeroports Públics de Catalunya, SLU, amb NIF B64748627, en virtut del seu càrrec de 
president i facultat pel Consell d’Administració.... 
 
La Sra. Laia Cañigueral i Olivé, en nom i representació de la Delegació Territorial del 
Govern de la Generalitat a Girona, amb NIF S0811001G, en virtut del seu càrrec com  
delegada territorial del Govern de la Generalitat a Girona, nomenada amb data 15 de 
juny de 2021. 
 
La Sra. Marta Madrenas Mir, en nom i representació de l’Ajuntament de Girona amb 
NIF P1708500B, en virtut del seu càrrec i facultada pel...assistida pel secretari/a 
general. 
 
El Sr. Jaume Dulsat i Rodríguez, en nom i representació de l’Ajuntament de Lloret de 
Mar amb NIF P1710200E, en virtut del seu càrrec i facultat pel..., assistit pel secretari/a 
general. 
 
El Sr. Joan Vigas Bonany, en nom i representació de l’Ajuntament de Palafrugell amb 
NIF P1712400I, en virtut del seu càrrec i facultat pel..., assistit pel secretari/a general. 
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El Sr. Àngel Canosa Fernández, en nom i representació de l’Ajuntament de Blanes 
amb NIF P1702600F, en virtut del seu càrrec i facultat pel..., assistit pel secretari/a 
general. 
 
La Sra. Cristina Mundet Benito, en nom i representació de l’Ajuntament de Vilobí 
d’Onyar amb NIF P1724800F, en virtut del seu càrrec i facultat pel..., assistida pel 
secretari/a general. 
 
El Sr. Maurici Jiménez i Ruiz, en nom i representació de l’Ajuntament de Castell-Platja 
d’Aro amb NIF P1705300J, en virtut del seu càrrec i facultat pel..., assistit pel 
secretari/a general. 
 
El Sr. Jordi Colomí Massanas, en nom i representació de l’Ajuntament de Torroella de 
Montgrí amb NIF P1721200B, en virtut del seu càrrec i facultat pel..., assistit pel 
secretari/a general. 
 
El Sr. Ramon Gascons Tarrés, en nom i representació de l’Ajuntament de Tossa de 
Mar amb NIF P1721500E, en virtut del seu càrrec i facultat pel..., assistit pel secretari/a 
general. 
 
El Sr. Jordi Soler i Casals, en nom i representació de l’Ajuntament de Calonge i Sant 
Antoni amb NIF P1703800A, en virtut del seu càrrec i facultat pel..., assistit pel 
secretari/a general. 
 
El Sr. Salvi Güell Bohigas, en nom i representació de l’Ajuntament de Castelló 
d’Empúries amb NIF P1705200B, en virtut del seu càrrec i facultat pel..., assistit pel 
secretari/a general. 
 
El Sr. Joan Campolier i Montsant, en nom i representació de l’Ajuntament de Santa 
Susanna amb NIF P08026100J, en virtut del seu càrrec i facultat pel..., assistit pel 
secretari/a general. 
 
El Sr. Marc Buch Rigola, en nom i representació de l’Ajuntament de Calella amb NIF 
P0803500H, en virtut del seu càrrec i facultat pel..., assistit pel secretari/a general. 
 
El Sr. Xavier Amor i Martín, en nom i representació de l’Ajuntament de Pineda de Mar 
amb NIF P0816200J, en virtut del seu càrrec i facultat pel..., assistit pel secretari/a 
general. 
 
El Sr. Josep Bofill Testart, en nom i representació de l’Ajuntament de l’Escala amb NIF 
P1706800H, en virtut del seu càrrec i facultat pel..., assistit pel secretari/a general. 
 
El Sr. Jaume Fàbrega Vilà, en nom i representació de la Cambra Oficial de Comerç, 
Indústria i Navegació de Girona amb NIF Q1773001A, en virtut del seu càrrec de 
president i facultat pel plenari de la Cambra de Comerç de Girona. 
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat i la representació per a formalitzar 
aquest conveni i, 
 
EXPOSEN: 
1. Que el turisme és una activitat d’alt valor estratègic per al desenvolupament de 

l’economia del territori i que l’Aeroport de Girona és una de les infraestructures 
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clau per al sector turístic per l’accessibilitat que ofereix a una part important de la 
demanda. 

2. Que el transport aeri esdevé una de les fonts principals per a la promoció i el 
desenvolupament turístic, especialment en territoris com el nostre que disposen 
d’aeroports regionals. 

3. Que la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 152 de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya, és competent per la promoció econòmica de 
Catalunya i, específicament, d’acord amb l’article 171 de l’Estatut és competent 
per a la promoció del turisme. 

4. Que l’Agència Catalana de Turisme té com objectiu la promoció de Catalunya com 
a destinació turística de referència basada en la seva qualitat i rendibilitat social i 
econòmica, d’acord amb les competències que l’article 171 de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya atorga en matèria de turisme i el previst a l’article 3.1 
de la Llei 15/2007, de 5 de desembre, de creació de l’entitat. 

5. Que Aeroports Públics de Catalunya, SLU, és una empresa pública de la 
Generalitat Catalunya, adscrita al Departament de la Vicepresidència i de 
Polítiques Digitals i Territori, l’objecte social de la qual estableix, entre d’altres, la 
promoció econòmica, empresarial i turística de Catalunya vinculada a l’àmbit 
aeroportuari. 

6. Que la Diputació de Girona, d’acord amb la lletra d) de l’article 36 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local té competència en matèria de 
cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social del territori 
provincial, d’acord amb les competències de la resta d’administracions públiques 
en aquest àmbit. 

7. Que els municipis, d’acord amb l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases 
de règim local, són competents per a la promoció de les activitats que satisfacin 
les necessitats de la comunitat i en especial la promoció de l’activitat turística 
d’interès i àmbit local. 

8. Que correspon a les cambres de comerç, d’acord amb l’article 2 de la Llei 
14/2002, de 27 de juny, de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació 
de Catalunya i del Consell General, el foment i la defensa dels interessos generals 
del comerç, la indústria i la navegació i la realització, entre altres, d’accions de 
promoció comercial i turística d’acord amb l’article 11 d’aquesta Llei. 

9. Que l’article 140 de l’Estatut d’Autonomia estableix que correspon a la Generalitat 
la competència exclusiva sobre ports, aeroports, heliports i altres infraestructures 
de transport al territori de Catalunya que no tinguin la qualificació legal d’interès 
general. Pel que fa als aeroports comercials de Barcelona, Reus i Girona, aquests 
tenen la qualificació legal d’interès general, no així l’Aeroport de Lleida-Alguaire i 
l’Aeroport d’Andorra-La Seu d’Urgell, gestionats ambdós per l’empresa pública 
Aeroports Públics de Catalunya, SLU, adscrita al Departament de la 
Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori. Que la Llei 14/2009, del 22 de 
juliol, d’aeroports, heliports i altres infraestructures aeroportuàries, més enllà de la 
seva aplicació envers els aeroports que no tinguin la qualificació d’interès general, 
també preveu la seva extensió respecte dels aeroports que tinguin la qualificació 
d’interès general, en l’exercici de les competències que la Generalitat hi pugui 
tenir. 

10. Que la resolució 306/XI del Parlament de Catalunya, de 6 d’octubre de 2016, va 
instar al Govern a reclamar al Govern de l’Estat el traspàs de la titularitat dels 
aeroports de Barcelona-El Prat, Girona, Reus i Sabadell. 

11. Que, addicionalment, mitjançant la resolució 90/XII del Parlament de Catalunya, 
de 9 d’octubre de 2018, es va instar al Govern, per unanimitat de les forces 
Parlamentàries, a aprovar el Pla Estratègic de l’Aviació 2030 com a instrument de 
política aeroportuària de la Generalitat que consolidi i millori el sistema 
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aeroportuari català, n’incrementi la sostenibilitat ambiental i en minimitzi els 
impactes ambientals negatius, i a potenciar els seus impactes positius en mobilitat 
i activitat econòmica; document que en les primeres versions presentades ja 
apunta la necessitat d’actuació en aquesta direcció 
(http://territori.gencat.cat/ca/03_infraestructures_i_mobilitat/ports_i_aeroports/aero
ports/pla_estrategic_aviacio/)  

12. Que la resolució 851/XII del Parlament de Catalunya, de 13 de juliol de 2020, insta 
al Govern a iniciar urgentment els treballs per a crear un sistema aeroportuari 
català integrat que doni resposta al territori. 

13. Atès tot l’anterior, i sense perjudici del desplegament que n’efectuï el Govern de la 
Generalitat de Catalunya, les Parts signatàries consideren estratègic el 
desenvolupament de l’Aeroport de Girona, independentment de la seva 
qualificació, i més enllà de les qüestions relacionades amb les operacions 
aeroportuàries i la inversió en infraestructura, es considerin altres aspectes 
prioritaris que tenen un fort impacte econòmic i social, com poden ser la qualitat 
del servei prestat, l’impacte ambiental, la mobilitat i accessibilitat associada a 
aquestes infraestructures, les polítiques d’ocupació, la protecció de les persones 
consumidores o la planificació territorial, entre d’altres. Així, les Parts interessen 
que es contribueixi o coadjuvi en la creació per part de la Generalitat de 
Catalunya, d’un sistema aeroportuari català integrat que doni resposta al territori, 
en els termes a que refereix la resolució 851/XII del Parlament de Catalunya, de 
13 de juliol.  

14. Que conjuntament amb les activitats de promoció comercial, econòmica i turística, 
les organitzacions que signen aquest conveni consideren imprescindible i 
necessari, mentre no s’aconsegueixi el traspàs efectiu de l’Aeroport de Girona, 
contribuir en l’establiment per part de la Generalitat de Catalunya d’un nou model 
de governança aeroportuària que sigui agent actiu i defensor dels interessos 
territorials en matèries vinculades amb l’aeroport amb interès territorial. En aquest 
sentit es constituirà una Taula Estratègica de l’Aeroport de Girona, de la que en 
formaran part tots els signants del conveni. 
L’objectiu de la Taula serà dissenyar i coordinar polítiques territorials,    impulsar 
estratègies, desenvolupar competències territorials i sumar actius complementaris 
que incideixin favorablement  sobre l’Aeroport de GRO, com per exemple la 
connexió amb Alta Velocitat Ferroviària, l’accessibilitat aeroportuària, la 
sostenibilitat, el turisme, planificació territorial, consum etc.,  cercant en definitiva 
de potenciar el seu  impacte territorial tot coordinant oportunitats i reptes que 
provoca. En aquest sentit la Taula impulsarà temàtiques aeroportuàries 
transversals entre els socis per crear sinèrgies en tots els àmbits on incideix 
l’Aeroport de Girona sobre les comarques gironines i el Maresme nord.  

15. Que les parts signants coincideixen a considerar que les accions anteriorment 
esmentades són un instrument idoni per a la promoció econòmica, empresarial i 
turística de les comarques gironines i Maresme Nord. En aquesta tipologia 
d’accions, a més, l’agregació de recursos aconsegueix millorar l’eficiència i la 
rendibilitat d’aquestes. 
 

Amb aquests antecedents, les parts estan d’acord en formalitzar aquest conveni per al 
període 2023-2024 que es regularà per les CLÀUSULES següents : 
 
PRIMERA- Objecte del conveni. 
L’objecte d’aquest conveni és regular les condicions de la col·laboració entre les parts 
per al desenvolupament de les accions per a l’establiment d’un nou model de 
governança per a l’Aeroport de Girona, així com la promoció turística i econòmica de 

http://territori.gencat.cat/ca/03_infraestructures_i_mobilitat/ports_i_aeroports/aeroports/pla_estrategic_aviacio/
http://territori.gencat.cat/ca/03_infraestructures_i_mobilitat/ports_i_aeroports/aeroports/pla_estrategic_aviacio/
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Girona, de la Costa Brava, del Pirineu, del Maresme Nord i de la seva zona 
d’influència. 
 
SEGONA.- Actuacions a realitzar en el marc del conveni 

Les parts signants assumeixen els compromisos següents: 
a. Efectuar les aportacions econòmiques necessàries per a finançar les 

despeses derivades del compliment de l’objecte del conveni d’acord amb les 
previsions contingudes a la Clàusula Tercera. 

b. Assistir, mitjançant els seus representants, a les reunions de la Comissió de 
Seguiment prevista a la Clàusula Sisena. 

c. Assistir, mitjançant els seus representants, a les reunions de la Taula 
Estratègica de l’Aeroport de Girona que es constitueixi, a fi de: 

1. Participar en la proposta del Pla Director de l’Aeroport de Girona. 
2. Participar en la proposta de model de traspàs a la Generalitat de 

Catalunya de l’Aeroport de Girona 
3. Participar en l’elaboració del Pla Estratègic de l’Aviació 2030 per a 

Catalunya, com a instrument de la política aeroportuària de la 
Generalitat que consolidi i millori el sistema aeroportuari català, 
n’incrementi la sostenibilitat ambiental i en minimitzi els impactes 
ambientals negatius, i potenciï els impactes positius en mobilitat i 
activitat econòmica. 

4. Participar en la elaboració de propostes per a optimitzar l’impacte 
econòmic i social de les infraestructures aeroportuàries a Catalunya, 
integrant aspectes com la sostenibilitat ambiental, la qualitat del servei, 
les polítiques d’inversions, les polítiques tarifàries, el desenvolupament 
urbanístic, l’accessibilitat i la connectivitat en transport públic, les 
polítiques d’ocupació, el desenvolupament d’activitats de promoció 
aeroportuària i la protecció a l’usuari, entre d’altres, dotant de contingut 
el nou model de Governança aeroportuària de Catalunya als efectes de 
la seva implementació. 

5. Acordar les iniciatives de promoció turística i econòmica de Girona, de 
la Costa Brava, del Pirineu, del Maresme Nord i de la seva zona 
d’influència, que es desenvoluparan mitjançant accions de màrqueting i 
publicitat. 

d. Adoptar, en el marc de les seves respectives competències, les resolucions 
que coadjuvin a l’assoliment de l’objecte del conveni. 

1. La Diputació de Girona, addicionalment, assumeix els compromisos següents: 
1.1. Gestionar els recursos econòmics compromesos, per la qual cosa haurà 

d’administrar les aportacions efectuades per les parts, reclamar els imports 
pendents i fer previsió de les aportacions futures en funció de les despeses 
estimades. 

1.2. Destinar els recursos aportats a finançar les accions acordades per la Taula 
Estratègica. 
En relació a les accions de màrqueting i publicitat es realitzaran amb 
mitjans externs, per la qual cosa la Diputació de Girona, com a gestor dels 
fons, formalitzarà els contractes que siguin necessaris per aquest fi. 

1.3. En relació a la formalització i execució dels contractes necessaris per tal de 
dur a terme les accions de màrqueting i publicitat indicats en el punt anterior 
quedaran sotmesos als compromisos i regles següents: 

1.3.1. Les accions de màrqueting i publicitat s’executaran mitjançant una agència 
de mitjans que serà l’adjudicatària d’un contracte que licitarà la Diputació 
de Girona, per la qual cosa el conveni es troba vinculat a la contractació 
d’aquest proveïdor. 
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1.3.2.  El Plec de Prescripcions Tècniques del contracte de serveis 
d’assessorament, planificació, negociació i compra d’espais publicitaris, 
continguts i/o accions especials en els mitjans de comunicació i en els 
mitjans propis de companyies aèries i tour operadors per al foment del 
turisme i la divulgació de les marques Costa Brava, Pirineu i Girona de la 
Diputació de Girona i Maresme Nord detallarà l’estratègia de mitjans propis 
d’aerolínies i touroperadors, per la campanya de promoció de les marques 
Costa Brava, Pirineu i Girona. 

1.3.3. Correspondrà als licitadors lliurar una proposta d’estratègia comunicativa, 
així com la planificació de la seva execució. 

1.3.4. La licitació no contemplarà cap restricció vinculada a la necessitat 
d’acreditar que es disposa d’operativa de vols des de l’aeroport de Girona. 

1.3.5. La licitació haurà de preveure que l’agència de mitjans podrà presentar 
propostes d’accions de publicitat i màrqueting a realitzar en qualsevol 
companyia aèria i touroperador i que presentin una campanya que pivoti en 
els ítems següents: 

 Presència i rellevància del missatge, explorant els recursos per 
despertar l’interès per la destinació Girona, Costa Brava, Pirineu i  la 
seva zona d’influència i  Maresme Nord. 

 Afinitat i adequació, impacte en aquell target group més susceptible 
de visitar Girona, Costa Brava, Pirineu i la seva zona d’influència més 
Maresme Nord des d’aquells punts de contacte més rellevants, amb 
els formats més adients, siguin o no convencionals. 

 Oportunitat i moment, estant en el lloc i el moment adequat, quan 
tenen la predisposició i el potencial d’oferir presència de la marca en 
el moment en que cerquen, comparen, decideixen o reserven les 
vacances. 

1.4. Adscriure el personal tècnic i administratiu de suport necessari per a la 
realització de tasques de promoció en els termes indicats en aquest 
conveni.  
Com a compensació global, per les despeses que suporta la Diputació de 
Girona, aquesta té dret a imputar com a cost del conveni, una quantia anual 
equivalent al 4% de l’import anual executat.  

1.5. Donar compte periòdicament a la Comissió de Seguiment de les actuacions 
realitzades, de la seva justificació documental, així com del balanç 
econòmic d’aquestes.  

1.6. Donar compliment a les obligacions que en matèria de publicitat són 
aplicables al present conveni, amb publicació al DOGC, al Registre Públic 
de convenis i remissió a la Sindicatura de Comptes. 

 
TERCERA.- Recursos destinats a l’execució del conveni. 
1. Per a finançar les despeses derivades de l’execució del conveni, les parts es 

comprometen a efectuar l’aportació anual que es detalla al quadre següent: 
Membre conveni Aportació anual 

Diputació de Girona 500.000,00 

Agència Catalana de Turisme 454.080,88 

Aeroports Públics de Catalunya, SLU 500.000,00 

Ajuntament de Girona 40.000,00 

Ajuntament de Lloret de Mar 80.000,00 

Ajuntament de Palafrugell 16.683,00 

Ajuntament de Tossa de Mar 37.890,75 

Ajuntament de Blanes 26.208,95 

Ajuntament de Torroella de Montgrí 32.192,57 

Ajuntament de Vilobí d’Onyar 15.000,00 

Ajuntament de Castell-Platja d’Aro 32.382,04 

Ajuntament de Castelló d’Empúries 18.201,61 

Ajuntament de Calonge i Sant Antoni 18.249,07 
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Ajuntament de Calella 41.300,91 

Ajuntament de Pineda de Mar 21.850,37 

Ajuntament de l’Escala 15.752,66 

Ajuntament de Santa Susanna 58.368,95 

Cambra de Comerç de Girona 3.434,69 

Import total compromès 1.911.596,45 

 
Cal indicar que els impostos (IVA) que generi la licitació que es dugui a terme 
s’entenen incorporats amb les pròpies aportacions consignades en aquest conveni. 
2. Les aportacions anuals es realitzaran amb càrrec a les aplicacions 

pressupostàries de cada entitat del pressupost de l’exercici corresponent. 
3. En tractar-se d’un conveni plurianual amb la intervenció de diverses 

administracions, les aportacions dels anys 2023 a 2024 estaran condicionades a 
l’existència de crèdit en els corresponents pressupostos. 

 
QUARTA.- Periodificació de les aportacions anuals dels signants a la Diputació 
de Girona. 

1. Les aportacions anuals es realitzaran en un pagament únic abans del 30 de juny de 
cada exercici.  

2. La Diputació de Girona, en atenció a l’evolució dels compromisos de despesa pot 
reduir les aportacions que han d’efectuar les parts, ja sigui minorant el percentatge 
en alguna de les fraccions o, fins i tot, suprimint-ne alguna. Aquesta revisió es 
notificarà amb una antelació mínima d’un mes a la data prevista del pagament. 

3. De no fer-se efectives en els terminis indicats les aportacions compromeses per 
part de les administracions i entitats de l’àmbit territorial de la Diputació de Girona 
queda expressament autoritzada, aquesta última, al seu cobrament per via de 
compensació amb qualsevol crèdit de qualsevol naturalesa que el deutor tingui amb 
la Diputació de Girona o amb qualsevol dels seus organismes autònoms. 

 
CINQUENA.- Règim de liquidació anual, rendició de comptes i destí del resultat 
anual. 
La Diputació de Girona, a través del centre gestor de Presidència com a responsable 
de l’expedient, una vegada aprovada la liquidació del pressupost de l’exercici anterior i 
dins el primer trimestre de cada any, elaborarà una memòria de l’actuació, que inclourà 
la informació següent: 

 Una memòria de l'activitat, descriptiva dels eixos fonamentals de les accions dutes 
a terme i imputades al Conveni. 

 Una memòria econòmica, certificada per la Intervenció de la Diputació de Girona, 
consistent en el balanç econòmic d'ingressos i de despeses realitzades, i 
determinació del resultat que n'hagi quedat, si s'escau. 

 Addicionalment, es podrà incorporar qualsevol altra informació d’interès per al 
desenvolupament de l’objecte del present conveni. 

En base a l'anterior, el president de la Diputació de Girona, emetrà una proposta de 
resolució en relació amb el romanent econòmic de l’exercici i la Comissió de 
Seguiment decidirà sobre el seu destí, optant entre reintegrar els imports a les parts, 
destinar-los a incrementar el pressupost de les accions dels anys següents o 
compensant les aportacions compromeses futures. En tractar-se d’actuacions amb 
pressupost limitatiu no es preveu, en cap cas, el tancament negatiu. 
 
SISENA.- Comissió de Seguiment i Comissió Tècnica. 
1. Composició de la Comissió de Seguiment.  

Els membres de la Taula Estratègica per a la promoció de l’Aeroport de Girona 
que representen a les parts signants es constitueixen en Comissió de Seguiment, 
per a la vigilància i control de l’execució del conveni. 
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2. Règim de les sessions.  
La Comissió es reunirà de forma ordinària cada quatre mesos o, de forma 
extraordinària, quan ho sol·licitin un nombre de membres que representin, com a 
mínim, el cinquanta-u per cent de les aportacions al finançament.  
Presideix la Comissió la persona triada per les parts signants del present conveni i 
actuarà com a secretari un funcionari de la Diputació de Girona.  
Les decisions s’adoptaran per majoria simple de vots. Cada membre tindrà el vot 
equivalent a la seva participació en les aportacions al finançament. 
Poden assistir com a convidades, amb veu i sense vot, la resta de persones 
assistents a les reunions de la Taula Estratègica, no signants del conveni. 

3. Funcions de la Comissió.  
La Comissió actuarà com a mecanisme de seguiment, vigilància i control de 
l’execució del conveni i dels compromisos adquirits per les parts. En exercici 
d’aquestes atribucions correspon a la Comissió: 

 Dictaminar, a proposta de la Diputació de Girona, sobre la conformitat del pla 
d’actuació, la memòria anual i la liquidació econòmica de l’exercici. 

 Dictaminar, a proposta de la Diputació de Girona, sobre la destinació dels 
resultats de l’exercici. 

 Declarar l’incompliment dels compromisos adquirits per qualsevol de les parts. 
 Resoldre els problemes d’interpretació i compliment que puguin plantejar-se 

respecte d’aquest conveni. 
4. Comissió Tècnica.  

Les parts acorden constituir una Comissió Tècnica integrada per un màxim de tres 
membres designats per la Comissió de Seguiment.   
La Comissió Tècnica tindrà per objecte assistir a la Diputació de Girona en la presa 
de decisions relatives a l’execució del conveni en el període comprès entre les 
reunions de la Comissió de Seguiment, i en concret en relació a la formalització i 
execució dels contractes necessaris per tal de dur a terme les accions de 
màrqueting i publicitat previstos en la Clàusula Segona. 

 
SETENA.- Règim aplicable als incompliments 

1. La Diputació de Girona donarà trasllat a la Comissió del Seguiment de 
l’incompliment dels compromisos econòmics assumits a l’objecte que acordi les 
mesures necessàries per a fer-hi front, sens perjudici de l’exercici de les atribucions 
que el present conveni atorga a la Diputació de Girona per a la compensació de 
deutes.  

2. Com a mecanisme addicional de protecció, la Diputació de Girona pot, de forma 
motivada i en atenció a la quantia i el risc que representi l’incompliment per la 
solvència i viabilitat del conveni, adoptar les mesures necessàries per evitar 
l’increment de la despesa. 

3. Els majors costos que es poguessin derivar dels incompliments, com de les 
mesures adoptades, seran responsabilitat de les parts que hagin incomplert les 
seves obligacions. 

 
VUITENA.- Modificació del conveni 
1. Per iniciar la modificació és precís presentar una proposta modificada a la 

Comissió de Seguiment. 
2. La Comissió de Seguiment estudia la proposta i trasllada a tots els partícips la 

resolució presa.  
3. Els respectius òrgans de govern dels partícips han d’adoptar els acords 

corresponents en relació amb la proposta de modificació plantejada.  
4. El present conveni només es pot modificar per unanimitat de tots els partícips. 
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NOVENA.- Causes de resolució 
1. El present conveni s’extingeix per incórrer en algunes de les causes de resolució 

següents: 
a) El transcurs del termini de vigència del conveni i, en el seu cas, de la pròrroga. 
b) L’acord unànime de tots les partícips. 
c) L’incompliment de les obligacions previstes al conveni per algun dels partícips, 

previ requeriment de compliment de qualsevol de les altres parts. 
d) Per decisió judicial declarativa de la nul·litat del conveni. 

2. La denúncia unilateral per un partícip només serà causa d’extinció del conveni si 
la resta dels partícips adopten un acord unànime en aquest sentit. 

3. Correspon a la Comissió de Seguiment declarar la resolució del conveni i l’adopció 
dels acords que siguin necessaris per la seva liquidació. 

 
DESENA.- Efectes de la resolució 
1. La Diputació de Girona presentarà a la Comissió de Seguiment una Memòria de 

les actuacions realitzades durant la vigència del conveni en els termes previstos a 
la Clàusula Cinquena i una proposta de liquidació del mateix. 

2. Si de la liquidació en resulta que l’import de les actuacions executades és inferior 
a les aportacions rebudes de les parts del conveni es procedirà al reintegrament 
de l’excés de finançament en un termini màxim de tres mesos a partir de la data 
de l’aprovació per la Comissió de Seguiment. 

3. Transcorregut el termini esmentat al paràgraf anterior, sense que s’hagi produït el 
reintegrament, s’haurà d’abonar l’interès de demora sobre l’import a reintegrar. 

4. Si l’import fos superior, cada un dels partícips haurà de transferir a la Diputació de 
Girona la diferència que els correspongui, d’acord amb el percentatge de 
participació de cada una d’ells en el finançament del conveni i fins al límit del que 
pertoca aportar a cada entitat per la respectiva anualitat. Aquesta aportació 
s’haurà de realitzar en el termini previst a l’apartat 2 anterior. 

5. Si en el moment de concórrer qualsevol de les causes de resolució del conveni 
existeixen actuacions en fase d’execució, la Comissió de Seguiment podrà 
acordar la seva continuació i finalització, establint un termini improrrogable per a la 
seva finalització, transcorregut el qual es realitzarà la liquidació en els termes 
previstos a l’apartat anterior. 

 
ONZENA.- Vigència 
El present conveni entrarà en vigor l’ 1 de gener de 2023, o a la seva signatura, i es 
mantindrà la seva vigència fins al 31 de desembre de 2024 amb la possibilitat de ser 
prorrogat per dos anys addicionals (2025-2026), sempre que s’acordi expressament 
per tots els partícips. 
 
DOTZENA.- Jurisdicció 
Les parts se sotmeten expressament a la jurisdicció i competència dels jutjats i 
tribunals de Girona per a resoldre qualsevol qüestió litigiosa que sorgeixi d’aquest 
conveni. 
 
Aquest conveni se signa per mitjans electrònics per totes les parts i es perfecciona en 
la data de l’última de les signatures.” 
 
SEGON. La Diputació de Girona gestionarà els ingressos, per un import màxim de 
1.911.596,45 euros (IVA inclòs), per a cadascun dels exercicis 2023 i 2024, dels 
recursos destinats a l’execució del conveni amb el detall de l’aportació anual a realitzar 
d’acord amb la clàusula tercera d’aquest, i efectuarà els pagaments que se’n derivin a 
l’agència que en resulti adjudicatària del contracte que licitarà la Diputació de Girona.  
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TERCER. Designar el Sr. Jordi Aurich i Taberner com a responsable del seguiment i 
control d’aquest conveni en representació de la Diputació de Girona. 
 
QUART. Designar a la pròpia Presidència per a la signatura de l’esmentat conveni i de 
qualsevol document que es derivi en desenvolupament del mateix, a l’empara de la 
funció representativa que li atribueix l’article 34.1.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 
bases de règim local i normativa concordant. 
 
CINQUÉ. Notificar aquest acord a tots els interessats amb indicació dels recursos 
procedents. 
 
SISÈ. Aquest conveni s’haurà d’inscriure en el Registre de convenis de col·laboració i 
cooperació de la Generalitat d’acord amb el que preveu la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern i s’haurà de publicar 
íntegrament, un cop signat, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Portal de 
Transparència de la Diputació de Girona i donar i remissió a la Sindicatura de 
Comptes. 
 
SETÈ. Donar compte d’aquest acord al Ple de la Diputació de Girona. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
2.2.  Aprovació Convocatòria Subvencions Fires 2023 - Presidència - Unitat de 
 Gestió de la Informació 
 
El Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Girona per al període 2020-2023, 
aprovat pel Ple de la Diputació en la sessió de dia 17 de desembre de 2019, té com a 
base normativa l’article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. Aquest Pla té un contingut programàtic i la seva efectivitat queda 
condicionada a la posada en pràctica de les diferents línies de subvencions que el 
mateix Pla relaciona, i atenent fonamentalment a les disponibilitats pressupostàries de 
què disposi la Diputació de Girona per a cada exercici.  
  
L’article 36.1b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
atorga competència a les diputacions en matèria d’assistència i cooperació jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis, especialment als de menor capacitat econòmica i de 
gestió. Igualment l'article 36.1d) reconeix com a competència la cooperació en el 
foment del desenvolupament econòmic i social i en la planificació en el territori 
provincial, d’acord amb les competències de les altres administracions públiques en 
aquest àmbit. 
 
L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen a les bases 
específiques reguladores de subvencions als ajuntaments, ens dependents d’entitats 
públiques locals, entitats municipals descentralitzades i entitats sense ànim de lucre de 
la demarcació de Girona per a l’organització d’esdeveniments de caràcter firal 
aprovades pel Ple de la Diputació en sessió 22 de desembre de 2020, publicades al 
Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) núm. 27 de 10 de febrer de 2021. 
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La tramitació de la convocatòria que es proposa que s’aprovi s’ajusta al que s’estableix 
a l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la Llei 38/2003, 
general de subvencions, i l’òrgan competent per aprovar-la és la Junta de Govern, 
d’acord amb el que estableixen les bases específiques reguladores. 
 
Vist l’informe favorable del centre gestor de la Unitat de Gestió de la Informació, adscrit 
a l’Àrea de Presidència.  
 
Atesos els antecedents exposats, la presidència proposa a la Junta de Govern que 
adopti l’acord següent: 
 
Primer. Aprovar la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, per a la 
concessió de subvencions als ajuntaments, ens dependents d’entitats públiques locals, 
entitats municipals descentralitzades i entitats sense ànim de lucre de la demarcació 
de Girona, per a l’organització d’esdeveniments de caràcter firal, anualitat 2023, del 
següent tenor literal: 
 
“CONVOCATÒRIA, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, PER A 
L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A AJUNTAMENTS, ENS DEPENDENTS 
D’ENTITATS PÚBLIQUES LOCALS, ENTITATS MUNICIPALS 
DESCENTRALITZADES I ENTITATS SENSE FINALITAT DE LUCRE DE LA 
DEMARCACIÓ DE GIRONA, PER A L’ORGANITZACIÓ D’ESDEVENIMENTS DE 
CARÀCTER FIRAL, ANY 2023 
 

1. Objecte i finalitat 
Subvencions en règim de concurrència competitiva per a ajuntaments, ens dependents 
d’entitats públiques locals, entitats municipals descentralitzades i entitats de dret privat 
que acreditin que són entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona, 
destinades al finançament de l’organització d’esdeveniments de caràcter firal, anualitat 
2023, d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la 
Diputació en sessió de 22 de desembre de 2020, publicades al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona (BOPG) núm. 27, de 10 de febrer de 2021. 
 

2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
L’import total destinat a la convocatòria és de tres-cents mil euros. (300.000,00 €), amb 
càrrec a les aplicacions pressupostàries següents: 

Aplicació pressupostària Descripció Import 
 

104/4311/4620000 08 16 Ajuts a ajuntaments per organització esdeveniments de 
caràcter firal 

275.000,00 € 

104/4311/4810000 08 16 Ajuts a entitats no lucratives organització esdeveniments 
de caràcter firal 

25.000,00 € 

 TOTAL 300.000,00 € 

 
També es vincula a aquesta convocatoria l’aplicació 104/4311/4680000 08 16, amb 
estimació de despesa que inicialment és zero.  
La distribució d’aquests imports té caràcter estimatiu, i es podrà redistribuir entre les 
aplicacions pressupostàries anteriors en el mateix acte de concessió de les 
subvencions.  
 

3. Termini de presentació de sol·licituds 
La presentació de les sol·licituds s’ha de fer segons el que s’indica al punt vuitè de les 
bases específiques reguladores, mitjançant el model normalitzat disponible al web de 
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la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), a partir de l’endemà de la publicació de 
l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i fins al dia 28 
d’abril de 2023. 
La sol·licitud s’haurà de signar electrònicament mitjançant signatura electrònica de 
qualsevol dels certificats admesos i acceptats per la Diputació de Girona que 
s’especifiquen a la seu electrònica. 
En cas que la documentació presentada sigui considerada incorrecta o incompleta, el 
centre gestor de la Unitat de Gestió de la Informació de la Diputació de Girona podrà 
requerir que el sol·licitant, en el termini de deu dies, ampliï o esmeni la informació 
aportada en la sol·licitud. Si transcorregut aquest termini no s’ha esmenat o s’ha 
aportat la documentació reclamada, d’acord amb el que estableix l’article 68 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, s’entén que l’interessat ha desistit de la seva sol·licitud, amb la resolució 
prèvia, que s’ha de dictar en els termes previstos a l’article 21 de la Llei 39/2015, i 
s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior. 
 

4. Import de les subvencions 
La quantia de cada subvenció dependrà de la valoració que es farà de les sol·licituds. 
Cada sol·licitud s’avaluarà d’acord amb els criteris establerts al punt setè de les bases 
específiques reguladores i, atesa la qualificació aconseguida i la dotació 
pressupostària establerta en aquesta convocatòria, es determinarà l’import de la 
subvenció a atorgar.  
L’import de les subvencions podrà finançar fins a un màxim del 50 % del cost de 
l'actuació subvencionada. 
L’import màxim de cada subvenció individualitzada i per ens beneficiari serà de 
12.000,00 €. 
 

5. Àmbit temporal de les accions subvencionables 
Se subvencionaran els esdeveniments de caràcter firal que es duguin a terme des de 
l’1 de gener de 2023 fins al 31 de desembre de 2023. 
 

6. Termini per a justificar les subvencions 
El termini per a justificar les accions subvencionades finalitzarà el 15 de novembre de 
2023. 
Per a les activitats que es desenvolupin en data posterior al termini de finalització de la 
justificació, es podrà sol·licitar pròrroga. 
 

7. Termini de resolució i notificació 
El termini màxim per adoptar la resolució de la convocatòria i notificar-la és de quatre 
mesos a comptar de l’acabament del període de presentació de les sol·licituds, com es 
determina al punt desè de les bases específiques reguladores.  
Es notificarà la resolució a tots els beneficiaris de manera individualitzada, tal com 
preveu l’article 41.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals 
hagi estat desestimada, en el termini màxim de 10 dies hàbils, a comptar de la data en 
què s’adopti l’acord. 
En cas que un ajuntament, ens o entitat presenti més d’una sol·licitud, la notificació de 
l’atorgament de les subvencions es pot fer mitjançant una única resolució. 
 

8. Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta resolució 
es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós 
Administratiu de Girona en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent de 

http://www.ddgi.cat/
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la notificació. Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de 
reposició davant del president de la Diputació de Girona, en el termini d’un mes, a 
comptar des del dia següent de la notificació. 
 

9. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà a l’e-Tauler de la Diputació i al lloc web 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 per un import de 275.000,00 euros 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 104/4311/4620000 08 16 i per un import de 
25.000,00 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 104/4311/4810000 08 16 de 
l’any 2023.També es vincula a aquesta convocatòria l’aplicació 104/4311/4680000 08 
16 amb estimació de despesa que inicialment és zero. La concessió de les 
subvencions queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el 
moment de la resolució de l’atorgament. 
 
Tercer. Garantir els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, 
igualtat i no discriminació mitjançant la inserció dels corresponents anuncis al Tauler 
electrònic de la Corporació, Butlletí Oficial de la Província de Girona i al web de la 
Diputació de Girona. 
 
Quart. Facultar àmpliament el president de la Diputació de Girona perquè executi 
aquest acord, perquè disposi publicar la convocatòria en el BOPG, perquè resolgui els 
recursos que s’hi puguin interposar i perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es 
persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s’hi puguin 
advertir. 
 
Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar, amb 
caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el president de la Diputació de Girona 
en el termini d’1 mes a comptar de l’endemà de la publicació, o directament recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el 
termini de 2 mesos.” 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
3.  Aprovació convocatòria Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 
 2023 - Assistència i Cooperació als Municipis 
 
El Pla Estratègic de Subvencions de la Diputació de Girona 2020-2023, aprovat pel Ple 
de la Diputació de Girona en sessió de 17 de desembre de 2019, inclou la línia de 
subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural. 
 
La Diputació de Girona, en l’exercici de les seves competències definides a l’article 36 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, amb 
aquestes subvencions pretén donar assistència econòmica als municipis i entitats 
municipals descentralitzades.  
 
L'objecte d'aquesta convocatòria és iniciar i regular el procediment d’atorgament de 
subvencions de l’any 2023 previstes en les bases del Fons de Cooperació Econòmica i 
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Cultural, aprovades inicialment pel Ple de la Diputació en sessió del dia 21 de 
desembre de 2021 i publicada l’aprovació definitiva al BOP núm. 25 del dia 7 de febrer 
de 2022. 
 
Els criteris per a la fixació de l’import de les subvencions es recullen en l’article 5 de 
les Bases del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural i es preveu el pagament en 
concepte de bestreta de les subvencions de la línia d’inversions per l’import que es 
determini en l’acord de concessió. 
 
La tramitació de la convocatòria que es proposa s'ajusta al que estableixen 
l'Ordenança general de subvencions, i 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 President de la Comissió Informativa d’Hisenda, 
Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local proposa a la Junta de Govern 
que adopti l’acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar la convocatòria en règim de concurrència no competitiva per a la 
concessió de subvencions dins del programa Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural, anualitat 2023, el text de la qual es transcriu com segueix: 
 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DEL FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA 
I CULTURAL, ANUALITAT 2023 
 
1. Objecte, finalitat i criteris de valoració 
L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions en règim de 
concurrència no competitiva destinades als ajuntaments i a les entitats municipals 
descentralitzades (EMD) inclosos en l'àmbit territorial de la Diputació de Girona dins 
del programa Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per finançar despeses 
d’inversió i transferències de capital, despeses corrents en serveis obligatoris, 
activitats de caràcter cultural, projectes que facilitin l’accés a les noves tecnologies, 
actuacions en camins i per al sosteniment del lloc de treball de secretaria-intervenció, 
d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades inicialment pel Ple de la 
Diputació en sessió del dia 21 de desembre de 2021 i publicada l’aprovació definitiva 
al BOP núm. 25 del dia 7 de febrer de 2022. 
Les bases reguladores d’aquestes subvencions estableixen els criteris de valoració de 
les sol·licituds rebudes, concretament: 
1. L’article 5 de les bases generals i específiques de subvencions del Fons de 
Cooperació Econòmica i Cultural 
2. L’article 2 de les bases específiques del Fons de subvencions per a facilitar l’accés 
a les noves tecnologies 
3. L’article 3 de les bases específiques del Fons de subvencions per a actuacions en 
camins  
4. I l’article 4 de les bases específiques del Fons de subvencions per a despeses del 
lloc de secretaria-intervenció. 
 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
L’import total destinat a la convocatòria és de 21.217.863,43 €. El crèdit pressupostari 
anirà amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i imports següents: 

Aplicació pressupostària 
2023 

Concepte Import (en €) 
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220/9420/4620100 Fons de cooperació per a despeses corrents ajuntaments 9.785.225,00 

220/9420/4680000 
Fons de cooperació a entitats local menors per a despeses 
corrents 

19.125,00 

220/9420/7620100 Fons de cooperació per a inversions ajuntaments 8.102.625,00 

220/9420/7680000 Fons de cooperació a entitats local menors per a inversions 19.125,00 

300/3340/4620100 Fons de cooperació cultural ajuntaments 2.920.050,00 

300/3340/4680200 Fons de cooperació cultural a entitats local menors  6.750,00 

310/4910/7620000 Programa ajuts a Aj. Noves tecnologies 364.963,43 

  Total Fons 2023 21.217.863,43 

Dins de la consignació del “Fons de subvencions per a despeses corrents 
ajuntaments” s’inclou la línia de subvencions per actuacions en camins municipals i la 
línia per a despeses del lloc de secretaris/interventors. 
L’import assignat anteriorment a cada aplicació pressupostària podrà ser modificat en 
l’acord de concessió de les subvencions, sense superar l’import total de la 
convocatòria, en funció de les sol·licituds presentades en les diferents línies de 
subvenció, prèvia tramitació, si s’escau, de la modificació pressupostària corresponent.  
El crèdit total assignat podrà ser ampliat amb una quantitat addicional de com a màxim 
150.000,00 €, per atendre variacions a l’alça en el càlcul individualitzat de les 
subvencions per l’aplicació dels criteris de càlcul establerts a la base núm. 5 de les 
Bases reguladores. L’efectivitat de la quantia addicional estarà condicionada a la 
declaració de disponibilitat de crèdit corresponent amb caràcter previ a la resolució de 
les subvencions i l’aprovació de l’augment de la convocatòria.  
 
3. Termini de presentació de sol·licituds 
Les sol·licituds de subvenció es podran presentar a partir del dia 1 de febrer de 2023 
fins al dia 15 de març de 2023, mitjançant el model normalitzat disponible al web de la 
Diputació de Girona i hauran d’estar signades pel representant legal de l’ens local amb 
signatura electrònica, amb un certificat vàlid i emès per una entitat certificadora 
reconeguda pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya.  
Caldrà emplenar una sol·licitud per ens local i s’haurà de presentar per via telemàtica a 
la Diputació de Girona mitjançant la plataforma EACAT.  
 
4. Termini per justificar les subvencions 
El termini per justificar les accions subvencionades finalitzarà en les dates següents: 
2. Despeses d’inversió   30 setembre 2024 
3. Despeses corrents   31 octubre 2023 
4. Despeses culturals   31 octubre 2023 
5. Accés a les noves tecnologies  31 octubre 2023 
6. Actuacions en camins municipals 31 octubre 2023 
7. Secretaria/Intervenció  31 octubre 2023 
La justificació s’haurà de presentar en els diferents models establerts per la Diputació 
per a cada línia de subvenció, els quals estaran disponibles a la seva web. La 
documentació justificativa de les subvencions està regulada als articles 11è i 20è de 
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les bases del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, a l’article 5è de les bases 
específiques del fons de subvencions per facilitar l’accés a les noves tecnologies, a 
l’article 4t de les bases específiques del fons de subvencions per a actuacions en 
camins i a l’article 6è de les bases específiques del fons de subvencions per a 
despeses del lloc de secretaria/intervenció. 
 
5. Termini de resolució i notificació  
El termini màxim per resoldre i notificar la resolució de la convocatòria és de sis mesos 
a comptar a partir de la publicació de l’extracte de la convocatòria. La resolució serà 
notificada de manera individualitzada a tots els interessats, i també als peticionaris la 
sol·licitud dels quals hagi estat desestimada, en el termini màxim de deu dies a 
comptar des de la data d’adopció de l’acord.  
 
6. Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta resolució 
és procedent interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós 
Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la 
notificació de la resolució. Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar un 
recurs de reposició davant la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en el termini 
d’un mes, a comptar des de l’endemà de la notificació.  
 
7. Publicitat 
La convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Diputació i al lloc web corporatiu, 
i l’extracte d’aquesta, d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, 
general de subvencions, es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Girona. 
 
SEGON. Autoritzar la despesa de la convocatòria per un import màxim de 
21.217.863,43 € distribuïts amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i imports 
següents: 
 

Aplicació pressupostària 
2023 

Concepte Pressupost  € 

220/9420/4620100 
Fons de cooperació per a despeses corrents 
ajuntaments  

9.785.225,00 

220/9420/4680000 
Fons de cooperació a entitats local menors per a 
despeses corrents 

19.125,00 

220/9420/7620100 Fons de cooperació per a inversions ajuntaments 8.102.625,00 

220/9420/7680000 
Fons de cooperació a entitats local menors per a 
inversions 

19.125,00 

300/3340/4620100 Fons de cooperació cultural ajuntaments 2.920.050,00 

300/3340/4680200 Fons de cooperació cultural a entitats local menors  6.750,00 

310/4910/7620000 Programa ajuts a Aj. Noves tecnologies 364.963,43 

  Total Fons 2023 21.217.863,43 

 
TERCER. Aprovar l’import màxim de les subvencions que poden sol·licitar els 
ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades (EMD), en aplicació dels criteris 
que estableixen les bases reguladores, el qual s’adjunta a la proposta com a Annex I i 
s’integra en aquest acord a tots els efectes legals, sense incloure-hi les subvencions 
per despeses del lloc de secretaria/intervenció que es concediran a la resolució de la 
convocatòria en funció de les sol·licituds que es presentin i s’aprovin. 
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QUART. Facultar àmpliament el president de la corporació a l’efecte d’executar aquest 
acord, en especial per ordenar la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de 
la Província de Girona, per resoldre els recursos que s’hi puguin interposar i perquè, si 
cal, d’acord amb la finalitat que es persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions 
que eventualment s’hagin pogut advertir. 
 
CINQUÈ. Notificar aquest acord a les entitats beneficiaries. 
 
ANNEX I 
 
FONS 2023 
Ajuntaments 

C Cooperació 
Municipal: 
Inversions i 
Despeses 
Corrents 

Cooperació 
Cultural  

Camins Noves 
Tecnologies 

TOTAL  FONS  

Agullana AE 43.612,65 7.696,35 1.600,00 896,43 53.805,43 

Aiguaviva GI 41.028,65 7.240,35 1.100,00 875,17 50.244,17 

Albanyà AE 45.084,85 7.956,15 3.000,00 614,35 56.655,35 

Albons BE 39.527,55 6.975,45 1.100,00 871,08 48.474,08 

Alp CE 57.380,10 10.125,90 1.400,00 1.169,50 70.075,50 

Amer SE 62.951,00 11.109,00 1.400,00 1.473,24 76.933,24 

Anglès SE 99.051,35 17.479,65 900,00 2.796,52 120.227,52 

Arbúcies SE 125.693,75 22.181,25 2.800,00 3.184,07 153.859,07 

Argelaguer GA 35.512,15 6.266,85 1.100,00 729,64 43.608,64 

Armentera, l' AE 41.008,25 7.236,75 900,00 944,66 50.089,66 

Avinyonet de 
Puigventós 

AE 49.249,85 8.691,15 1.000,00 1.196,48 60.137,48 

Banyoles PE 279.492,74 49.322,25 800,00 8.486,19 338.101,18 

Bàscara AE 43.883,80 7.744,20 1.100,00 961,02 53.689,02 

Begur BE 90.547,95 15.979,05 1.000,00 2.164,52 109.691,52 

Bellcaire d'Empordà BE 38.875,60 6.860,40 1.100,00 829,79 47.665,79 

Besalú GA 60.612,65 10.696,35 800,00 1.555,41 73.664,41 

Bescanó GI 96.749,55 17.073,45 1.400,00 2.571,68 117.794,68 

Beuda GA 36.371,50 6.418,50 1.600,00 630,71 45.020,71 

Bisbal d'Empordà, la BE 173.281,00 30.579,00 1.100,00 4.961,53 209.921,53 

Biure AE 32.678,25 5.766,75 1.100,00 650,74 40.195,74 

Blanes SE 537.245,90 94.808,10 700,00 9.000,00 641.754,00 
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Boadella i les Escaules AE 33.335,30 5.882,70 1.100,00 665,86 40.983,86 

Bolvir CE 36.084,20 6.367,80 1.100,00 712,06 44.264,06 

Bordils GI 50.070,95 8.836,05 800,00 1.248,81 60.955,81 

Borrassà AE 38.734,50 6.835,50 900,00 849,00 47.319,00 

Breda SE 76.611,35 13.519,65 800,00 2.085,62 93.016,62 

Brunyola i Sant Martí 
Sapresa 

SE 38.630,80 6.817,20 1.600,00 707,56 47.755,56 

Cabanelles AE 40.407,30 7.130,70 3.000,00 665,04 51.203,04 

Cabanes AE 41.757,95 7.369,05 1.100,00 925,86 51.152,86 

Cadaqués AE 73.939,80 13.048,20 1.400,00 1.698,90 90.086,90 

Caldes de Malavella SE 133.093,85 23.487,15 2.800,00 3.561,80 162.942,80 

Calonge i Sant Antoni BE 187.221,00 33.039,00 1.100,00 4.973,38 226.333,38 

Camós PE 39.126,35 6.904,65 1.100,00 837,56 47.968,56 

Campdevànol RI 74.890,10 13.215,90 1.400,00 1.882,45 91.388,45 

Campelles RI 33.080,30 5.837,70 1.100,00 611,90 40.629,90 

Campllong GI 37.090,60 6.545,40 900,00 771,33 45.307,33 

Camprodon RI 77.402,70 13.659,30 2.900,00 1.461,79 95.423,79 

Canet d'Adri GI 43.773,30 7.724,70 1.600,00 844,10 53.942,10 

Cantallops AE 35.462,00 6.258,00 1.100,00 688,35 43.508,35 

Capmany AE 40.266,20 7.105,80 1.600,00 811,39 49.783,39 

Cassà de la Selva GI 169.747,55 29.955,45 1.100,00 4.739,14 205.542,14 

Castellfollit de la Roca GA 40.542,45 7.154,55 900,00 945,48 49.542,48 

Castelló d'Empúries AE 190.264,85 33.576,15 1.100,00 4.968,07 229.909,07 

Castell-Platja d'Aro BE 198.042,34 34.948,65 1.100,00 4.887,12 238.978,11 

Cellera de Ter, la SE 55.667,35 9.823,65 1.000,00 1.376,76 67.867,76 

Celrà GI 100.483,60 17.732,40 900,00 2.754,42 121.870,42 

Cervià de Ter GI 41.474,90 7.319,10 900,00 934,03 50.628,03 

Cistella AE 36.078,25 6.366,75 1.600,00 680,99 44.725,99 

Colera AE 38.762,55 6.840,45 1.600,00 753,35 47.956,35 

Colomers BE 31.119,35 5.491,65 900,00 629,89 38.140,89 

Corçà BE 46.290,15 8.168,85 1.000,00 1.065,67 56.524,67 
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Cornellà del Terri PE 61.983,70 10.938,30 1.400,00 1.488,78 75.810,78 

Crespià PE 33.226,50 5.863,50 1.100,00 662,59 40.852,59 

Cruïlles, Monells i Sant 
Sadurní de l'Heura 

BE 60.328,75 10.646,25 2.900,00 1.086,52 74.961,52 

Darnius AE 41.057,55 7.245,45 1.600,00 787,28 50.690,28 

Das CE 33.814,70 5.967,30 1.100,00 647,88 41.529,88 

Escala, l' AE 177.966,20 31.405,80 800,00 4.811,09 214.983,09 

Espinelves OS 33.767,10 5.958,90 1.100,00 639,70 41.465,70 

Espolla AE 40.599,40 7.164,60 1.600,00 729,64 50.093,64 

Esponellà PE 36.127,55 6.375,45 1.100,00 733,31 44.336,31 

Far d'Empordà, el AE 36.967,35 6.523,65 900,00 788,91 45.179,91 

Figueres AE 628.376,94 110.890,05 700,00 9.000,00 748.966,99 

Flaçà GI 42.334,25 7.470,75 800,00 985,95 51.590,95 

Foixà BE 35.317,50 6.232,50 1.100,00 684,67 43.334,67 

Fontanals de Cerdanya CE 38.988,65 6.880,35 1.600,00 739,86 48.208,86 

Fontanilles BE 31.594,50 5.575,50 900,00 613,13 38.683,13 

Fontcoberta PE 49.291,50 8.698,50 1.000,00 1.162,14 60.152,14 

Forallac BE 59.188,90 10.445,10 2.900,00 1.254,94 73.788,94 

Fornells de la Selva GI 63.958,25 11.286,75 1.000,00 1.624,91 77.869,91 

Fortià AE 38.882,40 6.861,60 1.100,00 853,50 47.697,50 

Garrigàs AE 36.758,25 6.486,75 1.100,00 734,95 45.079,95 

Garrigoles BE 31.805,30 5.612,70 900,00 627,03 38.945,03 

Garriguella AE 42.640,25 7.524,75 1.600,00 904,60 52.669,60 

Ger CE 40.138,70 7.083,30 1.600,00 729,64 49.551,64 

Girona GI 722.500,00 127.500,00 1.000,00 9.000,00 860.000,00 

Gombrèn RI 37.515,60 6.620,40 1.600,00 632,34 46.368,34 

Gualta BE 34.892,50 6.157,50 900,00 716,96 42.666,96 

Guils de Cerdanya CE 39.423,00 6.957,00 1.600,00 771,33 48.751,33 

Hostalric SE 81.611,90 14.402,10 800,00 2.235,24 99.049,24 

Isòvol CE 33.479,80 5.908,20 1.100,00 667,09 41.155,09 

Jafre BE 34.090,10 6.015,90 900,00 717,37 41.723,37 

Jonquera, la AE 83.771,75 14.783,25 2.900,00 1.847,29 103.302,29 
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Juià GI 33.724,60 5.951,40 900,00 693,25 41.269,25 

Lladó AE 40.114,05 7.078,95 1.100,00 872,71 49.165,71 

Llagostera GI 148.591,90 26.222,10 2.800,00 3.920,72 181.534,72 

Llambilles GI 39.410,25 6.954,75 1.100,00 849,41 48.314,41 

Llanars RI 38.616,35 6.814,65 1.600,00 763,97 47.794,97 

Llançà AE 102.570,35 18.100,65 1.400,00 2.517,31 124.588,31 

Llers AE 46.821,40 8.262,60 1.400,00 1.051,77 57.535,77 

Llívia CE 50.054,80 8.833,20 1.000,00 1.135,16 61.023,16 

Lloret de Mar SE 543.266,44 95.870,55 1.000,00 9.000,00 649.136,99 

Llosses, les RI 48.960,85 8.640,15 3.000,00 642,56 61.243,56 

Maçanet de Cabrenys AE 49.079,00 8.661,00 3.000,00 845,33 61.585,33 

Maçanet de la Selva SE 124.593,85 21.987,15 1.300,00 3.345,54 151.226,54 

Madremanya GI 34.000,00 6.000,00 1.100,00 672,81 41.772,81 

Maià de Montcal GA 36.073,15 6.365,85 1.100,00 723,91 44.262,91 

Masarac AE 33.605,60 5.930,40 1.100,00 670,77 41.306,77 

Massanes SE 42.363,15 7.475,85 1.600,00 851,46 52.290,46 

Meranges CE 35.366,80 6.241,20 1.600,00 597,18 43.805,18 

Mieres GA 36.374,05 6.418,95 1.600,00 686,71 45.079,71 

Mollet de Peralada AE 31.403,25 5.541,75 900,00 632,75 38.477,75 

Molló RI 39.689,90 7.004,10 1.600,00 696,52 48.990,52 

Montagut i Oix GA 54.512,20 9.619,80 3.000,00 932,40 68.064,40 

Mont-ras BE 52.350,65 9.238,35 1.000,00 1.261,89 63.850,89 

Navata AE 47.766,60 8.429,40 1.000,00 1.091,01 58.287,01 

Ogassa RI 38.372,40 6.771,60 1.600,00 649,92 47.393,92 

Olot GA 463.807,60 81.848,40 1.000,00 9.000,00 555.656,00 

Ordis AE 34.070,55 6.012,45 900,00 705,52 41.688,52 

Osor SE 41.644,90 7.349,10 3.000,00 728,82 52.722,82 

Palafrugell BE 340.499,80 60.088,20 1.000,00 9.000,00 410.588,00 

Palamós BE 267.920,00 47.280,00 800,00 7.810,04 323.810,04 

Palau de Santa Eulàlia AE 30.699,45 5.417,55 900,00 595,96 37.612,96 

Palau-sator BE 34.007,65 6.001,35 1.100,00 1.151,92 42.260,92 
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Palau-saverdera AE 50.008,05 8.824,95 1.000,00 673,22 60.506,22 

Palol de Revardit PE 37.247,85 6.573,15 1.100,00 751,30 45.672,30 

Pals BE 68.475,15 12.083,85 1.400,00 1.566,04 83.525,04 

Pardines RI 35.202,75 6.212,25 1.600,00 622,12 43.637,12 

Parlavà BE 34.116,45 6.020,55 900,00 717,78 41.754,78 

Pau AE 36.878,10 6.507,90 1.100,00 776,24 45.262,24 

Pedret i Marzà AE 32.023,75 5.651,25 900,00 632,75 39.207,75 

Pera, la BE 35.875,10 6.330,90 1.100,00 743,53 44.049,53 

Peralada AE 61.018,95 10.768,05 1.400,00 1.316,67 74.503,67 

Planes d'Hostoles, les GA 55.072,35 9.718,65 1.400,00 1.222,65 67.413,65 

Planoles RI 35.411,85 6.249,15 1.100,00 680,58 43.441,58 

Pont de Molins AE 36.393,60 6.422,40 900,00 773,79 44.489,79 

Pontós AE 33.332,75 5.882,25 1.100,00 654,82 40.969,82 

Porqueres PE 91.467,65 16.141,35 1.400,00 2.434,74 111.443,74 

Port de la Selva, el AE 51.059,50 9.010,50 1.600,00 962,24 62.632,24 

Portbou AE 44.500,90 7.853,10 800,00 1.009,25 54.163,25 

Preses, les GA 52.847,05 9.325,95 800,00 1.277,83 64.250,83 

Puigcerdà CE 148.848,60 26.267,40 900,00 4.170,09 180.186,09 

Quart GI 79.494,55 14.028,45 1.400,00 2.016,13 96.939,13 

Queralbs RI 45.757,20 8.074,80 3.000,00 628,66 57.460,66 

Rabós AE 37.578,50 6.631,50 1.600,00 628,25 46.438,25 

Regencós BE 32.922,20 5.809,80 900,00 670,77 40.302,77 

Ribes de Freser RI 60.440,95 10.666,05 1.400,00 1.285,60 73.792,60 

Riells i Viabrea SE 82.415,15 14.543,85 1.400,00 2.160,02 100.519,02 

Ripoll RI 177.089,85 31.251,15 2.700,00 4.894,48 215.935,48 

Riudarenes SE 63.339,45 11.177,55 1.400,00 1.433,59 77.350,59 

Riudaura GA 37.734,05 6.658,95 1.600,00 750,89 46.743,89 

Riudellots de la Selva SE 59.014,65 10.414,35 1.000,00 1.386,17 71.815,17 

Riumors AE 32.541,40 5.742,60 900,00 665,45 39.849,45 

Roses AE 308.194,70 54.387,30 1.100,00 8.412,20 372.094,20 

Rupià BE 32.392,65 5.716,35 900,00 664,64 39.673,64 
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Sales de Llierca GA 35.658,35 6.292,65 1.600,00 616,81 44.167,81 

Salt GI 398.280,24 70.284,75 500,00 9.000,00 478.064,99 

Sant Andreu Salou GI 30.941,70 5.460,30 900,00 618,03 37.920,03 

Sant Aniol de Finestres GA 40.547,55 7.155,45 1.600,00 705,11 50.008,11 

Sant Climent Sescebes AE 39.921,10 7.044,90 1.600,00 816,71 49.382,71 

Sant Feliu de Buixalleu SE 49.690,15 8.768,85 3.000,00 893,97 62.352,97 

Sant Feliu de Guíxols BE 311.264,05 54.928,95 700,00 9.000,00 375.893,00 

Sant Feliu de Pallerols GA 51.311,95 9.055,05 1.400,00 1.105,32 62.872,32 

Sant Ferriol GA 37.710,25 6.654,75 1.600,00 649,92 46.614,92 

Sant Gregori GI 82.924,30 14.633,70 1.400,00 2.043,11 101.001,11 

Sant Hilari Sacalm SE 114.160,10 20.145,90 2.800,00 2.837,00 139.943,00 

Sant Jaume de Llierca GA 40.630,85 7.170,15 900,00 905,01 49.606,01 

Sant Joan de les 
Abadesses 

RI 79.996,05 14.116,95 2.900,00 1.893,49 98.906,49 

Sant Joan de Mollet GI 34.633,25 6.111,75 900,00 760,30 42.405,30 

Sant Joan les Fonts GA 72.047,70 12.714,30 1.400,00 1.754,90 87.916,90 

Sant Jordi Desvalls GI 39.258,95 6.928,05 1.100,00 855,95 48.142,95 

Sant Julià de Ramis GI 74.745,60 13.190,40 1.000,00 1.965,84 90.901,84 

Sant Julià del Llor i 
Bonmatí 

SE 46.440,60 8.195,40 800,00 1.096,74 56.532,74 

Sant Llorenç de la 
Muga 

AE 36.530,45 6.446,55 1.600,00 659,32 45.236,32 

Sant Martí de Llémena GI 42.672,55 7.530,45 1.600,00 806,90 52.609,90 

Sant Martí Vell GI 34.073,95 6.013,05 1.100,00 656,87 41.843,87 

Sant Miquel de 
Campmajor 

PE 36.204,05 6.388,95 1.600,00 649,10 44.842,10 

Sant Miquel de Fluvià AE 38.018,80 6.709,20 900,00 861,68 46.489,68 

Sant Mori AE 31.538,40 5.565,60 900,00 628,25 38.632,25 

Sant Pau de Segúries RI 38.566,20 6.805,80 900,00 831,43 47.103,43 

Sant Pere Pescador AE 58.973,85 10.407,15 1.000,00 1.390,66 71.771,66 

Santa Coloma de 
Farners 

SE 206.499,84 36.441,15 2.700,00 5.811,42 251.452,41 

Santa Cristina d'Aro BE 110.511,05 19.501,95 2.800,00 2.680,02 135.493,02 

Santa Llogaia 
d'Àlguema 

AE 33.025,90 5.828,10 900,00 701,02 40.455,02 

Santa Pau GA 55.464,20 9.787,80 1.400,00 1.189,94 67.841,94 
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Sarrià de Ter GI 92.976,40 16.407,60 600,00 2.621,97 112.605,97 

Saus, Camallera i 
Llampaies 

AE 40.780,45 7.196,55 1.100,00 899,70 49.976,70 

Selva de Mar, la AE 31.899,65 5.629,35 900,00 634,79 39.063,79 

Serinyà PE 44.822,20 7.909,80 1.000,00 1.013,34 54.745,34 

Serra de Daró BE 32.072,20 5.659,80 900,00 640,93 39.272,93 

Setcases RI 38.858,60 6.857,40 1.600,00 631,11 47.947,11 

Sils SE 107.805,50 19.024,50 1.300,00 2.972,72 131.102,72 

Siurana AE 31.885,20 5.626,80 1.100,00 621,71 39.233,71 

Susqueda SE 37.948,25 6.696,75 3.000,00 596,78 48.241,78 

Tallada d'Empordà, la BE 36.795,65 6.493,35 1.100,00 740,67 45.129,67 

Terrades AE 35.336,20 6.235,80 1.600,00 681,81 43.853,81 

Torrent BE 31.766,20 5.605,80 900,00 622,53 38.894,53 

Torroella de Fluvià AE 39.604,05 6.988,95 1.100,00 837,97 48.530,97 

Torroella de Montgrí BE 196.973,05 34.759,95 2.700,00 5.264,45 239.697,45 

Tortellà GA 39.680,55 7.002,45 1.100,00 876,80 48.659,80 

Toses RI 39.716,25 7.008,75 3.000,00 625,39 50.350,39 

Tossa de Mar SE 97.738,10 17.247,90 1.300,00 2.822,28 119.108,28 

Ullà BE 58.404,35 10.306,65 800,00 1.021,93 70.532,93 

Ullastret BE 33.913,30 5.984,70 1.100,00 677,31 41.675,31 

Ultramort BE 31.641,25 5.583,75 900,00 645,01 38.770,01 

Urús CE 33.716,10 5.949,90 1.100,00 627,44 41.393,44 

Vajol, la AE 30.022,00 5.298,00 900,00 591,46 36.811,46 

Vall de Bianya, la GA 59.315,55 10.467,45 2.900,00 1.073,84 73.756,84 

Vall d'en Bas, la GA 81.110,40 14.313,60 2.900,00 1.790,47 100.114,47 

Vallfogona de Ripollès RI 37.194,30 6.563,70 1.600,00 640,11 45.998,11 

Vall-llobrega BE 40.982,75 7.232,25 900,00 934,44 50.049,44 

Ventalló AE 42.571,40 7.512,60 1.600,00 880,89 52.564,89 

Verges BE 44.565,50 7.864,50 800,00 1.030,51 54.260,51 

Vidrà OS 36.000,90 6.353,10 1.600,00 629,07 44.583,07 

Vidreres SE 136.527,00 24.093,00 1.300,00 3.684,85 165.604,85 

Vilabertran AE 39.927,05 7.045,95 900,00 932,40 48.805,40 
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Vilablareix GI 64.405,35 11.365,65 800,00 1.656,79 78.227,79 

Viladamat AE 35.844,50 6.325,50 1.100,00 748,03 44.018,03 

Viladasens GI 33.311,50 5.878,50 1.100,00 645,01 40.935,01 

Vilademuls PE 48.121,05 8.491,95 3.000,00 879,26 60.492,26 

Viladrau OS 50.497,65 8.911,35 2.900,00 981,05 63.290,05 

Vilafant AE 98.361,15 17.357,85 600,00 2.790,80 119.109,80 

Vilajuïga AE 44.327,50 7.822,50 1.000,00 1.015,79 54.165,79 

Vilallonga de Ter RI 43.939,90 7.754,10 3.000,00 722,69 55.416,69 

Vilamacolum AE 33.202,70 5.859,30 900,00 689,57 40.651,57 

Vilamalla AE 45.636,50 8.053,50 800,00 1.025,20 55.515,20 

Vilamaniscle AE 31.633,60 5.582,40 900,00 638,06 38.754,06 

Vilanant AE 35.860,65 6.328,35 1.100,00 720,64 44.009,64 

Vila-sacra AE 38.206,65 6.742,35 900,00 845,33 46.694,33 

Vilaür AE 30.787,85 5.433,15 900,00 615,99 37.736,99 

Vilobí d'Onyar SE 73.789,35 13.021,65 1.400,00 1.839,53 90.050,53 

Vilopriu BE 33.514,65 5.914,35 1.100,00 641,33 41.170,33 

EMD L'Estartit BE 38.250,00 6.750,00 0,00 0,00 45.000,00 

TOTAL    16.585.199,94 2.926.800,00 301.100,00 364.963,43 20.178.063,37 

Subvenció per a 
despeses de 
secretaria/intervenció 

          1.039.800,06 

TOTAL FONS 2023           21.217.863,43 

 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
4.  Autoritzar a Albert Tarrés Moreno l'exercici d'una activitat privada 
 compatible amb el càrrec a la Diputació de Girona - Organització i 
 Recursos Humans Corporatiu 
 
La Comissió Informativa d'Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació 
Local de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària que ha tingut lloc el dia 17 de 
gener de 2023, ha dictaminat la proposta següent: 
 
“Autoritzar a Albert Tarrés Moreno l'exercici d'una activitat privada compatible amb el 
càrrec a la Diputació de Girona 
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Amb data 9 de gener de 2023 s’ha iniciat la relació com a funcionari interí en 
pràctiques del Sr. Albert Tarrés Moreno amb la Diputació de Girona, i l’esmentat 
empleat ha presentat al registre d’entrada (E-2023-465) una sol·licitud per 
compatibilitzar l’exercici d’una activitat privada per compte aliè com a tècnic en 
protecció de dades amb el càrrec que ocupa a la Diputació de Girona com a tècnic de 
transparència i bon govern al servei de Cooperació Municipal. En aquesta sol·licitud es 
demana poder realitzar una activitat privada per compte aliè a l’empresa Economia 
Sensible SL, com a tècnic de protecció de dades i donant suport a empreses privades 
(pimes i micropimes), durant 8 hores setmanals. La Direcció Corporativa 
d’Organització i Recursos Humans ha emès informe relatiu a aquesta sol·licitud. 
 
La normativa legal aplicable al règim de compatibilitats del personal de les entitats 
locals és la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei 
de les Administracions Públiques, la qual té caràcter bàsic per a tot el sector públic, 
que està definit en el seu article segon. També és d’aplicació el capítol 2 del títol VI del 
Reglament del personal al servei de les entitats locals, aprovat per Decret 214/1990, 
de 30 de juliol. Cal tenir present que aquest Reglament resulta d’aplicació amb 
l’excepció de dos preceptes concrets (els articles 326.2.a i 327.1) que van ser 
declarats nuls per la sentència del TSJ de Catalunya d’11 de juny de 2002. Finalment, 
també és aplicable amb caràcter supletori la Llei catalana 21/1987, de 26 de novembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
En aplicació d’aquest règim legal, i a la vista de la sol·licitud presentada, cal fer les 
consideracions legals següents: 
 
En relació amb l’exercici d’una activitat privada compatible amb el càrrec exercit a la 
Diputació de Girona, cal tenir en compte que la regla general que fixa la normativa és 
que l’exercici d’activitats privades és compatible amb un càrrec públic, sempre i quan 
es respectin les limitacions que s’exposen a continuació: 
 
En primer lloc, no es poden exercir activitats privades que es relacionin directament 
amb les activitats que es duen a terme en el seu departament, organisme o entitat 
pública on s’està destinat. Aquesta prohibició general exigeix una tasca d’interpretació i 
aplicació al cas concret de quines són les funcions privades que tinguin relació directa 
amb les que s’exerceixin en el lloc de treball ocupat a la Diputació de Girona.  
 
En segon lloc, la normativa estableix algunes prohibicions més específiques, que van 
dirigides a garantir la neutralitat i objectivitat que inspira el codi ètic de l’empleat públic, 
com és la prohibició de l’exercici d’una activitat privada que impliqui la intervenció en 
assumptes en els quals hagi intervingut en els dos últims anys, estigui intervenint o 
hagi d’intervenir en un futur per raó del càrrec ocupat a la Diputació de Girona. Això 
implica una prohibició expressa de prestar una activitat professional privada als 
ajuntaments de la demarcació de Girona als quals s’estigui obligat a atendre en el 
desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball a la Diputació de Girona. 
També es prohibeix pertànyer a consells d’administració o altres òrgans rectors 
d’entitats privades que tinguin una activitat relacionada directament amb les 
gestionades des del càrrec públic que s’ostenta a la corporació. També es prohibeix 
l’exercici de qualsevol càrrec o la participació superior al 10% del capital en empreses 
privades que siguin concessionàries, contractistes d’obres, serveis o subministraments, 
o que siguin arrendatàries o administradores de monopolis o que siguin participades o 
avalades per la Diputació de Girona. Igualment es prohibeix exercir activitats 
professionals que estiguin sotmeses a autorització, llicència, permís, ajuda financera o 
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control per part de la Diputació de Girona. Finalment, tampoc es poden autoritzar les 
activitats privades de gestoria, mediació, representació i defensa d’interessos de 
particulars davant la Diputació de Girona i els seus organismes dependents.  
 
En tercer lloc, es fixa una prioritat absoluta pel compliment de l’horari de treball en el 
sector públic, de forma que no es podran autoritzar les activitats privades que 
requereixin una presència efectiva de l’empleat públic durant un horari igual o superior 
a la meitat de la jornada setmanal ordinària de treball a les Administracions Públiques 
(és a dir, una jornada superior a 18 hores i 45 minuts a la setmana), excepte en el 
supòsit que l’empleat públic ostenti un lloc de treball a temps parcial. Així mateix, els 
reconeixements de compatibilitat no podran modificar la jornada de treball ni l’horari de 
la persona interessada. De la mateixa manera, quan l’empleat públic treballi a jornada 
ordinària, la suma de jornades entre l’activitat pública i l’activitat privada no pot superar 
la jornada ordinària de l’Administració Pública incrementada en un 50% (és a dir, que 
el topall màxim de jornada entre l’activitat pública i privada és de 56 hores i 15 minuts a 
la setmana). També es prohibeix l’autorització de compatibilitat amb una activitat 
privada quan aquesta requereixi o pugui requerir la coincidència d’horari o la presència 
física de l’empleat durant el seu horari a la Diputació de Girona.  
 
Finalment, existeix una darrera prohibició, que és la d’autoritzar l’exercici d’altres 
activitats privades als empleats públics que tinguin incorporat de forma expressa el 
factor d’incompatibilitat en el seu complement específic, i que en la Relació de Llocs de 
Treball de la Diputació de Girona s’identifica amb les sigles “IDE”, i s’anomena “factor 
de dedicació exclusiva”, d’acord amb el conveni-acord de condicions de treball del 
personal funcionari i laboral de la Corporació, i això sense perjudici de la facultat del 
Ple de la Corporació per determinar els llocs de treball que són incompatibles amb les 
professions i activitats privades que puguin comprometre la seva imparcialitat, 
independència o menyscabar el compliment dels seus deures o perjudicar l’interès 
general.  
 
En el cas del senyor Albert Tarrés Moreno, cal valorar si l’exercici d’aquesta activitat 
privada per compte aliè donant suport a una assessoria d’empreses pot comprometre 
l’estricte compliment del seu deure d’imparcialitat i independència a la Diputació de 
Girona, al servei de Cooperació Municipal. Per evitar un conflicte d’interessos o que 
pugui haver-hi prevalença del càrrec a la Diputació per a obtenir contractes, es limita 
l’autorització de compatibilitat als encàrrecs que no tinguin cap relació, directa o 
indirecta mitjançant subcontractació, amb els ajuntaments o entitats públiques a les 
quals s’està obligat a atendre en l’exercici del càrrec de tècnic de transparència i bon 
govern de servei de Cooperació Municipal de la Diputació de Girona.  
 
5. Segons l’article 9.2.h) del Reglament Orgànic de la Diputació de Girona, 
l’òrgan competent per resoldre les autoritzacions de compatibilitat és la Junta de 
Govern de la Diputació de Girona.  

 
6. L’article 26.1.a) del Decret 8/2021 de 9 de febrer, sobre transparència i dret 
d’accés a la informació pública, estableix que les administracions públiques han de 
publicar un extracte de les resolucions vigents d'autorització o reconeixement de 
compatibilitat amb activitats públiques o privades que afectin el personal al servei de 
les administracions públiques, en el qual es faci constar, entre d’altres dades, el nom i 
cognoms de l'empleada o empleat. Per tot això, caldrà publicar la informació relativa a 
la compatibilitat sense dissociar les seves dades de caràcter personal. 
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En base a aquests antecedents i amb l’informe esmentat, es proposa a la Comissió 
Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local que 
dictamini favorablement la següent proposta, i l’elevi a la Junta de Govern, 
 
PRIMER. Autoritzar el Sr. ALBERT TARRÉS MORENO, tècnic de transparència i bon 
govern en pràctiques del servei de Cooperació Municipal, a exercir una activitat 
privada per compte aliè com a tècnic de protecció de dades a l’empresa Economia 
Sensible SL, donant suport a empreses privades, i amb una dedicació de 8 hores 
setmanals, amb la prohibició d’acceptar qualsevol encàrrec que de forma directa o 
indirecta (mitjançant subcontractació) tingui relació amb els ajuntaments o entitats 
públiques a les quals s’està obligat a atendre en l’exercici del càrrec de tècnic de 
transparència i bon govern de servei de Cooperació Municipal de la Diputació de 
Girona.  
 
SEGON. En compliment de l’article 15 de la llei 53/1984, l’interessat no podrà invocar 
o fer ús de la seva condició pública per a l’exercici de qualsevol activitat mercantil, 
industrial o professional.  
 
TERCER. Es recorda així mateix la prohibició d’intervenir en assumptes en els quals 
hagin intervingut en els dos últims anys, estiguin intervenint o hagin d’intervenir en un 
futur per raó del càrrec ocupat a la Diputació de Girona.  
 
QUART. Aquesta compatibilitat quedarà automàticament sense efecte en cas de canvi 
de lloc de treball a la Diputació de Girona, o de modificació de les condicions del lloc 
de treball.  
 
CINQUÈ. Ordenar la publicació al Portal de Transparència de la Diputació de Girona 
d’aquesta resolució de reconeixement de compatibilitat, sense la prèvia dissociació de 
les dades de caràcter personal. ” 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
5.  Autoritzar a Jordi Salvat Comas l'exercici d'una activitat privada 
 compatible amb el càrrec d'arquitecte tècnic a la Diputació de Girona - 
 Organització i Recursos Humans Corporatiu 
 
Amb data 9 de gener de 2023 s’ha iniciat la relació com a funcionari interí en 
pràctiques del Sr. Jordi Salvat Comas amb la Diputació de Girona, i l’esmentat empleat 
ha presentat a la Direcció Corporativa d’Organització i Recursos Humans una 
sol·licitud per compatibilitzar l’exercici d’una activitat privada com a arquitecte tècnic 
amb el càrrec que ocupa a la Diputació de Girona. En aquesta sol·licitud es demana 
poder realitzar una activitat privada per compte propi realitzant projectes, direccions 
d’obra, certificacions energètiques i d’habitabilitat, coordinació de seguretat, informes, 
peritatges judicials, pressupostos i amidaments, i similars, durant 15 hores setmanals. 
La Direcció Corporativa d’Organització i Recursos Humans ha emès informe relatiu a 
aquesta sol·licitud.  
 
La normativa legal aplicable al règim de compatibilitats del personal de les entitats 
locals és la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei 
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de les Administracions Públiques, la qual té caràcter bàsic per a tot el sector públic, 
que està definit en el seu article segon. També és d’aplicació el capítol 2 del títol VI del 
Reglament del personal al servei de les entitats locals, aprovat per Decret 214/1990, 
de 30 de juliol. Cal tenir present que aquest Reglament resulta d’aplicació amb 
l’excepció de dos preceptes concrets (els articles 326.2.a i 327.1) que van ser 
declarats nuls per la sentència del TSJ de Catalunya d’11 de juny de 2002. Finalment, 
també és aplicable amb caràcter supletori la Llei catalana 21/1987, de 26 de novembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
En aplicació d’aquest règim legal, i a la vista de la sol·licitud presentada, cal fer les 
consideracions legals següents: 
 
En relació amb l’exercici d’una activitat privada compatible amb el càrrec exercit a la 
Diputació de Girona, cal tenir en compte que la regla general que fixa la normativa és 
que l’exercici d’activitats privades és compatible amb un càrrec públic, sempre i quan 
es respectin les limitacions que s’exposen a continuació: 
 
En primer lloc, no es poden exercir activitats privades que es relacionin directament 
amb les activitats que es duen a terme en el seu departament, organisme o entitat 
pública on s’està destinat. Aquesta prohibició general exigeix una tasca d’interpretació i 
aplicació al cas concret de quines són les funcions privades que tinguin relació directa 
amb les que s’exerceixin en el lloc de treball ocupat a la Diputació de Girona.  
 
En segon lloc, la normativa estableix algunes prohibicions més específiques, que van 
dirigides a garantir la neutralitat i objectivitat que inspira el codi ètic de l’empleat públic, 
com és la prohibició de l’exercici d’una activitat privada que impliqui la intervenció en 
assumptes en els quals hagi intervingut en els dos últims anys, estigui intervenint o 
hagi d’intervenir en un futur per raó del càrrec ocupat a la Diputació de Girona. Això 
implica una prohibició expressa de prestar una activitat professional privada als 
ajuntaments de la demarcació de Girona als quals s’estigui obligat a atendre en el 
desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball a la Diputació de Girona. 
També es prohibeix pertànyer a consells d’administració o altres òrgans rectors 
d’entitats privades que tinguin una activitat relacionada directament amb les 
gestionades des del càrrec públic que s’ostenta a la corporació. També es prohibeix 
l’exercici de qualsevol càrrec o la participació superior al 10% del capital en empreses 
privades que siguin concessionàries, contractistes d’obres, serveis o subministraments, 
o que siguin arrendatàries o administradores de monopolis o que siguin participades o 
avalades per la Diputació de Girona. Igualment es prohibeix exercir activitats 
professionals que estiguin sotmeses a autorització, llicència, permís, ajuda financera o 
control per part de la Diputació de Girona. Finalment, tampoc es poden autoritzar les 
activitats privades de gestoria, mediació, representació i defensa d’interessos de 
particulars davant la Diputació de Girona i els seus organismes dependents.  
 
En tercer lloc, es fixa una prioritat absoluta pel compliment de l’horari de treball en el 
sector públic, de forma que no es podran autoritzar les activitats privades que 
requereixin una presència efectiva de l’empleat públic durant un horari igual o superior 
a la meitat de la jornada setmanal ordinària de treball a les Administracions Públiques 
(és a dir, una jornada superior a 18 hores i 45 minuts a la setmana), excepte en el 
supòsit que l’empleat públic ostenti un lloc de treball a temps parcial. Així mateix, els 
reconeixements de compatibilitat no podran modificar la jornada de treball ni l’horari de 
la persona interessada. De la mateixa manera, quan l’empleat públic treballi a jornada 
ordinària, la suma de jornades entre l’activitat pública i l’activitat privada no pot superar 
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la jornada ordinària de l’Administració Pública incrementada en un 50% (és a dir, que 
el topall màxim de jornada entre l’activitat pública i privada és de 56 hores i 15 minuts a 
la setmana). També es prohibeix l’autorització de compatibilitat amb una activitat 
privada quan aquesta requereixi o pugui requerir la coincidència d’horari o la presència 
física de l’empleat durant el seu horari a la Diputació de Girona.  
 
Finalment, existeix una darrera prohibició, que és la d’autoritzar l’exercici d’altres 
activitats privades als empleats públics que tinguin incorporat de forma expressa el 
factor d’incompatibilitat en el seu complement específic, i que en la Relació de Llocs de 
Treball de la Diputació de Girona s’identifica amb les sigles “IDE”, i s’anomena “factor 
de dedicació exclusiva”, d’acord amb el conveni-acord de condicions de treball del 
personal funcionari i laboral de la Corporació, i això sense perjudici de la facultat del 
Ple de la Corporació per determinar els llocs de treball que són incompatibles amb les 
professions i activitats privades que puguin comprometre la seva imparcialitat, 
independència o menyscabar el compliment dels seus deures o perjudicar l’interès 
general.  
 
En el cas del senyor Jordi Salvat Comas, cal valorar si l’exercici d’aquesta activitat 
privada d’arquitecte tècnic pot comprometre l’estricte compliment del seu deure 
d’imparcialitat i independència a la Diputació de Girona, al servei d’Arquitectura. Per 
evitar un conflicte d’interessos o que pugui haver-hi prevalença del càrrec a la 
Diputació per a obtenir contractes, es limita l’autorització de compatibilitat als 
encàrrecs que no tinguin cap relació, directa o indirecta mitjançant subcontractació, 
amb treballs del servei d’Arquitectura que gestionarà a la Diputació de Girona.  
 
7. Segons l’article 9.2.h) del Reglament Orgànic de la Diputació de Girona, 
l’òrgan competent per resoldre les autoritzacions de compatibilitat és la Junta de 
Govern de la Diputació de Girona.  
8. L’article 26.1.a) del Decret 8/2021 de 9 de febrer, sobre transparència i dret 
d’accés a la informació pública, estableix que les administracions públiques han de 
publicar un extracte de les resolucions vigents d'autorització o reconeixement de 
compatibilitat amb activitats públiques o privades que afectin el personal al servei de 
les administracions públiques, en el qual es faci constar, entre d’altres dades, el nom i 
cognoms de l'empleada o empleat. Per tot això, caldrà publicar la informació relativa a 
la compatibilitat sense dissociar les seves dades de caràcter personal. 
 
En base a aquests antecedents i amb l’informe esmentat, es proposa a la Comissió 
Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local que 
dictamini favorablement la següent proposta, i l’elevi a la Junta de Govern, 
 
PRIMER. Autoritzar el Sr. JORDI SALVAT i COMAS, arquitecte tècnic en pràctiques 
del servei d’Arquitectura a exercir una activitat privada per compte propi com arquitecte 
tècnic, amb la prohibició d’acceptar qualsevol encàrrec que de forma directa o indirecta 
(mitjançant subcontractació), afecti a les competències del servei d’Arquitectura de la 
Diputació de Girona.  
 
SEGON. En compliment de l’article 15 de la llei 53/1984, l’interessat no podrà invocar 
o fer ús de la seva condició pública per a l’exercici de qualsevol activitat mercantil, 
industrial o professional.  
 
TERCER. Es recorda així mateix la prohibició d’intervenir en assumptes en els quals 
hagin intervingut en els dos últims anys, estiguin intervenint o hagin d’intervenir en un 
futur per raó del càrrec ocupat a la Diputació de Girona.  
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QUART. Aquesta compatibilitat quedarà automàticament sense efecte en cas de canvi 
de lloc de treball a la Diputació de Girona, o de modificació de les condicions del lloc 
de treball.  
 
CINQUÈ. Ordenar la publicació al Portal de Transparència de la Diputació de Girona 
d’aquesta resolució de reconeixement de compatibilitat, sense la prèvia dissociació de 
les dades de caràcter personal. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
6.  Aprovació de la convocatòria de subvencions per a l'adquisició d'armaris   
 intel·ligents per a municipis de menys de 2000 habitants. Anualitat 2023 -   
 Promoció i Desenvolupament Econòmic Local 
 
D’acord amb el Pla Estratègic de Subvencions 2020-2023, aprovat en sessió ordinària 
de 17 de desembre de 2019, el Ple de la Diputació aprovarà anualment l’actualització 
del present Pla Estratègic de subvencions d’acord amb els modificacions que, 
eventualment, es produeixin en relació al mateix. Aquesta línia de subvencions no està 
inclosa en el Pla Estratègic, per tant, en l’acord d’aprovació de bases, es proposa al 
Ple la seva inclusió en la propera modificació del mateix. 
 
L’article 36.1.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 
atorga competència a les diputacions en matèria d’assistència i cooperació jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis, especialment als de menys capacitat econòmica i 
de gestió. Igualment, l’article 36.1.d reconeix com a competència la cooperació en el 
foment del desenvolupament econòmic i social i en la planificació en el territori 
provincial, d’acord amb les competències de les altres administracions públiques en 
aquest àmbit. 
 
El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de 20 de desembre de 2022, va aprovar 
les bases reguladores de subvencions del servei de Promoció i Desenvolupament 
econòmic Local, que es van publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona 
(BOPG) número 248, de 30 de desembre de 2022. 
 
Tant el contingut com la tramitació de les convocatòries s’ajusten als requeriments de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), a l’RD 887/2006, 
de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de l’LGS, i a l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona. 
 
D’acord amb l’article 2 de les bases de la convocatòria, l’òrgan competent per aprovar 
la convocatòria és la Junta de Govern. 
 
D’acord amb els antecedents exposats, el vicepresident primer de la Diputació, en 
virtut del Decret de delegació de 16 d’agost de 2019, proposa a la Junta de Govern 
que adopti l’acord següent: 
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Primer. Aprovar la convocatòria de subvencions per a l’adquisició d’armaris intel·ligents 
per a municipis de 2000 habitants, anualitat 2023 del Servei de Promoció i 
Desenvolupament Econòmic Local, la qual es transcriu  literalment a continuació:  
 
“Convocatòria de subvencions per l’adquisició d’armaris intel·ligents per a municipis de 
menys de 2000 habitants. Anualitat 2023 
 
1. Objecte i finalitat 
Subvencions en règim de concurrència competitiva per a l’adquisició d’armaris intel·ligents per 
a municipis de menys de 2000 habitants, d’acord amb les bases específiques reguladores 
aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió del 20 de desembre de 2022 i publicades en el 
Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) número 248, de 30 de desembre de 2022.  
 

2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
L’import total destinat a la convocatòria és de 30.000,00 €. L’aplicació pressupostària a què es 
carrega el crèdit pressupostari i l’import són els que es detallen a continuació:  
Aplicació pressupostària (anualitat 2023) Import 
250/4300/7620100 Ajuts a ajuntaments adquisició armaris intel·ligents 30.000,00 € 

 La concessió de les subvencions queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i 
suficient en el moment de la resolució de l’atorgament. 
Amb la finalitat d’atendre un major nombre de sol·licituds de subvenció o d’atorgar un major 
import en les subvencions, aquest crèdit es pot ampliar amb una quantitat addicional de com a 
màxim el 25 %, derivada de la modificació del crèdit consignat. L’efectivitat de la quantia 
addicional estarà condicionada a la declaració de disponibilitat de crèdit corresponent, 
prèviament a la resolució de les subvencions i a l’aprovació de l’augment de la convocatòria. 
Discrecionalment, l’òrgan competent per a la concessió pot deixar deserta la concessió o no 
exhaurir el crèdit total previst. 
 
3. Termini de presentació de sol·licituds 
El termini de presentació de sol·licituds és de 30 dies hàbils a partir de l’endemà de la 
publicació de la convocatòria al BOP. 
Cada peticionari pot presentar una única sol·licitud mitjançant el model normalitzat, disponible 
al web de la Diputació (www.ddgi.cat/subvencions), acompanyat de la documentació que 
preveuen les bases reguladores. Les sol·licituds, degudament emplenades, han d’estar 
signades digitalment per la persona interessada o per la que representi legalment l’entitat. Cal 
utilitzar els sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de Girona, que 
s'especifiquen a https://seu.ddgi.cat. 
 
4. Import de les subvencions 
Se subvencionaran les actuacions d’acord amb l’ordre de puntuació que s’hagi obtingut, amb 
un màxim de 1.500,00 € per sol·licitud, fins a exhaurir el crèdit destinat a aquesta convocatòria. 
El percentatge màxim a atorgar serà del 90 % del pressupost elegible. 
 
5. Àmbit temporal de les accions subvencionables 
Se subvencionaran les adquisicions realitzades entre l’1 de novembre de 2022 i el 31 d’octubre 
de 2023. 
 
6. Criteris de valoració 
Es valoraran exclusivament les sol·licituds que s’adeqüin a l’objecte de la convocatòria i que 
compleixin tots els requisits establerts. Les sol·licituds que no s’hi adeqüin en seran excloses. 
Només es tindrà en compte la documentació que consti a l’expedient en el moment de la 
valoració de la subvenció. Les entitats hauran de trametre el formulari normalitzat degudament 
emplenat i la documentació especificada en el punt «Procediment de presentació de les 
sol·licituds». 
En cap cas no se subvencionarà una petició de caràcter general. 
Les subvencions s’atorgaran als sol·licitants que obtinguin la millor valoració un cop aplicats els 
criteris objectius que es determinen en aquest punt. La Comissió Avaluadora puntuarà fins a un 
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màxim de 100 punts la solvència dels projectes d’acord amb els criteris següents, que l’entitat 
sol·licitant haurà d’acreditar amb el formulari normalitzat de sol·licitud: 
Criteri 1: Aprofitament de l’armari (fins a 10 punts) 
L’ajuntament té prevista alguna actuació perquè l’armari el faci servir el major nombre de 
persones possible (ciutadans, empreses, entitats, etc.). En el formulari, cal detallar les 
actuacions previstes. 
Criteri 2: Ubicació de l’armari (fins a 20 punts)  
L’ajuntament disposa d’un espai que reuneix les condicions òptimes d’instal·lació del dispos itiu: 
amb videovigilància, amb connexió a la xarxa elèctrica, protegit sota teulada... (com un pavelló 
esportiu o un edifici similar). 
Criteri 3: Manteniment (fins a 20 punts) 
L’ajuntament ha previst la despesa de manteniment del dispositiu per als propers 5 anys, o bé 
té previst adquirir un dispositiu que no requereixi despesa de manteniment. 
Criteri 3: Població (fins a 40 punts) 
• Entre 1.500 i 2.000 habitants: 10  punts 
• Entre 1.000 i 1.500 habitants: 20  punts 
• Entre 500 i 1.000 habitants: 30 punts 
• Menys de 500 habitants: 40 punts 
 
Criteri 4: Entitats adherides a la plataforma de comerç de la Diputació «Comerç a casa - A casa 
en un clic» (fins a 10 punts) 
En el moment de presentar la sol·licitud, la base de dades de la plataforma haurà de disposar, 
com a mínim: 
1. D’un negoci per cada 100 habitants al portal de l’entitat sol·licitant. 
2. D’un producte per cada 100 habitants al portal de l’entitat sol·licitant. 
La puntuació mínima requerida per atorgar les subvencions ha de ser superior a 50 punts. 
 
7. Termini de resolució, notificació i justificació 
7.1. Termini de resolució 
El termini per resoldre la convocatòria és el que determinen les bases, a comptar des de la data 
d’acabament del termini de presentació de sol·licituds. 
En cas que hagi transcorregut el termini sense que hi hagi una resolució, els sol·licitants podran 
entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu. 
7.2. Termini de notificació 
La resolució es notificarà de manera individualitzada a tots els beneficiaris, tal com preveu 
l’article 41.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals s’hagi desestimat, en 
el termini màxim de deu dies hàbils a comptar des de la data d’adopció de l’acord. 
7.3. Termini de justificació 
La justificació de la realització de l’actuació es pot formalitzar des de l’acabament de l’activitat 
fins al 15 de novembre de 2023. 
 

8. Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta resolució es pot 
interposar un recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós administratiu de 
Girona, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la notificació. Alternativament, 
i de forma potestativa, es pot interposar un recurs de reposició davant la Junta de Govern de la 
Diputació de Girona, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació. 
 
9. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà en el tauler electrònic i en el lloc web de la Diputació i, 
d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es 
publicarà en el BOPG juntament amb l’extracte. 
 
La convocatòria resta condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra les bases 
específiques, l’estimació de les quals hagi de comportar un canvi en les seves determinacions.” 
 
Segon. Autoritzar la despesa de la convocatòria de l’exercici 2023, per un import 
màxim de 30.000,00€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària següent: 
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Aplicació pressupostària (anualitat 2023) Import 

250/4300/7620100  Ajuts a ajuntaments adquisició armaris intel·ligents 30.000,00€ 

 
Tercer. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord, 
perquè disposi publicar les convocatòries 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 
membres.  
 
 
 
7.  Aprovació de la convocatòria del programa Indika, curs 2023-2024 - 
 Cooperació Cultural 
 
La Diputació de Girona en l’àmbit de la cooperació en la demarcació territorial de les 
comarques gironines, presta un servei públic definit per la promoció de la cultura, les 
arts i el coneixement al territori, tot potenciant els agents públics i privats en el foment 
d’iniciatives culturals. En aquest sentit, atorga ajuts per al desenvolupament d’activitats 
culturals en els municipis de la demarcació. 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 17 de desembre de 2019 va aprovar el Pla 
Estratègic de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació 
Cultural tindrà una línia de cooperació econòmica amb temes educatius. L’objectiu 
d’aquesta línia és posicionar l’educació com a element clau del desenvolupament 
humà i com a base del creixement cultural de la ciutadania. 
 
L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen a 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 recursos educatius de la Diputació de Girona, aprovades pel Ple de la 
Diputació, en la sessió de 20 de desembre de 2022, i publicades de forma inicial al 
BOPG núm. 245, de 27 de desembre de 2022. 
 
La tramitació de la convocatòria que es proposa que s’aprovi s’ajusta al que s’estableix 
a l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la Llei 38/2003, 
general de subvencions, i l’òrgan competent per aprovar-la és la Junta de Govern, 
d’acord amb el que estableixen les bases reguladores. 
 
Atesos els antecedents exposats, el diputat president de la Comissió Informativa de 
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació proposa a la Junta de Govern que 
adopti l’acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar la convocatòria en règim de concurrència competitiva, per a la 
concessió de subvencions als centres de conservació, difusió i interpretació del 
patrimoni cultural i la memòria històrica, en el marc del programa «Indika», de recursos 
educatius de la Diputació de Girona – curs 2023-2024, el text de la qual es transcriu 
literalment a continuació: 
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“Convocatòria de subvencions als centres de conservació, difusió i interpretació 
del patrimoni cultural i la memòria històrica, en el marc del programa «Indika», 
de recursos educatius de la Diputació de Girona – curs 2023-2024 
 
1. Objecte i finalitat 
Subvencions en règim de concurrència competitiva per 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, destinades al 
finançament d’activitats pedagògiques per als centres d’ensenyament de les 
comarques gironines, d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades pel 
Ple de la Diputació en la sessió de 20 de desembre de 2022, publicades al Butlletí 
Oficial de la Província de Girona (BOPG) núm. 245, de 27 de desembre de 2022. 
 
2. Criteris de valoració  
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, es tindran en compte els criteris de 
valoració detallats a l’art. 6 de les bases específiques. 
 
3. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
L’import estimat destinat a la convocatòria és de 150.000,00 €. Les aplicacions 
pressupostàries a què es carrega el crèdit pressupostari i els imports són les següents: 

 
Any Aplicació pressupostària Import (en €) 

2023 300/3260/4620000 – Ajuts a Ajuntaments 
programes educatius Cooperació Cultural 

10.000,00 

2024 300/3260/4620000 – Ajuts a Ajuntaments 
programes educatius Cooperació Cultural 

140.000,00 € 

Total  150.000,00 € 

 
També es vincula a aquesta convocatòria, pels anys 2023 i 2024, les aplicacions 
300/3260/4810900; 300/3260/4790000; 300/3260/4510000; 300/3260/4650100 i 
300/3260/4676000 amb estimació de despesa que inicialment és zero.  
La distribució d’aquests imports té caràcter estimatiu, i es podrà redistribuir entre les 
aplicacions pressupostàries anteriors en el mateix acte de concessió de les 
subvencions. 
Amb la finalitat d’atendre un major nombre de sol·licituds de subvenció o d’atorgar un 
major import en les subvencions, aquest crèdit podrà ser ampliat amb una quantitat 
addicional de com a màxim 50.000,00 €, derivada de crèdits sobrants d’altres 
convocatòries. 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. 
 
4. Termini de presentació de sol·licituds 
El termini de presentació de sol·licituds és de 20 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, acompanyat de la documentació que preveu l’article 6 de les 
bases reguladores. 
Les sol·licituds, la presentació de les quals ha de ser telemàtica (EACAT), han d’estar 
signades electrònicament mitjançant un certificat validat en la plataforma PSIS del 
Consorci d’Administració Oberta de Catalunya. 

1. Ajuntaments: EACAT.  
2. Entitats, empreses i d’altres: la plataforma específica de la Diputació de   

Girona per a tramitar subvencions en línia o l’e-TRAM. 
9. Import de les subvencions 
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La subvenció de la Diputació de Girona a les activitats seleccionades realitzades per 
les escoles és, com a màxim, del 70 % del cost, amb un límit de 2,50 €/alumne per a 
activitats de mitja jornada i de 4,00 €/alumne per a activitats d’una jornada. 

8. Àmbit temporal de les accions subvencionables 
Se subvencionaran les activitats educatives realitzades al llarg del curs escolar 
2023/2024. 

b) Termini per justificar les subvencions 
El termini per justificar les accions subvencionades serà el dia 31 de juliol de 2024. 
En cas que el dia d’acabament del termini per presentar la justificació coincideixi en 
dissabte o festiu, l’esmentat termini finalitzarà el dia hàbil següent. 
No es concediran ampliacions del termini d’execució ni de justificació. 
 
5. Termini de resolució i notificació  
5.1. Termini de resolució 
El termini per resoldre la convocatòria és el que determinen les bases. Una vegada 
transcorregut el termini sense que hi hagi una resolució, els sol·licitants podran 
entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu. 
5.2. Termini de notificació 
Es notificarà la resolució a tots els beneficiaris de manera individualitzada, tal com 
preveu l’article 41.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals 
hagi estat desestimada, en el termini màxim de 10 dies hàbils, a comptar de la data en 
què s’adopti l’acord.  
 
6. Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta resolució 
es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós 
Administratiu de Girona, en el termini de 2 mesos, a comptar del dia següent al de la 
notificació. Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de 
reposició davant de la Junta de Govern de la Diputació de Girona en el termini d’1 mes 
a comptar del dia següent al de la notificació.  
 
7. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Diputació i, d’acord amb el 
que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà 
l’extracte al BOPG. 
 
La convocatòria resta condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra les 
bases específiques, l’estimació de les quals hagi de comportar un canvi en les seves 
determinacions.” 

 
SEGON. Autoritzar la despesa de la convocatòria del curs 2023-2024, per un import 
màxim de CENT CINQUANTA MIL EUROS (150.000,00 €), distribuïts amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries i anualitats següents: 
 

Anualitat Aplicació pressupostària Import € 

2023 300/3260/4620000 – Ajuts a Ajuntaments programes educatius 
Cooperació Cultural 

10.000,00 € 

2024 300/3260/4620000 – Ajuts a Ajuntaments programes educatius 
Cooperació Cultural 

140.000,00 € 

 
Total 150.000,00 € 
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També es vincula a aquesta convocatòria, pels anys 2023 i 2024, les aplicacions 
300/3260/4810900; 300/3260/4790000; 300/3260/4510000; 300/3260/4650100 i 
300/3260/4676000 amb estimació de despesa que inicialment és zero. 
 
La distribució d’aquests imports té caràcter estimatiu, i es podrà redistribuir entre les 
aplicacions pressupostàries anteriors en el mateix acte de concessió de les 
subvencions. 
 
La concessió de les subvencions queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i 
suficient en el moment de la resolució de l’atorgament. 
 
TERCER. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest 
acord, perquè disposi publicar la convocatòria en el BOPG, i perquè, si cal, d’acord 
amb la finalitat que es persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que 
eventualment s’hi puguin advertir. 
 
QUART. Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot 
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el president de la 
Diputació de Girona en el termini d’1 mes a comptar de l’endemà de la publicació, o 
directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
de Girona en el termini de 2 mesos. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
8.  Aprovació de la convocatòria del programa Identitats, arrels i tradicions, 
 curs 2023/2024 - Cooperació Cultural 
 
La Diputació de Girona en l’àmbit de la cooperació en la demarcació territorial de les 
comarques gironines, presta un servei públic definit per la promoció de la cultura, les 
arts i el coneixement al territori, tot potenciant els agents públics i privats en el foment 
d’iniciatives culturals. En aquest sentit, atorga ajuts per al desenvolupament d’activitats 
culturals en els municipis de la demarcació. 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 17 de desembre de 2019 va aprovar el Pla 
Estratègic de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació 
Cultural tindrà una línia de cooperació econòmica amb temes educatius. L’objectiu 
d’aquesta línia és posicionar l’educació com a element clau del desenvolupament 
humà i com a base del creixement cultural de la ciutadania. 
 
L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen a les bases 
específiques reguladores de subvencions a les entitats i associacions de cultura 
popular i tradicional catalana de les comarques gironines, en el marc del programa 
educatiu «Identitats, arrels i tradicions», de la Diputació de Girona, aprovades pel Ple 
de la Diputació, en la sessió de 22 de novembre de 2022, i publicades de forma inicial 
al BOPG núm. 230, de 1 de desembre del 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, 
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general de subvencions, i l’òrgan competent per aprovar-la és la Junta de Govern, 
d’acord amb el que estableixen les bases reguladores. 
 
Atesos els antecedents exposats, el diputat president de la Comissió Informativa de 
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació proposa a la Junta de Govern que 
adopti l’acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar la convocatòria en règim de concurrència competitiva, per a la 
concessió de subvencions a les entitats i associacions de cultura popular i tradicional 
catalana de les comarques gironines, en el marc del programa educatiu «Identitats, 
arrels i tradicions», de la Diputació de Girona – curs 2023-2024, el text de la qual es 
transcriu literalment a continuació: 

 
“Convocatòria de subvencions a les entitats i associacions de cultura popular i 
tradicional catalana de les comarques gironines, en el marc del programa 
educatiu «Identitats, arrels i tradicions», de la Diputació de Girona – curs 
2023-2024 
 
1. Objecte i finalitat 
Subvencions en règim de concurrència competitiva per a les entitats i associacions de 
cultura popular catalana de les comarques gironines, destinades al finançament 
d’activitats pedagògiques per als centres d’ensenyament de les comarques gironines, 
d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en 
la sessió de 22 de novembre de 2022, publicades al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona (BOPG) núm. 230, de 1 de desembre de 2022. 
 
2. Criteris de valoració  
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, es tindran en compte els criteris de 
valoració detallats a l’art. 6 de les bases específiques. 
 
3. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
L’import total destinat a la convocatòria és de 50.000,00 €. Les aplicacions 
pressupostàries a què es carrega el crèdit pressupostari i els imports són els que es 
detallen a continuació: 

Anualitat Aplicació pressupostària Import € 
2023 300/3260/4810900 – Ajuts a entitats no lucratives per a programes 

i projectes pedagògics 
1.000,00 € 

2024 300/3260/4810900 – Ajuts a entitats no lucratives per a programes 
i projectes pedagògics 

49.000,00 € 

 Total 50.000,00 € 
També es vincula a aquesta convocatòria, pels anys 2023 i 2024,  l’aplicació 
300/3260/4790000, amb estimació de despesa que inicialment és zero. 
La distribució d’aquests imports té caràcter estimatiu, i es podrà redistribuir entre les 
aplicacions pressupostàries anteriors en el mateix acte de concessió de les 
subvencions.  
Amb la finalitat d’atendre un major nombre de sol·licituds de subvenció o d’atorgar un 
major import en les subvencions, aquest crèdit podrà ser ampliat amb una quantitat 
addicional de com a màxim 25.000,00 €, derivada d’un suplement de l’aplicació 
pressupostària. L’efectivitat de la quantia addicional estarà condicionada a la 
corresponent declaració de disponibilitat de crèdit prèviament a la resolució de les 
subvencions i a l’aprovació de l’augment de la convocatòria. 
 
4. Termini de presentació de sol·licituds 
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El termini de presentació de sol·licituds és de 20 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, 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 (EACAT), han d’estar 
signades electrònicament mitjançant un certificat validat en la plataforma PSIS del 
Consorci d’Administració Oberta de Catalunya. 

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

10. Import de les subvencions 
La subvenció de la Diputació de Girona a les activitats seleccionades realitzades per 
les escoles és, com a màxim, del 70 % del cost del taller, amb un límit de 2,25 
€/alumne/sessió. 

9. Àmbit temporal de les accions subvencionables 
Se subvencionaran els tallers educatius realitzats al llarg del curs escolar 2023-2024. 

c) Termini per justificar les subvencions 
El termini per justificar les accions subvencionades serà el dia 31 de juliol de 2024. 
En cas que el dia d’acabament del termini per presentar la justificació coincideixi en 
dissabte o festiu, l’esmentat termini finalitzarà el dia hàbil següent. 
No es concediran ampliacions del termini d’execució ni de justificació. 
 
5. Termini de resolució i notificació  
5.1. Termini de resolució 
El termini per resoldre la convocatòria és el que determinen les bases. Una vegada 
transcorregut el termini sense que hi hagi una resolució, els sol·licitants podran 
entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu. 
5.2. Termini de notificació 
Es notificarà la resolució a tots els beneficiaris de manera individualitzada, tal com 
preveu l’article 41.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals 
hagi estat desestimada, en el termini màxim de 10 dies hàbils, a comptar de la data en 
què s’adopti l’acord.  
 
6. Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta resolució 
es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós 
Administratiu de Girona, en el termini de 2 mesos, a comptar del dia següent al de la 
notificació. Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de 
reposició davant de la Junta de Govern de la Diputació de Girona en el termini d’1 mes 
a comptar del dia següent al de la notificació.  
 
7. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Diputació i, d’acord amb el 
que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà 
l’extracte al BOPG. 
 
La convocatòria resta condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra les 
bases específiques, l’estimació de les quals hagi de comportar un canvi en les seves 
determinacions.” 
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SEGON. Autoritzar la despesa de la convocatòria del curs 2023-2024, per un import 
màxim de CINQUANTA MIL EUROS (50.000,00 €), distribuïts amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries i anualitats següents: 
 

Anualitat Aplicació pressupostària Import € 

2023 300/3260/4810900 – Ajuts a entitats no lucratives per a programes i 
projectes pedagògics 

1.000,00 € 

2024 300/3260/4810900 – Ajuts a entitats no lucratives per a programes i 
projectes pedagògics 

49.000,00 € 

 Total 50.000,00 € 

 
També es vincula a aquesta convocatòria, pels anys 2023 i 2024, l’aplicació 
300/3260/4790000, amb estimació de despesa que inicialment és zero. 
 
La distribució d’aquests imports té caràcter estimatiu, i es podrà redistribuir entre les 
aplicacions pressupostàries anteriors en el mateix acte de concessió de les 
subvencions. 
 
La concessió de les subvencions queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i 
suficient en el moment de la resolució de l’atorgament. 
 
TERCER. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest 
acord, perquè disposi publicar la convocatòria en el BOPG, i perquè, si cal, d’acord 
amb la finalitat que es persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que 
eventualment s’hi puguin advertir. 
 
QUART. Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot 
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el president de la 
Diputació de Girona en el termini d’1 mes a comptar de l’endemà de la publicació, o 
directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
de Girona en el termini de 2 mesos. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
9.  Aprovació subvenció nominativa a DE-DE-EMa Visual SL per al 
 finançament del A Cappella Festival 2023 - Cooperació Cultural 
 
DE-DE-EMA Visual SL ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament 
Girona A Cappella Festival, l’any 2023, i s’ha instruït l'expedient corresponent 
(2023/103).  
 
DE-DE-EMA-VISUAL, SL, és qui organitza el festival Girona A Cappella, un festival 
sense instruments i expressada només amb la veu, on es pretén que hi tinguin cabuda 
tots els estils musicals del gènere (pop, coral, polifonies, sacra...), amb la participació 
de formacions de reconeixement internacional. Aquesta nova i original proposta té lloc 
durant els dies de Girona Temps de Flors (del 7 al 17 de maig de 2022). 
 
La música anomenada a cappella és una de les modalitats amb més difusió i bona 
rebuda per part de tot tipus de públic arreu del món. Malgrat això, ni al nostre país ni a 
l’Estat espanyol no existeix cap festival dedicat exclusivament a aquesta rica i 
heterogènia forma d’expressió musical. Girona A Cappella Festival s’ha convertit en un 
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referent a nivell europeu tant per als grups vocals com per al públic, ha obtingut una 
excel·lent reputació i gaudeix d’un gran seguiment i repercussió. 
 
En data 1 de gener de 2023, amb número de registre E-2023/478, DE-DE-EMA 
VISUAL SL ha sol·licitat l’autorització per a contractar una persona vinculada a l’entitat, 
a preu de mercat. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada 
nominativament a favor de DE-DE-EMA Visual 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 DE-DE-EMA Visual SL, per al finançament del 
Girona A Cappella Festival, l’any 2023, 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 

2023/103 DE-DE-EMA Visual SL B17752684 Girona A Cappella 
Festival 

Des de l’1 de 
setembre de 2022 
fins al 31 de juliol 
de 2023 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a justificar 
 

78.000,00€ 78.000,00€ 21.000,00€€ 26,92%  78.000,00€ 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de  VINT-I-UN MIL EUROS, 
(21.000,00€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/4790600 del 
pressupost de la Diputació de Girona de 2023. 
 
TERCER. Objecte. 
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada 
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la 
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.  
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada és des de l’1 de setembre de 2022 
fins al 31 de juliol de 2023. 
 
S’acceptaran les factures emeses per persones vinculades a l’entitat i relacionades 
amb els conceptes següents: 
 
NOM NIF CONCEPTE 

Pau Marquès Turon  ***1777** Prestació de serveis en la 
realització de l’esdeveniment. 
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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 DE-DE-EMA Visual 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 21.000,00€ que representa 
un percentatge de finançament del 26,92 %, quan s’hagi presentat el compte 
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.  
 
SETÈ. Règim de justificació.  
DE-DE-EMA Visual SL ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 
78.000,00€ 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: 
1 El compte justificatiu normalitzat de la Diputació, amb la 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; així com el detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les 
activitats amb identificació de l’import i la seva procedència 

2 Una memòria justificativa del compliment de l’activitat 

3 Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de les activitats, on hi 
consti el logotip de la Diputació de Girona. 

4 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. 
 
 

6 La 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). 
 

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

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

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

11. 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. 

12. 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 DE-DE-EMA Visual 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 DE-DE-EMA Visual 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: 

10. 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. 

11. 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 
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dies per a la seva adopció amb l’advertència de que aquest incompliment pot 
comportar la revocació de la subvenció. 

 
DESÈ. Obligacions del beneficiari.  
DE-DE-EMA Visual 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) Coordinar-se amb el servei Casa de Cultura per a dur a terme una de les actuacions 
a la Casa de Cultura. 
i) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
j) Coordinar-se amb el Servei de Protocol i Comunicació de la Diputació de Girona per 
qualsevol acte de presentació pública relacionat amb l’objecte de la subvenció. 
L’incompliment d’aquest punt és causa de revocació directa de la subvenció atorgada. 
 
ONZÈ. Verificació i control.  
La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients 
l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El 
control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions.  
 
DE-DE-EMA Visual 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 



 

 

 

 

48 

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

 

transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les 
següents:  

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

drets estatutaris.  
f) 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. 

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

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

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

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

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

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

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

L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció del 
caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
CATORZÈ. Clàusula de dades personals.  
Les dades personals que els sol·licitants de la subvenció comuniquin durant el 
procediment, actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, seran 
tractades per la Diputació de Girona com a Responsable del Tractament en el sentit de 
l’article 4.7 del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 
del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016), amb la finalitat de 
gestionar la subvenció i portar a terme les actuacions que se’n deriven establertes per 
Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment de missió d’interès 
públic (art. 6.1.e del Reglament) i d’obligacions legals (art. 6.1.c). En cas que la 
tramitació de la sol·licitud impliqui comunicació de dades d’altres persones a la 
Diputació de Girona, les persones sol·licitants hauran d'informar a les persones 
afectades d'aquesta comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament 
General de Protecció de Dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació, supressió, 
sol·licitar la limitació del tractament i oposició) l’interessat es podrà adreçar en 
qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació detallada del tractament, 
incloent les vies d'exercici dels drets de les persones interessades, es pot consultar a 
la seu electrònica de la Diputació de Girona.  
 
QUINZÈ. Normes supletòries.  
En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
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s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions; l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, i la resta de normativa que hi sigui aplicable. 
 
SETZÈ. Amb vista a la situació d’excepcionalitat provocada pel COVID-19 que pot 
afectar el funcionament, organització i realització de les activitats i projectes objecte 
d’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. 
 
DISSETÈ. Notificar aquest acord a DE-DE-EMA Visual SL. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
10.  Aprovació de la renúncia de l'Ajuntament de Garriguella a la subvenció 
 atorgada pel Pla d'Obres de la biblioteca – Biblioteques 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, del 21 de desembre de 2021, va 
aprovar la resolució de la concessió subvencions pel Pla d'Obres per biblioteques de 
les comarques gironines.- Biblioteques, en la qual, entre d’altres, va concedir una 
subvenció a l’Ajuntament de Garriguella. 
 
En data 22 de desembre de 2022, l’Ajuntament de Garriguella, presenta una 
comunicació expressa de renúncia de la subvenció concedida per la Junta de Govern 
del 21 de desembre de 2021, descrita prèviament. Els motius de la renúncia són que 
durant aquest transcurs l’Ajuntament ha aprovat diferents projectes d’alt pes econòmic 
i executiu; i que atenent a les possibles subvencions d’execució del Projecte del 
Programa Funcional, així com el pressupost previst en el mateix, s’estima renunciar a 
la subvenció per la redacció del Projecte d’una nova biblioteca, en el marc del 
Programa Funcional. 
 
El  document comptable de compromís (D) 920210017086, de data 17 de desembre 
de 2021 i d’import QUATRE MIL CINC-CENTS EUROS (4.500,00 €), a nom de 
l’Ajuntament de Garriguella era una incorporació de romanents de l’any 2021, per tant 
al no estar dins l’exercici  2023, no cal sol·licitar la seva anul·lació als Serveis 
d’Intervenció. 
 
Atès allò que disposen els articles 90 i 91 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i 
els articles 119.3 i 128.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, que regulen les renúncies a 
subvencions.  
 
Vist l’informe del centre gestor del Servei de Biblioteques, el president de la Comissió 
Informativa de l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, proposa a la 
Junta de Govern l’adopció de l’ACORD següent:  
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PRIMER. Acceptar formalment la renúncia presentada per l’Ajuntament de Garriguella, 
amb NIF P1708300B a la subvenció de 4.500,00 € concedida per la Junta de Govern 
de 21 de desembre de 2021, en l’acord de resolució de la concessió de subvencions 
pel Pla d'Obres per biblioteques de les comarques gironines i procedir a l’arxiu i 
tancament d’aquest expedient.  
 
SEGON. Notificar aquest acord a L’Ajuntament de Garriguella. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
11.  Acceptació renúncia de l'Ajuntament de Tossa de Mar a la subvenció 
 atorgada en relació al Pla d'Obres de biblioteques – Biblioteques 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, del 21 de desembre de 2021, va 
aprovar la resolució de la concessió subvencions pel Pla d'Obres per biblioteques de 
les comarques gironines.- Biblioteques, en la qual, entre d’altres, va concedir una 
subvenció a l’Ajuntament de Tossa de Mar.  
  
En data 5 de desembre de 2022, l’Ajuntament de Tossa de Mar presenta una 
comunicació expressa de renúncia de la subvenció concedida per la Junta de Govern 
del 21 de desembre de 2021, descrita prèviament. Els motius de renuncia són que no 
s’ha pogut disposar del projecte bàsic de la biblioteca dins el termini per justificar.  
  
El  document comptable de compromís (D) 220210035124, de data 22 de desembre 
de 2021 i d’import CINQUANTA SET MIL CENT CINQUANTA-TRES EUROS 
(57.153,00 €), a nom de l’Ajuntament de Tossa de Mar era una incorporació de 
romanents de l’any 2021, per tant al no estar dins l’exercici  2023, no cal sol·licitar la 
seva anul·lació als Serveis d’Intervenció.  
  
Atès allò que disposen els articles 90 i 91 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i 
els articles 119.3 i 128.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, que regulen les renúncies a 
subvencions.   
  
Vist l’informe del centre gestor del Servei de Biblioteques, el president de la Comissió 
Informativa de l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, proposa a la 
Junta de Govern l’adopció de l’ACORD següent:   
  
PRIMER. Acceptar formalment la renúncia presentada per l’Ajuntament de Tossa de 
Mar, amb NIF P1721500E a la subvenció de CINQUANTA SET MIL CENT 
CINQUANTA-TRES EUROS (57.153,00 €) concedida per la Junta de Govern de 21 de 
desembre de 2021, en l’acord de resolució de la concessió de subvencions pel Pla 
d'Obres per biblioteques de les comarques gironines i procedir a l’arxiu i tancament 
d’aquest expedient.   
  
 SEGON. Notificar aquest acord a lAjuntament de Tossa de Mar. 
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Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
12.  Aprovar la convocatòria de subvencions per al foment de produccions 
 editorials , any 2023 - Comunicació Cultural 
 
El Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Girona per al període 2020-2023, 
aprovat pel Ple de la Diputació en la sessió plenària de 17 de desembre de 2019, té 
com a base normativa l’article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. Aquest Pla té un contingut programàtic i la seva efectivitat queda 
condicionada a la implementació de les diferents línies de subvencions que el propi Pla 
relaciona, i d’acord, fonamentalment, amb les disponibilitats pressupostàries de què 
disposi la Diputació per a cada exercici. En el punt 6 de l’esmentat Pla estratègic 
queda recollida una línia de subvencions de concurrència competitiva per al foment de 
produccions editorials d’interès cultural adreçada a editors i a entitats sense ànim de 
lucre.   
La Diputació de Girona, a través del Servei de Comunicació Cultural de l’Àrea de 
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, presta un servei públic definit per la 
promoció, la divulgació i la recerca dels valors que configuren el territori i el patrimoni 
de les terres de Girona. En aquest sentit, estableix, entre d’altres, una línia de 
subvencions adreçada a editors i a entitats sense ànim de lucre, amb els objectius 
prioritaris de promoure la publicació de llibres que contribueixin a divulgar el 
coneixement sobre la història, la cultura, la societat i el patrimoni de les comarques 
gironines, i també d’ajudar els autors i autores de la demarcació a publicar les seves 
obres. 
 
L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen a les bases 
específiques reguladores de subvencions per al foment de produccions editorials 
aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 22 de novembre de 2022 i 
publicades inicialment al BOP de Girona núm. 228, de 29 de novembre de 2022. 
La tramitació de la convocatòria que es proposa que s’aprovi s’ajusta al que s’estableix 
a l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la Llei 38/2003, 
general de subvencions, i l’òrgan competent per aprovar-la és la Junta de Govern, 
d’acord amb el que estableixen les bases específiques reguladores. 
Atesos els antecedents exposats, el diputat president de la Comissió Informativa de 
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació proposa a la Junta de Govern que 
acordi l’acord següent: 
Primer.- Aprovar la convocatoria en règim de concurrència competitiva per a la 
concessió de subvencions per al foment de produccions editorials, per a l’any 2023, el 
text de la qual es transcriu literalment a continuació: 

 
“CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER AL FOMENT DE PRODUCCIONS 
EDITORIALS. ANY 2023 
1. Objecte i finalitat   
Subvencions en règim de concurrència competitiva per al foment de produccions 
editorials per a l’anualitat 2023, d’acord amb les bases específiques reguladores, 
aprovades pel Ple de la Diputació de Girona el dia 22 de novembre de 2022 i 
publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona, núm. 228, de 29 de 
novembre de 2022. 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
L’import total destinat inicialment a aquesta convocatòria és de 125.000 euros. Les 
subvencions aniran a càrrec de les aplicacions pressupostàries del pressupost 
general de la Diputació de Girona per a l’any 2023 que es detallen a continuació: 
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COMUNICACIÓ CULTURAL 

Línia d’ajuts Aplicació 
pressupostària 

Import en 
€ 

Programa edició llibres d’interès local editors 303/3340/479010
0 

100.000,0
0 

Programa edició de llibres d’interès local ONL 303/3340/481000
0 

25.000,00 

 
La distribució d’aquests imports té caràcter estimatiu i es podrà redistribuir entre les 
aplicacions pressupostàries que es detallen en el mateix acte de concessió de les 
subvencions. 
Amb la finalitat d’atendre un major nombre de sol·licituds de subvenció o d’atorgar 
un major import en les subvencions, aquest crèdit pot ser ampliat amb una quantitat 
addicional de com a màxim 30.000 euros, derivada de crèdits sobrants d’altres 
convocatòries o de modificacions de crèdit. L’efectivitat de la quantia addicional 
està condicionada a la corresponent declaració de disponibilitat de crèdit 
prèviament a la resolució de les subvencions i a l’aprovació de l’augment de la 
convocatòria. 
3. Termini de presentació de sol·licituds 
El termini de presentació de sol·licituds és de 20 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 (www.ddgi.cat/subvencions) d’acord amb els criteris que 
estableix l’article 5 de les bases reguladores. 
Les empreses editorials poden presentar un màxim de dues sol·licituds en aquesta 
convocatòria. Els editors no dedicats professionalment a l’activitat editorial i les 
entitats sense ànim de lucre poden presentar-hi una única sol·licitud de subvenció. 
      3.1. Forma de presentació de les sol·licituds 
Entitats, empreses i d’altres: Les sol·licituds s’han de presentar per via telemàtica, 
mitjançant  el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona 
(www.ddgi.cat/subvencions), acompanyat de la documentació que estableix l’article 
5 de les bases.  
Les sol·licituds, la presentació de les quals ha de ser telemàtica (mitjançant la 
plataforma de subvencions de la Diputació de Girona o l’e-TRAM), han d’estar 
signades electrònicament mitjançant un certificat validat en la plataforma PSIS del 
Consorci d’Administració Oberta de Catalunya. 
Persones físiques: Poden presentar la sol·licitud al Registre General de la 
Diputació de Girona (Pujada de Sant Martí, 5, 17004 Girona) o per qualsevol dels 
mitjans que estableix la legislació del procediment administratiu comú. 

4. Import de les subvencions 
Se subvencionaran les publicacions per ordre de puntuació, d’acord 
amb els criteris establerts al punt 6 de les bases reguladores. L’import 
de la subvenció concedida ha de ser d’un màxim del 50 % del 
pressupost presentat, i no pot ser superior als 2.500 euros ni inferior 
a 500 €, excepte en els casos en què la quantia sol·licitada sigui 
inferior a aquest import mínim. 
5. Àmbit temporal de les accions subvencionables 
Se subvencionaran les publicacions editades entre el 15 de novembre de 2022 i el 
15 de novembre de 2023. 
6.  Termini per justificar les subvencions 
El termini per justificar les subvencions finalitza el 15 de novembre de 2023. No 
s’admetran sol·licituds de pròrroga del termini de justificació de la subvenció. 
En cas que el dia d’acabament del termini per presentar la justificació coincideixi en 
dissabte o festiu, el termini esmentat finalitzarà el dia hàbil següent. 
7. Termini de resolució i notificació 

7.1. Termini de resolució  

http://www.ddgi.cat/subvencions
http://www.ddgi.cat/subvencions
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El termini per resoldre la convocatòria, tal com estableixen les bases, és com a 
màxim de sis mesos a comptar de la data de finalització del període de presentació 
de sol·licituds. 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. 

7.2. Termini de notificació 
Es notificarà la resolució a tots els beneficiaris de manera individualitzada, tal com 
disposa l’article  41.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, i també als peticionaris la 
sol·licitud dels quals s’hagi desestimat, en el termini de 10 dies hàbils a comptar de 
la data d’adopció de l’acord. 
8. Règim de recursos 
La resolució d’aquesta convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta 
resolució és procedent interposar recurs contenciós administratiu davant del jutjat 
contenciós administratiu de Girona en el termini de 2 mesos a comptar de l’endemà 
de la notificació. Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de 
reposició davant la Junta de Govern de la Diputació de Girona en el termini d’1 mes 
a comptar de l’endemà de la notificació.  
9. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler electrònic de la Diputació de Girona, al 
lloc 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 Butlletí Oficial de la Província de 
Girona.” 

 
Segon. Autoritzar la despesa de la convocatòria de l’exercici 2023, per un import 
màxim de 125.000 euros. Les subvencions aniran a càrrec de les aplicacions 
pressupostàries del pressupost general de la Diputació de Girona per a l'any 
2023 que es detalla a continuació: 
 

COMUNICACIÓ CULTURAL 

Línia d’ajuts Aplicació pressupostària Import en € 

Programa edició llibres d’interès local editors 303/3340/4790100 100.000,00 

Programa edició de llibres d’interès local ONL 303/3340/4810000 25.000,00 

 
Tercer.- Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest 
acord, perquè disposi publicar la convocatòria en el BOPG, perquè resolgui els 
recursos que s’hi puguin interposar i perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que 
es persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s’hi 
puguin advertir. 
 
Quart.- Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot 
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el president de la 
Diputació de Girona en el termini d’1 mes a comptar de l’endemà de la 
publicació o directament recurs contenciós administratiu davant del Jutjat 
Contenciós Administratiu de Girona en el termini de 2 mesos 
 
 

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
13.  Aprovació de la Convocatòria de Subvencions per a Edicions dels 
 Centres i Instituts d'Estudis Locals i Comarcals, any 2023 - Comunicació 
 Cultural 
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Antecedents 
 
El Pla Estratègic de subvencions de la Diputació de Girona per al període 2020-2023, 
aprovat pel Ple de la Diputació en la sessió ordinària de 17 de desembre de 2019, té 
com a base normativa l’article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. Aquest Pla té un contingut programàtic i la seva efectivitat queda 
condicionada a la posada en pràctica de les diferents línies de subvencions que el 
propi Pla relaciona, i atenent fonamentalment a les disponibilitats pressupostàries de 
què disposi la Diputació de Girona per a cada exercici. En el punt 6 de l’esmentat Pla 
Estratègic queda recollida una línia de subvencions de concurrència competitiva per a 
edicions dels centres i instituts d’estudis locals i comarcals de les comarques 
gironines. 
 
La Diputació de Girona, a través del Servei de Comunicació Cultural de l’Àrea de 
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, presta un servei públic definit per la 
promoció, la recerca i la divulgació dels valors que configuren el territori, la societat, la 
cultura i el patrimoni de les terres de Girona. En aquest sentit, crea una línia específica 
d’ajuts per fomentar l’edició de treballs de recerca dels centres i instituts d’estudis 
locals i comarcals de les comarques gironines, entitats sense ànim de lucre que tenen 
com a objecte d’atenció prioritària l’estudi, la divulgació i la defensa del patrimoni 
cultural i natural, així com la investigació sobre temàtiques estretament vinculades amb 
el territori. 
 
L’Objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen a les bases 
específiques reguladores de subvencions per a edicions dels centres i instituts 
d’estudis locals i comarcals, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió 
de 22 de novembre de 2022, i publicada l’aprovació inicial al BOPG núm. 228, de 29 
de novembre de 2022. 
 
La tramitació de la convocatòria que es proposa que s’aprovi s’ajusta al que s’estableix 
a l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la Llei 38/2003, 
general de subvencions, i l’òrgan competent per aprovar-la és la Junta de Govern, 
d’acord amb el que estableixen les bases específiques reguladores. 
 
Atesos els antecedents exposats, el diputat president de la Comissió Informativa de 
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació proposa a la Junta de Govern que 
adopti l’acord següent: 
 
Primer: Aprovar la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, per a la 
concessió de subvencions per a edicions dels centres i instituts d’estudis locals i 
comarcals, per a l’any 2023, el text de la qual es transcriu a continuació: 
 
«Convocatòria de subvencions per a edicions dels centres i instituts d’estudis 
locals i comarcals (any 2023) 
 

1. Objecte i finalitat 
Subvencions en règim de concurrència competitiva per a edicions dels centres i 
instituts d’estudis locals i comarcals, d’acord amb les bases específiques 
reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió del 22 de novembre de 
2022 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) núm. 228, de 
29 de novembre de 2022. 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
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L’import total destinat a la convocatòria és de 50.000,00 €, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària « 303 3341 4810000 (ODS 04 i 16) – Ajuts a centres i instituts 
d’estudis per a publicacions-Recerca Local » 
Amb la finalitat d’atendre el màxim de sol·licituds o d’atorgar un major import en les 
subvencions, aquest crèdit podrà ser ampliat amb una quantia addicional de com a 
màxim 20.000,00 €, derivada de crèdits sobrants d’altres convocatòries o 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 
El termini per presentar les sol·licituds és de vint dies hàbils a partir de l’endemà de 
la publicació de l’extracte de la convocatòria al BOPG.  
Cada peticionari pot presentar una única sol·licitud. 
Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat disponible al web de la 
Diputació de Girona www.ddgi.cat/subvencions i d’acord amb el procediment 
regulat al punt 7 de les bases.  
Les sol·licituds, la presentació de les quals ha de ser telemàtica (tramitació a través 
de la plataforma de subvencions de la Diputació de Girona o l’ e-TRAM), han 
d’estar signades electrònicament mitjançant un certificat validat a la plataforma 
PSIS del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya. 
4. Import de les subvencions 
L’import de les subvencions es determinarà tenint en compte la puntuació 
obtinguda d’acord amb els criteris de valoració establerts al punt 6 de les bases 
reguladores, el pressupost presentat i la dotació pressupostària de la convocatòria.  
L’import de la subvenció concedida no podrà ser superior a 5.000,00 €, ni inferior 
als 1.000,00 €, excepte si el peticionari sol·licita una quantitat inferior. 
5. Àmbit temporal de les accions subvencionades 
Se subvencionaran les publicacions editades entre el 15 de novembre de 2022 i el 
15 de novembre de 2023. 
6. Termini per justificar les subvencions 

El termini per justificar les accions subvencionades finalitza el 15 de novembre 
de l’any de la convocatòria (2023). No s’admetran sol·licituds de pròrroga del 
termini de justificació de la subvenció. 
En cas que el dia d’acabament del termini per presentar la justificació 
coincideixi en dissabte o festiu, el termini esmentat finalitzarà el dia hàbil 
següent. 

7. Termini per justificar les subvencions 
a.  Termini de resolució 
El termini per resoldre sobre la convocatòria és el que determinen les bases 
(màxim de sis mesos a comptar de l’acabament del període de presentació de les 
sol·licituds). En cas que hagi transcorregut el termini sense que s’hagi adoptat una 
resolució, els sol·licitants podran entendre desestimades les seves sol·licituds per 
silenci administratiu. 
b. Termini de notificació 
La resolució es notificarà 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. 
8. Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta 
resolució escau interposar un recurs contenciós administratiu davant dels jutjats 
contenciosos administratius de Girona, en el termini de dos mesos a comptar del 

http://www.ddgi.cat/subvencions
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dia següent al de la notificació. Alternativament, i de forma potestativa, s’hi pot 
interposar un recurs de reposició davant la Junta de Govern de la Diputació de 
Girona, en el termini d’un mes a comptar del dia següent al de al notificació. 
9. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler electrònic de la Diputació, al lloc 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 la despesa de la convocatòria de l’exercici 2023, per un import 
màxim de 50.000,00 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 303 3341 4810000 
(ODS 04 i 16) - Ajuts a centres i instituts d’estudis per a publicacions - Recerca Local, 
del pressupost de l’exercici 2023. 
 
Tercer: Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord, 
perquè disposi publicar la convocatòria en el BOPG, perquè resolgui els recursos que 
s’hi puguin interposar i perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es persegueix, 
rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s’hi puguin advertir. 
 
Quart: Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot 
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el president de la 
Diputació de Girona en el termini d’1 mes a comptar de l’endemà de la publicació, o 
directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
de Girona en el termini de 2 mesos. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
14.  Aprovació de la Convocatòria de Subvencions per a Activitats dels 
 Centres i Instituts d'Estudis Locals i Comarcals, any 2023 - Comunicació 
 Cultural 
 
Antecedents 
 
El Pla Estratègic de subvencions de la Diputació de Girona per al període 2020-2023, 
aprovat pel Ple de la Diputació en la sessió ordinària de 17 de desembre de 2019, té 
com a base normativa l’article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. Aquest  Pla té un contingut programàtic i la seva efectivitat queda 
condicionada a la posada en pràctica de les diferents línies de subvencions que el 
propi Pla relaciona, i atenent fonamentalment a les disponibilitats pressupostàries de 
què disposi la Diputació de Girona per a cada exercici. En el punt 6 de l’esmentat Pla 
Estratègic queda recollida una línia de subvencions de concurrència competitiva per a 
activitats dels centres i instituts d’estudis locals i comarcals de les comarques 
gironines. 
 
La Diputació de Girona, a través del Servei de Comunicació Cultural de l’Àrea de 
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, presta un servei públic definit per la 
promoció, la recerca i la divulgació dels valors que configuren el territori, la societat, la 
cultura i el patrimoni de les terres de Girona. En aquest sentit, crea una línia específica 
d’ajuts per fomentar l’organització d’activitats culturals i científiques dels centres i 
instituts d’estudis locals i comarcals de les comarques gironines, entitats sense ànim 
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de lucre que tenen com a objecte d’atenció prioritària l’estudi, la divulgació i la defensa 
del patrimoni cultural i natural, així com la investigació sobre temàtiques estretament 
vinculades amb el territori.  
 
L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen a les bases 
específiques reguladores de subvencions per a activitats dels centres i instituts 
d’estudis locals i comarcals, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió 
del 22 de novembre de 2022, i publicada l’aprovació inicial al BOPG núm. 228, de 29 
de novembre 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, 
genera de subvencions, i l’òrgan competent per aprovar-la és la Junta de Govern, 
d’acord amb el que estableixen les bases específiques reguladores. 
 
Atesos els antecedents exposats, el diputat president de la Comissió Informativa de 
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació proposa a la Junta de Govern que 
adopti l’acord següent: 
 
Primer: Aprovar la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, per a la 
concessió de subvencions per a activitats dels centres i instituts d’estudis locals i 
comarcals, per a l’any 2023, el text de la qual es transcriu a continuació: 
 
«Convocatòria de subvencions per a activitats dels centres i instituts d’estudis 
locals i comarcals (any 2023) 
 

1. Objecte i finalitat 
Subvencions en règim de concurrència competitiva per a la realització d’activitats 
dels centres i instituts d’estudis locals i comarcals, d’acord amb les bases 
específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió del 22 de 
novembre de 2022 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) 
núm. 228, de 29 de novembre de 2022. 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
L’import total destinat a la convocatòria és de 20.000,00 €, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària següent: «303 3341 4810100 (ODS 04 i 16) – Ajuts a centres i 
instituts d’estudis per activitats-Recerca Local». 
Amb la finalitat d’atendre el màxim de sol·licituds de subvenció o atorgar un major 
import en les subvencions, aquest crèdit podrà ser ampliat amb una quantitat 
addicional de com a màxim 10.000,00 €, derivada de crèdits sobrants d’altres 
convocatòries o 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 
El termini per presentar les sol·licituds és de vint dies hàbils a partir de l’endemà de 
la publicació de l’extracte de la convocatòria al BOPG. 
Cada peticionari pot presentar un màxim de dues sol·licituds, cadascuna de les 
quals pot incloure una única activitat. 
Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat disponible al web de la 
Diputació de Girona www.ddgi.cat/subvencions i d’acord amb el procediment 
regulat al punt 7 de les bases. 
Les sol·licituds, la presentació de les quals ha de ser telemàtica (tramitació a través 
de la plataforma de subvencions de la Diputació de Girona o l’ e-TRAM), han 
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d’estar signades electrònicament mitjançant un certificat validat a la plataforma 
PSIS del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya. 
4. Import de les subvencions 
L’import de les subvencions es determinarà tenint en compte la puntuació 
obtinguda d’acord amb els criteris de valoració establerts al punt 6 de les bases 
reguladores, el pressupost presentat i la dotació pressupostària de la convocatòria.  
L’import de la subvenció concedida no podrà ser superior a 3.000,00 €, en els 
casos en què es presenti una única sol·licitud, i a 2.000,00 €, en els casos en què 
es presentin dues sol·licituds. Tampoc podrà ser inferior a 500,00 €, excepte en els 
casos en què el sol·licitant demani una quantia inferior. 
5. Àmbit temporal de les accions subvencionables 
Se subvencionaran les activitats realitzades entre el 15 de novembre de 2022 i el 
15 de novembre de 2023. 
6. Termini per justificar les subvencions 
El termini per justificar les accions subvencionades finalitza el 15 de novembre de 
l’any de la convocatòria (2023). No s’admetran sol·licituds de pròrroga del termini 
de justificació de la subvenció. 
En cas que el dia d’acabament del termini per presentar la justificació coincideixi en 
dissabte o festiu, el termini esmentat finalitzarà el dia hàbil següent. 
7. Termini de resolució i notificació 

a. Termini de resolució 
El termini per resoldre sobre la convocatòria és el que determinen les bases 
(màxim de sis mesos a comptar de l’acabament del període de presentació de 
les sol·licituds). En cas que hagi transcorregut el termini sense que s’hagi 
adoptat una resolució, els sol·licitants podran entendre desestimades les seves 
sol·licituds per silenci administratiu. 
b. Termini de notificació  
La resolució es notificarà 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. 

8. Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta 
resolució escau interposar un recurs contenciós administratiu davant dels jutjats 
contenciosos administratius 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 la Junta de Govern de la Diputació de 
Girona, en el termini d’un mes a comptar del dia següent al de al notificació. 
9. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler electrònic de la Diputació, al lloc 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 la despesa de la convocatòria de l’exercici 2023, per un import 
màxim de 20.000,00 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 303 3341 4810100 
(ODS 04 i 16) -  Ajuts a centres i instituts d’estudis per a activitats - Recerca Local, del 
pressupost de l’exercici 2023. 
 
Tercer: Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord, 
perquè disposi publicar la convocatòria en el BOPG, perquè resolgui els recursos que 
s’hi puguin interposar i perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es persegueix, 
rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s’hi puguin advertir. 
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Quart: Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot 
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el president de la 
Diputació de Girona en el termini d’1 mes a comptar de l’endemà de la publicació, o 
directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
de Girona en el termini de 2 mesos. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
15.  Aprovació de la Convocatòria de Subvencions per a Publicacions 
 d'Interès Local Editades per Ajuntaments, any 2023 - Comunicació 
 Cultural 
 
Antecedents 
 
El Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Girona per al període 2020-2023, 
aprovat pel Ple de la Diputació en la sessió plenària de 17 de desembre de 2019,  té 
com a base normativa l’article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. Aquest Pla té un contingut programàtic i la seva efectivitat queda 
condicionada a la implementació de les diferents línies de subvencions que el propi Pla 
relaciona, i d’acord, fonamentalment, a les disponibilitats pressupostàries de què 
disposi la Diputació de Girona per a cada exercici. En el punt 6 de l’esmentat Pla 
estratègic queda recollida una línia de subvencions de concurrència competitiva per a 
publicacions d’interès local editades pels ajuntaments de les comarques gironines. 
 
La Diputació de Girona, a través del Servei de Comunicació Cultural de l’Àrea de 
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, presta un servei públic definit per la 
promoció, la recerca i la divulgació dels valors que configuren el territori, la societat, la 
cultura i el patrimoni de les terres de Girona. En aquest sentit, crea una línia específica 
d’ajuts destinada als ajuntaments de les comarques gironines per fomentar l’edició de 
publicacions de temàtiques relacionades amb els municipis i/o d’autors i autores locals. 
 
L'objecte d'aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen a les bases 
específiques reguladores de subvencions per a publicacions d’interès local editades 
per ajuntaments, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió de 22 de 
novembre de 2022, i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) 
número 228, de 29 de novembre de 2022. 
 
La tramitació de la convocatòria que es proposa que s’aprovi s’ajusta a allò que 
s’estableix a l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la Llei 
38/2003, general de subvencions, i l’òrgan competent per aprovar-la és la Junta de 
Govern, d’acord amb el que estableixen les bases específiques reguladores. 
 
Atesos els antecedents exposats, el diputat president de la Comissió Informativa de 
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació proposa a la Junta de Govern que 
adopti l’acord següent: 
 
Primer. Aprovar la convocatòria en règim de concurrència competitiva per a la 
concessió de subvencions per a publicacions d’interès local editades per ajuntaments 
per a l’any 2023, el text de la qual es transcriu literalment a continuació: 



 

 

 

 

60 

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

 

  
“Convocatòria de subvencions per a publicacions d’interès local editades per 
ajuntaments, any 2023 
 
1. Objecte i finalitat: 
Subvencions en règim de concurrència competitiva per a ajuntaments i els organismes 
que en depenen, així com les entitats municipals descentralitzades de l’àmbit de les 
comarques gironines, destinades al finançament de la publicació de llibres d’interès 
local, d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la 
Diputació de Girona en la sessió del 22 de novembre de 2022 i publicades al Butlletí 
Oficial de la Província de Girona (BOPG) número 228, de 29 de novembre de 2022. 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària: 
L’import total destinat a la convocatòria és de 70.000 €, que va amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària següent: 303 3340 4620100 (ODS 04 i 16) - Programa edicions 
d’interès local a ajuntaments Com. Cult. També es vincula a aquesta convocatòria 
l’aplicació 303 3340 4680000 (ODS 04 i 16) – Prog. Edicions interès local entitats 
menors Com. Cult., amb una estimació de despesa que inicialment és zero, per les 
línies d’actuació destinades a entitats municipals descentralitzades. Totes aquestes 
quanties són estimades i poden ser objecte de redistribució abans de resoldre sobre 
l’atorgament de subvencions, en funció de la personalitat jurídica dels beneficiaris. 
Amb la finalitat d’atendre un major nombre de sol·licituds de subvenció o d’atorgar un 
major import en les subvencions, aquest crèdit podrà ser ampliat amb una quantitat 
addicional de com a màxim 30.000 €, derivada de crèdits sobrants d’altres 
convocatòries o 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: 
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 www.ddgi.cat/subvencions, d’acord amb els criteris establerts a 
l’article 5 de les bases reguladores. 
Els ajuntaments i els organismes que en depenen, així com les entitats municipals 
descentralitzades de l’àmbit de les comarques gironines, podran presentar dues 
sol·licitud de subvenció en aquesta convocatòria. 
Les sol·licituds, la presentació de les quals ha de ser telemàtica (EACAT), han d’estar 
signades electrònicament mitjançant un certificat validat en la plataforma PSIS del 
Consorci d’Administració Oberta de Catalunya. 
4. Import de les subvencions: 
Se subvencionaran les publicacions per ordre de puntuació obtinguda d’acord amb els 
criteris establerts al punt 6 de les bases, amb un màxim de 3.000 € per sol·licitud i un 
mínim de 500 €, excepte en els casos en què la quantia sol·licitada sigui inferior a 
aquest import, fins a exhaurir el crèdit destinat a aquesta convocatòria. El percentatge 
màxim a atorgar serà un 50 % del pressupost presentat.  

5. Àmbit temporal de les accions subvencionables: 
Se subvencionaran les publicacions editades entre el 15 de novembre de l’any 2022 i 
el 15 de novembre de l’any 2023. 
6. Termini per justificar les subvencions: 
El termini per justificar les edicions subvencionades finalitzarà el 15 de novembre de 
l’any de la  
convocatòria (2023). No s’admetran sol·licituds de pròrroga del termini de justificació 
de la subvenció. En cas que el dia d’acabament del termini per presentar la justificació 
coincideixi en dissabte o festiu, l’esmentat termini finalitzarà el dia hàbil següent. 
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7. Termini de resolució i notificació 
7.1. Termini de resolució 
El termini per resoldre la convocatòria, tal i com estableixen les bases, és, com a 
màxim de sis mesos a comptar de l’acabament del període de presentació de les 
sol·licituds. 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. 
7.2. Termini de notificació 
Es notificarà la resolució a tots els beneficiaris de manera individualitzada, tal com 
preveu l’article 41.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals 
hagi estat desestimada, en el termini màxim de deu dies hàbils, a comptar de la data 
en què s’adopti l’acord. 
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 dos mesos a comptar des del dia següent de 
la seva notificació. Alternativament, i de forma potestativa, s’hi pot interposar recurs de 
reposició davant la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en el termini d’un mes 
a comptar des del dia següent de la seva notificació.  
9. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler electrònic de la Diputació de Girona, al lloc 
web i, d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de 
subvencions, se’n publicarà l’extracte al BOPG.”. 
 
Segon. Autoritzar la despesa de la convocatòria de l’exercici 2023, per un import 
màxim de 70.000 €, a càrrec de l’aplicació pressupostària següent: 303 3340 4620100 
(ODS 04 i 16) - Programa d’edicions d’interès local a ajuntaments Com. Cult., del 
pressupost de l’any 2023. També es vincula a aquesta convocatòria l’aplicació 303 
3340 4680000 (ODS 04 i 16 – Prog. Edicions interès local entitats menors Com. Cult., 
amb una estimació de despesa que inicialment és zero, per les línies d’actuació 
destinades a entitats municipals descentralitzades. Totes aquestes quanties són 
estimades i poden ser objecte de redistribució abans de resoldre sobre l’atorgament de 
subvencions, en funció de la personalitat jurídica dels beneficiaris. 
 
Tercer. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord, 
perquè disposi publicar la convocatòria en el BOPG, perquè resolgui els recursos que 
s’hi puguin interposar i perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es persegueix, 
rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s’hi puguin advertir. 
 
Quart. Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot 
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el president de la 
Diputació de Girona en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació, o 
directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
de Girona en el termini de dos mesos. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
16.  Aprovació convocatòria anticipada Pla de Monuments 2023 - Monuments 
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L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen a les bases 
específiques reguladores de subvencions per a la restauració i conservació 
d’immobles de valor patrimonial, aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 21 
de setembre de 2021, i publicades de manera definitiva al BOPG núm. 238, de 15 de 
desembre de 2021. 
 
La tramitació de la convocatòria que es proposa que s’aprovi s’ajusta al que s’estableix 
a l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la Llei 38/2003, 
general de subvencions, i l’òrgan competent per aprovar-la és la Junta de Govern de la 
Diputació de Girona, d’acord amb el que estableixen les bases específiques 
reguladores. 
 
Atesos els antecedents exposats, el diputat president de la Comissió Informativa de 
Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, proposa a la Junta de 
Govern que adopti l’acord següent: 
 
Primer. Aprovar la convocatòria per a la presentació de sol·licituds, en règim de 
concurrència competitiva, per a la concessió de subvencions a ajuntaments, entitats i 
particulars de les comarques gironines per a la restauració i conservació d’immobles 
d’interès patrimonial de l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació de la 
Diputació de Girona, per a l’anualitat 2023, el text de la qual es transcriu literalment a 
continuació: 
 
“Convocatòria de subvencions per a la restauració i conservació d’immobles 
d’interès patrimonial - anualitat 2023 
 
1. Objecte i finalitat 
Subvencions en règim de concurrència competitiva per a ens locals, persones 
jurídiques i particulars, dins del programa de subvencions per a la restauració i 
conservació d’immobles d’interès patrimonial, destinades al finançament 
d’intervencions en aquesta mena de béns, d’acord amb les bases específiques 
reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 21 de setembre de 2021 
i publicades de manera definitiva al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) 
núm. 238, del 15 de desembre de 2021.  
 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària. 
L’import estimat destinat a la convocatòria és de 1.390.000 €. Les aplicacions 
pressupostàries a què s’aplica el crèdit, els imports i la distribució d’anualitats són els 
següents: 

Anualitat Aplicació pressupostària Import € 

2023 304/3360/7620000 (Pla de Monuments) 1.390.000 € 

 Total 1.390.000 € 

També es vinculen a aquesta convocatòria les aplicacions 304/3360/7810100, 
304/3360/7676100 i 304/3360/7650000, amb una estimació de despesa que 
inicialment és zero. Totes aquestes quanties són estimades i podran ser objecte de 
redistribució abans de resoldre l’atorgament de subvencions, en funció de la 
personalitat jurídica dels beneficiaris.   
La concessió de les subvencions queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i 
suficient en el moment de la resolució de l’atorgament.  
Amb la finalitat d’atendre un major nombre de sol·licituds de subvenció o d’atorgar un 
major import en les subvencions, aquest crèdit podrà ser ampliat amb una quantitat 
addicional fins a 500.000,00 €, derivada de: crèdits sobrants d’altres convocatòries, 
modificacions de crèdit, etc. L’efectivitat de la quantia addicional estarà condicionada a 
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la corresponent declaració de disponibilitat de crèdit prèviament a la resolució de les 
subvencions i a l’aprovació de l’augment de la convocatòria.  
3. Termini de presentació de sol·licituds 
El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils a partir de l’endemà de la 
publicació de la convocatòria al BOPG.  
Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat disponible al web de la 
Diputació de Girona 
(http://www.ddgi.cat/web/servei/3433/ajuts-per-a-la-restauracio-i-conservacio-d-immobl
es-de-valor-patrimonial-2023), acompanyat de la documentació que preveu l’article 7 
de les bases reguladores. Aquestes han d'estar signades per la persona interessada o 
pel representant legal de l’entitat. Es podran utilitzar els sistemes de signatura 
electrònica acceptats per la Diputació de Girona, que s’especifiquen a la seu 
electrònica. S’han de presentar per via telemàtica, a través de la plataforma de 
subvencions disponible al web de la Diputació de Girona. L’esmena de defectes en la 
sol·licitud s’ha de realitzar després del requeriment i amb l’advertència de desistiment, 
en el termini màxim de deu dies des de la notificació. Si transcorregut aquest termini 
no s’ha esmenat cap defecte o s’ha aportat documentació, s’entén que l’interessat ha 
desistit de la seva sol·licitud. Aleshores es dictarà la resolució prèvia, d’acord amb els 
termes previstos a la legislació de procediment administratiu, i s’arxivaran les 
actuacions sense cap tràmit ulterior. 
En el cas que els sol·licitants siguin persones físiques, les sol·licituds es podran 
presentar tant pel canal telemàtic com presencialment, al Registre General de la 
Diputació de Girona (pujada de Sant Martí, 4, 17004 Girona), o bé per qualsevol dels 
mitjans que estableix la legislació de procediment administratiu. 
Les sol·licituds que no es puguin atendre quedaran en llista d’espera, per si el crèdit 
existent en la convocatòria es pot ampliar amb una quantitat addicional posteriorment 
a l’atorgament de les subvencions. L’ordre de la llista d’espera es determinarà en 
funció de la puntuació total obtinguda i, en cas d’empat, de l’obtinguda en el punt 2 
dels criteris de valoració (segons la importància o l’interès de l’actuació a realitzar a 
l’edifici). Alhora, en cas que es produeixin renúncies entre els beneficiaris, se 
substituiran per les sol·licituds dels peticionaris que hagin quedat en llista d’espera, 
sempre respectant l’ordre descrit anteriorment. En ambdós casos, l’atorgament o la 
substitució es formalitzarà mitjançant una resolució del vicepresident de l’Àrea de 
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació o de la Junta de Govern, segons 
correspongui per la quantia de la subvenció atorgada. 
4. Import de les subvencions 
Se subvencionaran les actuacions per ordre de puntuació, amb un màxim de 50.000 € 
per sol·licitud, fins a exhaurir el crèdit destinat a aquesta convocatòria. El percentatge 
mínim a atorgar serà el previst en les bases reguladores, apartat 5. 
5. Àmbit temporal de les accions subvencionables 
Se subvencionaran actuacions, activitats o inversions realitzades entre l’1 de gener de 
2023 i el 30 de novembre del mateix any.  
6. Criteris de valoració 
Els criteris que serviran per valorar les sol·licituds presentades es troben detallats en 
l’apartat 6 de les citades bases específiques reguladores de subvencions per a la 
restauració i conservació de béns immobles d’interès patrimonial de les comarques 
gironines.  
7. Termini per justificar les subvencions 
El termini de justificació, tal com detallen les bases reguladores en l’apartat 11, és el 30 
de novembre de l’any en curs.  
8. Termini de resolució i notificació 
8.1. Termini de resolució. El termini màxim per resoldre la convocatòria és el que 
determinen les bases. Una vegada transcorregut el termini sense que hi hagi una 
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resolució, els sol·licitants podran entendre desestimades les seves sol·licituds per 
silenci administratiu. 
8.2. Termini de notificació. La resolució es notificarà de manera individualitzada a tots 
els beneficiaris, tal com preveu l’article 41.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, i també als 
peticionaris la sol·licitud dels quals s’hagi desestimat, en el termini màxim de deu dies 
hàbils a comptar de la data d’adopció de l’acord.  
9. Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta resolució 
es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós 
Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos, a comptar de l’endemà de la 
notificació. Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de 
reposició davant de la Junta de Govern de la Diputació de Girona en el termini d’un 
mes a comptar de l’endemà de la notificació. 
10. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler electrònic i al lloc web de la Diputació, i el 
seu extracte, d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de 
subvencions, es publicarà al BOPG”. 
 
Segon. Autoritzar la despesa de la convocatòria de l’exercici 2022, per un import de 
1.390.000,00 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 304/3360/7620000 (Pla de 
Monuments), del pressupost de l’exercici 2023.  
 

Pressupost  Aplicació pressupostària Descripció Import (en €) 

2023 304/3360/7620000 Pla de Monuments 1.390.000,00 € 

Total € 1.390.000,00 € 

També es vinculen a aquesta convocatòria les aplicacions 304/3360/7810100, 
304/3360/7676100 i 304/3360/7650000, amb una estimació de despesa que 
inicialment és zero. Totes les quanties són estimades i podran ser objecte de 
redistribució abans de resoldre l’atorgament de subvencions, en funció de la 
personalitat jurídica dels beneficiaris. 
La concessió de les subvencions queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i 
suficient en el moment de la resolució de l’atorgament. 
 
Tercer. L’eficàcia d’aquest acord queda subjecte a l’existència de crèdit suficient i 
adequat. 
 
Quart. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord, 
perquè disposi publicar la convocatòria en el BOPG, perquè resolgui els recursos que 
s’hi puguin interposar i perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es persegueix, 
rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s’hi puguin advertir. 
 
Cinquè. Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot 
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el president de la 
Diputació de Girona en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació, o 
directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
de Girona en el termini de dos mesos. 
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Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
17. Acceptació de la renuncia de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols a la 
 subvenció pel Subprograma A4 - Servei d'Esports 
 
Vistes les bases reguladores de subvencions per al finançament de l’acció de 
promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines, aprovades 
pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió de 21 de desembre de 2021, publicades 
al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) número 2 de 4 de gener de 2022. 
 
Vista la convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva als 
ajuntaments, les entitats esportives, els consells esportius, els centres educatius, en el 
marc dels diferents programes de suport i destinades al finançament de l’acció de 
promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines, aprovada per 
Junta de Govern en la sessió de 15 de febrer de 2022, i publicada al BOPG número 40 
de 28 de febrer de 2022. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern de 4 d’octubre de 2022 de concessió de 
subvencions d’expedients pendents 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. 
 
Vist l’informe del cap del centre gestor sobre la renúncia de subvenció presentada de 
la convocatòria de subvencions per a l’any 2022 per al finançament de l’acció de 
promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines, que és: 
 

Prog. Exp. Sol·licitant CIF 
Data presentació 
renuncia 

A4 2022/3948 Ajuntament de Sant Feliu de 
Guíxols 

P1717000B 13/12/2022 

 
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 

2022/3948 Ajuntament de Sant Feliu 
de Guíxols 

P1712100E A4 920220013580 25.000,00 € 

 
Segon. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
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18.  Convocatòria de subvencions per al foment de l'activitat física i l'esport a 
 les comarques gironines 2023 
 
Antecedents 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 17 de desembre de 2019 va aprovar el Pla 
Estratègic de subvencions, dins del qual es preveu que el servei d’Esports atorgarà 
subvencions mitjançant convocatòria de concurrència competitiva. 
 
El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya i la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local preveuen l’atorgament de subvencions i ajuts econòmics per part 
de les Diputacions. 
 
L'objecte d'aquesta convocatòria són les actuacions de promoció i foment de l’activitat 
física i l’esport a les comarques gironines que es determinen en les bases específiques 
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 el 
dia 22 de novembre de 2022, i publicades al BOPG núm. 230 d’1 de desembre de 
2022. 
 
La tramitació de la convocatòria que es proposa que s’aprovi s'ajusta a l'establert a 
l'Ordenança General de subvencions de la Diputació de Girona i a la Llei 38/2003, 
General de Subvencions, i l’òrgan competent per a la seva aprovació és la Junta de 
Govern, d’acord amb el que estableixen les bases específiques reguladores 
 
Atesos els antecedents anteriors, l’informe del/la cap del centre gestor/servei de 12 de 
gener de 2023, i la fiscalització realitzada segons el RD. 424/2017, de 28 d’abril, pel 
que es regula el règim jurídic del Control Intern en les entitats del Sector Públic Local, 
el diputat delegat d'Esports, proposa a la Junta de Govern que adopti l'acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar la convocatòria única i en règim de concurrència competitiva per a la 
concessió de subvencions per al finançament de l’acció de promoció i foment de 
l’activitat física i l’esport a les comarques gironines, el text de la qual es transcriu com 
segueix: 
 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER AL FINANÇAMENT DE L’ACCIÓ DE 
PROMOCIÓ I FOMENT DE L’ACTIVITAT FÍSICA I L’ESPORT A LES COMARQUES 
GIRONINES. ANUALITAT 2023 
 
1. Objecte i finalitat 
Subvencions en règim de concurrència competitiva per als ajuntaments, les entitats 
esportives, els consells esportius i 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, d’acord amb les bases 
específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 22 de 
novembre de 2022 i publicades al BOPG núm. 230 d’1 de desembre de 2022. 
L’òrgan competent per a l’aprovació de la convocatòria és la Junta de Govern de la 
Diputació de Girona d’acord amb el que s’estableix en el punt 2 de les bases 
reguladores. 
Els criteris de valoració de les sol·licituds estan recollits al punt 5 de les bases 
publicades al BOPG número 230 d’1 de desembre de 2022. 
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Els programes de suport són: 
Programa A. Suport als municipis per a la promoció i el foment de l’activitat 
fisicoesportiva i l’esport. 
1. A1. Suport als programes municipals de promoció de l’activitat física. 
2. A2. Suport als municipis per a l’organització d’esdeveniments esportius. 
3. A3. Suport a les actuacions de condicionament i millora en equipaments esportius 

municipals. 
4. A4. Suport a la renovació del paviment esportiu dels equipaments esportius 

municipals. 
Programa B. Suport a l’esport federat. 
13. B1. Suport a l’activitat esportiva federada. 
14. B2. Suport a l’esport d’alta competició. 
15. B3. Suport a l’organització d’esdeveniments esportius federats. 
16. B4. Suport a la participació en esdeveniments esportius federats. 
17. B5. Suport als actes commemoratius de l’antiguitat de les entitats 

esportives. 
Programa C. Suport als consells esportius per a la promoció i el foment de 
l’activitat fisicoesportiva i l’esport. 
Programa D. Suport a l’esport escolar. 
 
12. D1. Suport al Programa «Neda a l’escola». 
13. D2. Suport a l’activitat esportiva escolar. 
Programa F. Suport a l’esport adaptat. 
 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
L’import total destinat a la convocatòria és de 2.225.000,00 €. El crèdit pressupostari 
va amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i imports següents: 

  Programa 
Aplicació 
Pressupostària 

 Import  

A
1 

Suport als programes municipals de promoció de 
l’activitat física 

320.3410.4620000 290.000,00 €  

320.3410.4680000 0,00 € 

A
2 

Suport a l’organització d’esdeveniments 
esportius  

320.3410.4620100 40.000,00 €  

320.3410.4680100 0,00 € 

A
3 

Suport a les actuacions de condicionament i 
millora en equipaments esportius municipals 

320.3410.7620000 500.000,00 €  

320.3410.7680000 0,00 € 

320.3410.7810100 0,00 € 

A
4 

Suport a la renovació del paviment esportiu dels 
equipaments esportius 

320.3410.7620200 200.000,00 € 

320.3410.7680200 0,00 € 

320.3410.7810200 0,00 € 

  Total Programa A 1.030.000,00 €  
    

  Programa 
Aplicació 
Pressupostària 

 Import  

B
1 

Suport a l’activitat esportiva federada 320.3410.4810300 
200.000,00 €  

B
2 

Suport a l’esport d’alta competició 320.3410.4810500 
425.000,00 €  

B
3 

Suport a l’organització d’esdeveniments 
esportius federats 

320.3410.4810600 75.000,00 €  

B
4 

Suport a la participació en esdeveniments 
esportius federats  

320.3410.4814600 50.000,00 € 
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B
5 

Suport als actes commemoratius de l’antiguitat 
de les entitats esportives 

320.3410.4814700 15.000,00 € 

  Total Programa B 765.000,00 €  
    

  Programa 
Aplicació 
Pressupostària 

 Import  

C 
Suport als consells esportius per a la promoció i 
el foment de l’activitat fisicoesportiva i l’esport 

320.3410.4810700 220.000,00 €  

  Total Programa C 220.000,00 €  
    

  Programa 
Aplicació 
Pressupostària 

 Import  

D
1 

Suport al Programa «Neda a l’escola» 

320.3410.4539100 0,00 € 

320.3410.4620000 0,00 € 

320.3410.4810200 110.000,00 €  

D
2 

Suport a l’activitat esportiva escolar 

320.3410.4539100 0,00 € 

320.3410.4620000 0,00 € 

320.3410.4814500 45.000,00 € 

  Total Programa D 155.000,00 €  

    

  Programa 
Aplicació 
Pressupostària 

 Import  

F Suport a l’esport adaptat 

320.3410.4620600 35.000,00 €  

320.3410.4680200 0,00 € 

320.3410.4810000 20.000,00 € 

  Total Programa F 55.000,00 €  

    

  TOTAL PREVIST 2.225.000,00 €  
 
Amb la finalitat d’atendre un major nombre de sol·licituds de subvenció o d’atorgar un 
major import en les subvencions, aquest crèdit podrà ser ampliat amb una quantitat 
addicional de com a màxim la que es preveu per a cada subprograma, derivada de 
crèdits sobrants d’altres convocatòries o d’alguna modificació de crèdit. L’efectivitat de 
la quantia addicional estarà condicionada a la corresponent declaració de disponibilitat 
de crèdit amb caràcter previ a la resolució de les subvencions i l’aprovació de 
l’augment de la convocatòria. 
Els imports parcials de cada aplicació pressupostària són xifres estimatives i es podran 
redistribuir en funció de les sol·licituds presentades. 
 
3. Termini de presentació de sol·licituds 
El termini de presentació de sol·licituds serà el següent: 

 Programa Període de presentació de sol·licituds 

A1 
Suport als programes municipals de promoció 
de l’activitat física 

30 dies naturals a partir de l’endemà 
de la publicació de l’extracte de la 
convocatòria al BOPG. 

A2 
Suport a l’organització d’esdeveniments 
esportius 

De l’endemà de la publicació de 
l’extracte de la convocatòria al BOPG 
fins al 31 de maig. 

A3 
Suport a les actuacions de condicionament i 
millora en equipaments esportius municipals 

30 dies naturals a partir de l’endemà 
de la publicació de l’extracte de la 
convocatòria al BOPG. 
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A4 
Suport a la renovació del paviment esportiu 
dels equipaments esportius 

30 dies naturals a partir de l’endemà 
de la publicació de l’extracte de la 
convocatòria al BOPG. 

B1 Suport a l’activitat esportiva federada 30 dies naturals a partir de l’endemà 
de la publicació de l’extracte de la 
convocatòria al BOPG. B2 Suport a l’esport d’alta competició 

B3 
Suport a l’organització d’esdeveniments 
esportius federats 

De l’endemà de la publicació de 
l’extracte de la convocatòria al BOPG 
fins al 31 de maig. B4 

Suport a la participació en esdeveniments 
esportius federats 

B5 
Suport als actes commemoratius de 
l’antiguitat de les entitats esportives 

30 dies naturals a partir de l’endemà 
de la publicació de l’extracte de la 
convocatòria al BOPG. 

C 
Suport als consells esportius per a la 
promoció i el foment de l’activitat 
fisicoesportiva i l’esport 

D1 Suport al Programa «Neda a l’escola» 

D2 Suport a l’activitat esportiva escolar 

F Suport a l’esport adaptat 
Les sol·licituds s’hauran de presentar amb el model normalitzat per a cada 
subprograma que hi ha disponible al web de la Diputació de Girona i hauran d’anar 
signades electrònicament de la següent forma: 

n) Les entitats públiques hauran de signar la sol·licitud mitjançant signatura 
electrònica de qualsevol dels certificats admesos per la plataforma PSIS del 
Consorci AOC. Les sol·licituds s’hauran de presentar telemàticament per la 
plataforma EACAT. 

o) Les entitats privades hauran de signar la sol·licitud mitjançant signatura 
electrònica de l’entitat amb el certificat emès per la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre. Les sol·licituds s’hauran de presentar telemàticament per la 
plataforma específica de la Diputació de Girona per la tramesa de subvencions. 

 
4. Termini de resolució i notificació  
4.1. Termini de resolució 
El termini per resoldre la convocatòria és el que determinen les bases. Una vegada 
transcorregut el termini sense que s’hagi adoptat una resolució, els sol·licitants podran 
entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu. 
4.2. Termini de notificació 
Es notificarà la resolució a tots els beneficiaris de manera individualitzada, tal com 
preveu l’article 41.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals 
hagi estat desestimada, en el termini màxim de 10 dies hàbils, a comptar de la data en 
què s’adopti l’acord.  
 
5. Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta 
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós 
Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent de 
la notificació. Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de 
reposició davant de la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en el termini d’un 
mes, a comptar des del dia següent de la notificació.  
 
6. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Diputació i al lloc web de la 
Diputació, i l’extracte d’aquesta, d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la Llei 
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38/2003, general de subvencions, es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona. 
 
SEGON. Autoritzar la despesa de la convocatòria per un import de 2.225.000,00 € 
distribuïts amb càrrec a les aplicacions pressupostàries del pressupost de 2023: 

  Programa Aplicació Pressupostària  Import  

A1 
Suport als programes municipals de promoció de l’activitat 
física 

320.3410.4620000 290.000,00 €  

320.3410.4680000 0,00 € 

A2 Suport a l’organització d’esdeveniments esportius  
320.3410.4620100 40.000,00 €  

320.3410.4680100 0,00 € 

A3 
Suport a les actuacions de condicionament i millora en 
equipaments esportius municipals 

320.3410.7620000 500.000,00 €  

320.3410.7680000 0,00 € 

320.3410.7810100 0,00 € 

A4 
Suport a la renovació del paviment esportiu dels 
equipaments esportius 

320.3410.7620200 200.000,00 € 

320.3410.7680200 0,00 € 

320.3410.7810200 0,00 €  

  Total Programa A 1.030.000,00 €  

    

  Programa Aplicació Pressupostària  Import  

B1 Suport a l’activitat esportiva federada 320.3410.4810300 200.000,00 €  

B2 Suport a l’esport d’alta competició 320.3410.4810500 425.000,00 €  

B3 Suport a l’organització d’esdeveniments esportius federats 320.3410.4810600 75.000,00 €  

B4 
Suport a la participació en esdeveniments esportius 
federats  

320.3410.4814600 50.000,00 € 

B5 
Suport als actes commemoratius de l’antiguitat de les 
entitats esportives 

320.3410.4814700 15.000,00 € 

  Total Programa B 765.000,00 €  

    

  Programa Aplicació Pressupostària  Import  

C 
Suport als consells esportius per a la promoció i el foment 
de l’activitat fisicoesportiva i l’esport 

320.3410.4810700 220.000,00 €  

  Total Programa C 220.000,00 €  

    

  Programa Aplicació Pressupostària  Import  

D1 Suport al Programa «Neda a l’escola» 

320.3410.4539100 0,00 € 

320.3410.4620000 0,00 € 

320.3410.4810200 110.000,00 €  

D2 Suport a l’activitat esportiva escolar 

320.3410.4539100 0,00 € 

320.3410.4620000 0,00 € 

320.3410.4814500 45.000,00 € 

  Total Programa D 155.000,00 €  

    

  Programa Aplicació Pressupostària  Import  

F Suport a l’esport adaptat 

320.3410.4620600 35.000,00 €  

320.3410.4680200 0,00 € 

320.3410.4810000 20.000,00 € 
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  Total Programa F 55.000,00 €  

    

  TOTAL PREVIST 2.225.000,00 €  

 
TERCER. Facultar àmpliament el president de la corporació als efectes de procedir a 
l'execució del present acord, en especial per ordenar la publicació de la convocatòria 
en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, per resoldre els recursos que s’hi 
puguin interposar, i perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es persegueix, rectifiqui 
els defectes o les omissions que eventualment s’hagin pogut advertir. 
 
QUART. Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot 
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el president de la 
Diputació de Girona en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seva 
publicació, o directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Girona en el termini de dos mesos. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
19.  Proposicions urgents 
 
No n’hi ha. 
 
 
 
20.  Precs i preguntes 
 
No hi ha cap intervenció. 
 
 
 
No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 10:45 h, de 
la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
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