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Número:  1086  
Òrgan:  Junta de Govern 
Sessió:  Ordinària 
Data: 07 de febrer de 2023 
Hora:  10:00 
Lloc:  saló de sessions 
Document: Acta 
 
Expedient: 2023/1289 
 
 
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 24 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 
 

 

 Oficina de Difusió  

3 Aprovació de la convocatòria per seleccionar dos 
projectes expositius per al programa "Exposicions 
Viatgeres" pel període 2023-2024 - Oficina de 
Difusió 

2023/X020100/284 

4 Aprovar conveni de col·laboració per la 
coorganització dels Premis Carles Rahola - - Oficina 
de Difusió 

2023/Z020100/1063 

   

 Habitatge  

5 Aprovació de la concessió de la subvenció 
nominativa per al finançament del projecte de suport 
a les comunitats i d'intervenció en l'ús anormal de 
l'habitatge a l'Ajuntament de Salt 2023 – Habitatge 
 

2022/X020203/11356 

 Assistència i Cooperació als Municipis  

6 Canvis destí diversos ajuntaments dins el Fons  
econòmic de caràcter extraordinari - Assistència i 
Cooperació als Municipis 

2022/X020301/8126 

7 Canvi destí subvenció de l'Ajuntament de Sant Martí 
Vell dins el Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural, any 2022 -  Assistència i Cooperació als 
Municipis 
 

2022/X020301/1710 

 Patrimoni i Expropiacions  

8 Acceptació mutació demanial parcel·la C. 
Puigsacalm, Girona - Patrimoni i Expropiacions 
 

2022/J020600/9653 

 Cooperació Cultural  

9 Aprovació de la redistribució i resolució dels imports 
del programa «Indika», curs 2022-2023 - Cooperació 
Cultural 

2022/X020100/462 

10 Aprovació subvenció nominativa a l'Escola de 
Música de Palafrugell per al finançament del 
funcionament ordinari de l'Energia - Cooperació 
Cultural 

2023/X020203/121 

11 Aprovació subvenció nominativa a la Fundació 
Circus Arts Foundation per al Festival del Circ 
Elefant d'Or - Cooperació Cultural 

2023/X020203/192 

12 Subvenció nominativa a l'Ajuntament de Celrà per al 
finançament de l'Escola Municipal de dansa - 
Cooperació Cultural 

2023/X020203/9 
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13 Subvenció nominativa a l'Ajuntament de Girona per 
al finançament de Girona, Temps de flors  - 
Cooperació Cultural 

2023/X020203/55 

   

 Servei d'Esports  

14 Aprovació del procediment de reintegrament parcial 
de la subvenció a l'Associació Girona Judo pel 
programa B1, any 2020 - Servei d'Esports 

2020/X020200/6063 

15 Aprovació del procediment de reintegrament parcial 
de la subvenció al Club Patinatge Artístic Caldes pel 
programa B1, any 2020 - Servei d'Esports 

2020/X020200/6380 

16 Aprovació del procediment de reintegrament parcial 
de la subvenció al Club Esportiu Llançà pel 
programa B1, any 2020 - Servei d'Esports 

2020/X020200/6553 

17 Subvenció nominativa a l'Uni Girona CB per la Lliga 
Femenina Endesa, temporada 2022/23  - Serveis 
d'Esports 

2023/X020203/777 

18 Subvenció nominativa a la Unió Esportiva Olot SAD 
per la participació a la competició 2a RFEF -Servei 
d'Esports 

2023/X020203/871 

19 Subvenció nominativa al Club Bàsquet Girona 2014 
per a la participació a la Lliga ACB 2022-2023 - 
Servei d'Esports 

2023/X020203/989 

20 Subvenció nominativa al Consell Esportiu de l'Estany 
per l'Oficina Comarcal d'Esports - Servei d'Esports 
 

2023/X020203/872 

 Medi Ambient  

21 Aprovació de la convocatòria extraordinària de la 
Campanya Del Pla a l'acció 2023. L6 - Medi Ambient 

2023/X020100/404 

22 Aprovar modificació import subvenció atorgada al 
Consorci de l'Alta Garrotxa per adequació 
d'infraestructures -  Medi Ambient 

2022/X020203/7731 

23 Acceptació de la renúncia parcial de la subvenció 
Turó de Grenys, Sl dins la campanya del Parc 
Natural del Montseny, 2022 -  Medi Ambient 

2022/X020201/2152 

24 Acceptació de la renúncia parcial de la subvenció a 
Isidre Busquets Riera dins la campanya del Parc 
Natural del Montseny 2022 -  Medi Ambient 

2022/X020201/2163 

25 Revocació de subvenció concedida a l'Ajuntament 
d'Ordis per a actuacions en matèria forestal i de 
prevenció d'incendis forestals 2022 línia 3 -  Medi 
Ambient 

2022/X020201/2013 

26 Aprovar criteris selecció consells comarcals per 
establiment oficines locals transició energètica i 
convocatòria 2023 -  Medi Ambient 
 

2023/B010200/794 
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 Xarxa Viària  

27 Resolució d'expedient de responsabilitat patrimonial 
derivat de la reclamació presentada per Antonio 
Alberto Hernández del Rosal, en representació de 
POC - Xarxa Viària 

2021/D040600/4297 

28 Resolució d'expedient de responsabilitat patrimonial 
derivat de la reclamació presentada per Daniel 
Muñoz Ruiz, en representació de l'entitat Axa 
Seguros Generales, S.A. -  Xarxa Viària 

2022/D040600/6878 

29 Aprovació conveni entre la Diputació de Girona i 
l'Ajuntament de Sant Gregori per a l'execució d'obres 
de tractament superficial asfàltic a un tram del camí 
de Sant Gregori a Constantins - Xarxa Viària 

2022/D030403/9813 

   

30 Proposicions urgents  

31 Precs i preguntes  

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

24 de gener de 2023 
 
S’aprova per unanimitat i sense esmenes l’acta de la sessió ordinària del dia 24 de 
gener de 2023, lliurada prèviament als assistents.  
 
 
 
2.  Assistència a la Presidència en l'exercici de les seves atribucions, tal com 

disposa l'art. 35.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local 
 
 
 
3.  Aprovació de la convocatòria per seleccionar dos projectes expositius per 

al programa "Exposicions Viatgeres" pel període 2023-2024 - Oficina de 
Difusió 

 
El dia 22 de novembre de 2022 el Ple va aprovar les Bases per seleccionar dos 
projectes expositius per al programa “Exposicions Viatgeres”. L’òrgan competent per 
aprovar la convocatòria és la Junta de Govern de la Diputació segons decret de 
presidència de data 18 de juliol de 2019, modificada pel decret de 16 d’agost de 2019, 
en el que delega a favor de la Junta de Govern l’aprovació de totes les convocatòries 
de subvencions i les seves resolucions a l’empara de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions. En virtut de l’anterior i vist l’informe del cap de 
l’Oficina de Difusió i la fiscalització es proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord 
següent: 
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PRIMER. Aprovar el text de la convocatòria per seleccionar dos projectes expositius 
per al programa “Exposicions Viatgeres” pel període 2023-2024, les quals es 
transcriuen literalment a continuació: 
 
“CONVOCATÒRIA PER SELECCIONAR DOS PROJECTES EXPOSITIUS PER AL 
PROGRAMA “EXPOSICIONS VIATGERES” PEL PERÍODE 2023-2024 
 
1. Objecte de la convocatòria i destinataris 
Selecció de dos projectes expositius per al cicle d’exposicions itinerants Exposicions 
Viatgeres pel període 2023-2024. Cada un serà premiat amb 1.500 euros bruts, que es 
faran efectius un cop signat el corresponent contracte de préstec d’ús d’obra artística. 
Aquests premis estan subjectes a la corresponent retenció. 
Els destinataris de la convocatòria són artistes plàstics nascuts o amb domicili a les 
comarques gironines, la qual cosa s’ha d’acreditar al currículum mitjançant la 
documentació corresponent. 
2. Crèdits pressupostaris 
Autoritzar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 101.9200.4820000 
(Premis Exposicions Viatgeres), de l’oficina de Difusió d’aquesta corporació per a 
l’exercici del 2023, per import de 3.000 €. 
3. Termini 
El lliurament de sol·licituds es durà a terme del 20 de març al 21 d’abril de 2023. 
4. Termini de resolució i notificació 
El president de la Diputació de Girona resoldrà, a proposta del jurat, quins han de ser 
els dos projectes guanyadors, per a cadascun dels quals es formalitzarà i se signarà 
un contracte de préstec d’ús d’obra artística entre les parts, d’acord amb el model que 
consta com a annex . 
L’aprovació d’aquest model de contracte juntament amb les bases de la convocatòria 
habilitaran el president de la Diputació de Girona per signar el contracte esmentat i la 
resta de documents que calgui. 
La selecció de les propostes es farà pública durant la primera setmana del mes de 
maig, i es notificarà als autors dels projectes seleccionats. Es podrà consultar a la 
pàgina web Exposicions de la Diputació (http://www.ddgi.cat/exposicions) o trucant al 
972 185 129. 
Un cop notificada la resolució, les persones autores dels projectes seleccionats hauran 
de comunicar l’acceptació expressa o la renúncia a realitzar el cicle expositiu 
mitjançant un escrit que hauran de presentar al Registre d’Entrada de la Diputació. 
5. Règim de recursos  
El règim de recursos aplicables és el recurs potestatiu de reposició davant de la 
Presidència de la Diputació, en el termini d’un mes a partir del dia següent al de la 
notificació de la resolució, o bé el recurs contenciós administratiu davant del jutjat 
contenciós administratiu de Girona en el termini de dos mesos a partir del dia següent 
al de la notificació de la resolució. 
6. Mitjà de notificació 
Es garanteixen els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, 
igualtat i no discriminació mitjançant la inserció dels corresponents anuncis de la 
convocatòria al Tauler d'Anuncis de la Corporació, Butlletí Oficinal de Província de 
Girona i a la web corporativa. 
7. Criteris per valorar les propostes 
Són els relacionats a l’apartat 8 de les bases” 
 
SEGON. Garantir els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat,, 
igualtat i no discriminació mitjançant la inserció dels corresponents anuncis de la 
convocatòria al Tauler d'Anuncis de la Corporació, Butlletí Oficinal de Província de 
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Girona i a la web corporativa. 
 
TERCER. Autoritzar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària  
101.9200.4820000 (Premis Exposicions Viatgeres), de l’oficina de Difusió d’aquesta 
corporació per a l’exercici del 2023, Per import de 3.000 € 
 
QUART. Facultar el president de la Corporació per a la signatura del Conveni i de 
qualsevol altre document que sigui necessari per a l’execució d’aquest acord. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
4.  Aprovar conveni de col·laboració per la coorganització dels Premis Carles 

Rahola - - Oficina de Difusió 
 
Vist l’informe en relació al conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i la 
demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya per a la coorganització 
dels Premis de Comunicació Local Carles Rahola, el president de la Diputació de 
Girona proposa a la Junta de Govern l’adopció del següent Acord: 
 
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i la 
demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya per a la coorganització 
dels Premis de Comunicació Local Carles Rahola, del següent tenor literal: 
 
“Conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i la demarcació de Girona del 
Col·legi de Periodistes de Catalunya per a la coorganització dels Premis de 
Comunicació Local Carles Rahola 
Parts 
D’una banda, Miquel Noguer Planas, president de la Diputació de Girona (pujada de  
Sant  Martí, 4-5, 17004, Girona, i NIF núm. P1700000A), en virtut de les facultats 
conferides per acord de la Junta de Govern del [...] de 2023, assistit pel secretari 
general, Jordi Batllori i Nouvilas, que actua com a fedatari d’acord amb el que disposa 
l’article 3.2 i del Reial decret 12/2018. 
De l’altra, Jordi Grau i Ramió, president de la demarcació de Girona del Col·legi de 
Periodistes de Catalunya (c/ Nou del Teatre, 1, 2n 1a, 17001, Girona, i NIF núm. 
Q5856081D), en virtut de les facultats conferides per la Junta de Govern del dia 5 
d’abril de 2022. 
Antecedents 
Primer. En el marc dels àmbits de col·laboració que es duen a terme entre la 
demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya i la Diputació, ambdues 
entitats han assumit la coorganització dels Premis Carles Rahola de Comunicació 
Local. 
Segon. Els Premis Carles Rahola de Comunicació Local van néixer amb l’objectiu de 
reconèixer la tasca de la professió periodística a les comarques gironines i fomentar la 
creativitat informativa i les iniciatives per difondre, recuperar, gestionar o aplegar 
informació de tipus periodístic en qualsevol aspecte, format, àmbit i estructura. 
Les dues parts acorden subscriure un conveni de col·laboració per tal de dur a terme la 
coorganització dels Premis Carles Rahola de Comunicació Local. 
Pactes 

 Primer. Objecte 
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L’objecte d’aquest conveni és la col·laboració entre la Diputació de Girona i la  
demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya per a la coorganització 
dels Premis Carles Rahola de Comunicació Local durant un període de quatre anys, 
amb la possibilitat de prorrogar-lo fins a quatre anys més, amb el consentiment previ 
de les parts. 
Els Premis Carles Rahola de Comunicació Local es divideixen en set categories, amb 
les dotacions econòmiques següents: 
- Premi al millor projecte de comunicació periodística, dotat amb 2.000 €. 
- Premi al millor treball informatiu o divulgatiu en premsa escrita, dotat amb 1.000 €.  
- Premi Miquel Diumé al millor treball informatiu o divulgatiu en ràdio, dotat amb 

1.000 €. 
- Premi al millor treball informatiu o divulgatiu en televisió,  dotat amb 1.000 €. 
- Premi a la millor fotografia de premsa, dotat amb 1.000 €. 
- Premi a la millor iniciativa de comunicació institucional, dotat amb 1.000 €. 
- Premi a la millor informació digital, dotat amb 1.000 €. 
Segon. Actuacions de les parts 
La col·laboració de la Diputació de Girona, a través de l’Oficina de Difusió, consistirà 
en el següent: 

- Assumir la despesa de 8.000 € anuals (vuit mil euros) dels Premis Carles Rahola i 
transferir anualment, durant el mes de febrer de cada any, els fons a la demarcació 
de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya, amb càrrec a la partida 101 
9200 2260900 del pressupost de l’Oficina de Difusió, amb la següent distribució per 
anualitats: 

Exercici Partida Import 
2023 101 9200 2260900 8.000 € 
2024 101 9200 2260900 8.000 € 
2025 101 9200 2260900 8.000 € 
2026 101 9200 2260900 8.000 € 
TOTAL 32.000 € 

Aquesta transferència es farà mitjançant un pagament anticipat anual a la demarcació 
de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya, amb la prèvia presentació de la 
publicació de la convocatòria.  
Un cop celebrat l’acte dels Premis, la demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes 
de Catalunya haurà de justificar l’atorgament i entrega dels premis, establint com a 
data límit d’aquesta justificació el dia 30 d’abril. 
Per tal de justificar l’atorgament i l’entrega dels premis, la demarcació de Girona del 
Col·legi de Periodistes de Catalunya haurà de presentar l’acte del jurat on hi constin 
els guanyadors, així com la justificació del pagament a cadascun dels premiats amb la 
presentació del document bancari d’aquest pagament. 
En cas de no justificació de l’atorgament i entrega dels premis dins del termini 
esmentat, serà una causa de resolució del conveni. 
Atès el caràcter plurianual, l’autorització i disposició de la despesa, se subordinarà a 
l’existència de crèdit adequat i suficient que per a cada exercici es consigni en els 
respectius pressupostos de conformitat amb l’art. 174 TRLRHL. 

- Produir una exposició i un catàleg fruit dels treballs que els fotoperiodistes presentin a 
cada edició dels guardons en la categoria que premia la millor fotografia de premsa; 
i oferir als ajuntaments i a altres entitats gironines aquesta exposició perquè la 
puguin incorporar a la seva programació cultural, amb una despesa prevista 
aproximada de 5.000 € cada any, amb càrrec a la partida 101.9200.2260900 del 
pressupost general de l’Oficina de Difusió, amb la següent distribució per anualitats: 

Exercici Partida Import 
2023 101 9200 2260900 5.000 € 
2024 101 9200 2260900 5.000 € 
2025 101 9200 2260900 5.000 € 
2026 101 9200 2260900 5.000 € 
TOTAL 20.000 € 
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Atès el caràcter plurianual de la despesa, se subordinarà a l’existència de crèdit 
adequat i suficient que per a cada exercici es consigni en els respectius pressupostos 
de conformitat amb l’art. 174 TRLRHL. 

- Aportar els recursos humans necessaris i assumir, a través de l’Oficina de Difusió, les 
despeses que es derivin de l’organització de l’acte de lliurament dels Premis, amb 
una despesa prevista aproximada de 12.000 € l’any, amb càrrec a la partida 
101.9200.2260900 del pressupost general de l’Oficina de Difusió, amb la següent 
distribució per anualitats: 

Exercici Partida Import 
2023 101 9200 2260900 12.000 € 
2024 101 9200 2260900 12.000 € 
2025 101 9200 2260900 12.000 € 
2026 101 9200 2260900 12.000 € 
TOTAL 48.000 € 

Atès el caràcter plurianual de la despesa, se subordinarà a l’existència de crèdit 
adequat i suficient que per a cada exercici es consigni en els respectius pressupostos  
de conformitat amb l’art. 174 TRLRHL. 
La col·laboració de la demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya 
consistirà en el següent: 

a) Coordinar tècnicament i administrativament el projecte.  
b) Convocar els Premis des de la mateixa seu del Col·legi, rebre els 

treballs, comprovar que compleixin les bases i classificar-los per 
categories. 

c) Dirigir els tràmits necessaris per dur a terme la convocatòria. 
d) Aportar la seva expertesa en el món de la comunicació i el periodisme 

en l’organització dels Premis i la seva difusió. 
e) Fer arribar als integrants del jurat tots els treballs presentats que 

s’adeqüin a les bases dels Premis per tal que els avaluïn. 
La Diputació de Girona i la demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes de 
Catalunya han de constar com a organitzadores dels Premis en els crèdits, els 
elements de difusió que s’editin a aquest efecte, i el material publicitari i de 
comunicació, tant de premsa com d’altres mitjans de comunicació, inclosos d’internet. 
Tercer. Seguiment del conveni 
Les parts creen una comissió de seguiment paritària d’un membre per cada entitat 
signant que, si escau, es reunirà a fi d’efectuar el seguiment, la vigilància i el control de 
l’execució del conveni i dels compromisos adquirits pels signants. 
La selecció dels premiats i dels finalistes s’ha de fer a través d’un jurat, i entre els seus 
membres hi ha d’haver com a mínim un representant de la Diputació. 
Quart. Règim de modificació del conveni 
Les actualitzacions i modificacions eventuals del conveni han de constar en un annex i 
requereixen l’acord unànime de les parts. 
Cinquè. Causes d’extinció 
El conveni s'extingirà pel compliment de les actuacions que han 
estat objecte del conveni o per incórrer en causa de resolució.  
Són causes de resolució les següents: 
1. El transcurs del termini de vigència o de pròrroga del conveni sense haver-se 
acordat la pròrroga. 
2. L'acord unànime dels signants.  
3. L'incompliment de les obligacions i compromisos assumits. L'extinció del conveni 
per aquest supòsit requereix la realització del requeriment previst a l'apartat c de 
l'article 51.1de la Llei 40/2015.  
4. Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.  
5. L'impossibilitat d'aconseguir l'objecte o la finalitat prevista en aquest conveni. 
6. Qualsevol altra causa diferent a les anteriors previstes en el conveni a les lleis. 
Sisè. Vigència del conveni 
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Aquest conveni entrarà en vigor la data de la signatura i tindrà una vigència de quatre 
anys a comptar a partir d’aquesta data. Els signants podran acordar una pròrroga amb 
el consentiment d’ambdues parts. 
Setè. Jurisdicció 
Aquest conveni es regeix pel que estableix la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic. 
Per resoldre qualsevol qüestió litigiosa derivada de l’aplicació i de la interpretació 
d’aquest conveni són competents els jutjats i tribunals de la jurisdicció 
contenciosa-administrativa de la demarcació de Girona. 
I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen les dues 
parts.” 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa plurianual d’import 32.0000 € amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 101 9200 2260900 del pressupost de l’Oficina de Difusió: 

Exercici Partida Import 

2023 101 9200 2260900 8.000 € 

2024 101 9200 2260900 8.000 € 

2025 101 9200 2260900 8.000 € 

2026 101 9200 2260900 8.000 € 

TOTAL 32.000 € 

 
Atès el caràcter plurianual, l’autorització i disposició de la despesa, se subordinarà a 
l’existència de crèdit adequat i suficient que per a cada exercici es consigni en els 
respectius pressupostos de conformitat amb l’art. 174 TRLRHL 
 
TERCER. Aprovar les retencions de crèdit plurianuals d’import 20.0000 € amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 101 9200 2260900 del pressupost de l’Oficina de Difusió: 

Exercici Partida Import 

2023 101 9200 2260900 5.000 € 

2024 101 9200 2260900 5.000 € 

2025 101 9200 2260900 5.000 € 

2026 101 9200 2260900 5.000 € 

TOTAL 20.000 € 

 
Atès el caràcter plurianual, la retenció de la despesa, se subordinarà a l’existència de 
crèdit adequat i suficient que per a cada exercici es consigni en els respectius 
pressupostos de conformitat amb l’art. 174 TRLRHL 
 
QUART. Aprovar les retencions de crèdit plurianuals d’import 48.000 €amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 101 9200 2260900 del pressupost de l’Oficina de Difusió 

Exercici Partida Import 

2023 101 9200 2260900 12.000 € 

2024 101 9200 2260900 12.000 € 

2025 101 9200 2260900 12.000 € 

2026 101 9200 2260900 12.000 € 

TOTAL 48.000 € 

 
Atès el caràcter plurianual, la retenció de la despesa, se subordinarà a l’existència de 
crèdit adequat i suficient que per a cada exercici es consigni en els respectius 
pressupostos de conformitat amb l’art. 174 TRLRHL 
 
CINQUÈ. Facultar el president de la Corporació per a la signatura del Conveni i de 
qualsevol altre document que sigui necessari per a l’execució d’aquest acord. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
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5.  Aprovació de la concessió de la subvenció nominativa per al finançament 

del projecte de suport a les comunitats i d'intervenció en l'ús anormal de 
l'habitatge a l'Ajuntament de Salt 2023 – Habitatge 

 
L’Ajuntament de Salt va sol·licitar en data 22 de desembre del 2022 una subvenció 
nominativa per fer front a les despeses del personal contractat amb dedicació 
exclusiva en el “projecte de suport a les comunitats i d’intervenció en l’ús anòmal de 
l’habitatge” en l’àmbit de Salt, per un període d’execució que va del mes de gener de 
2023 al mes de desembre de 2023 (expedient 2022/11356). 
 
En motiva l’interès públic el fet que el municipi de Salt presenta moltes problemàtiques 
de gestió de comunitats com a conseqüència dels alts índexs d’immigració i d’atur que 
deriven a problemàtiques d’accés i manteniment d’habitatges, alhora que presenta una 
important proliferació d’ocupacions irregulars que impliquen un mal ús dels habitatges. 
 
Les funcions i tasques que es desenvolupen a l’oficina d’habitatge de Salt compleixen 
plenament raons d’interès públic i social ja que estan encaminades a garantir el dret a 
un habitatge digne, i humanitari ja que la població de Salt té unes característiques 
especials pel que fa als països d’origen dels seus habitants, alta densitat en l’ocupació 
dels habitatges i alt índex d’atur. Pel que fa a les raons econòmiques, el funcionament 
de l’oficina i de les tasques especialitzades que requereix la gestió de les polítiques 
d’habitatge, fan que s’hagi de destinar molts més recursos econòmics que els altres 
municipis de la demarcació. 
 
La subvenció directa es pot atorgar, d'acord amb el que s'estableix a l'article 22.2.a de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; a l'article 15.a de 
l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, entre d’altres supòsits, 
quan estiguin consignades nominativament al pressupost. 
 
El Ple de la Diputació va aprovar en data 17 de desembre de 2019 el Pla Estratègic de 
Subvencions, que inclou la subvenció nominativa per a l’Ajuntament de Salt per al suport 
a les comunitats i intervenció en l’ús anòmal de l’habitatge. 
 
El Ple de la Diputació va aprovar inicialment en data 24 de novembre de 2022 el 
pressupost general de la Diputació de Girona per a l’exercici 2023, que preveu una 
consignació destinada a “l’Ajuntament de Salt – Habitatge Comunitats”, amb aplicació 
pressupostària 210/1521/4620100, de 50.000,00 €. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2023 figura una subvenció consignada 
nominativament a favor de l’Ajuntament de Salt, d’acord amb el que estableix l’article 
22.2 a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 16.1 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona; i vist que la concessió 
de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb el 
procediment regulat en l’article 65 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
L'òrgan competent per a l'aprovació de subvencions directes, per un import superior als 
18.000,00 €, és la Junta de Govern, d’acord amb la delegació efectuada per la resolució 
de la presidència el 20 d’agost de 2019.  
 
Vist l’informe favorable del cap de l’Àrea d’Assistència i cooperació als municipis, el 
diputat delegat d’Habitatge proposa a la Junta de Govern que adopti d’acord següent: 
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Primer. Concedir la subvenció que es detalla en el quadre següent: 
 

Núm. d'expedient Nom del beneficiari NIF del beneficiari 

2022/11356 Ajuntament de Salt P1716400E 

Objecte de la subvenció Naturalesa 

Suport a les comunitats i d’intervenció en l’ús anòmal de l’habitatge Corrent 

Cost de l’objecte de la subvenció  Import de la subvenció % de finançament 

193.209,83 € 49.983,83 € 25,87 % 

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa d'import 49.983,83 € amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària 210/1521/4620100 del pressupost de la Diputació de Girona 2023. 
 
Tercer. Despeses subvencionables i període d’execució. La subvenció que es 
concedeix té caràcter singular. Es consideren despeses subvencionables les que es 
detallen en el pressupost de la sol·licitud i que formen part de l’objecte de la subvenció; 
per tant, l’import que s’autoritza no podrà ser utilitzat per sufragar despeses d’una altra 
naturalesa.  
No es consideren despeses subvencionables les despeses d’inversió i les que no 
responguin a la naturalesa de l’objecte de subvenció. 
Es consideren despeses efectuades les que s’hagin meritat durant el termini d’execució, 
al llarg del 2023, encara que no hagin estat pagades efectivament abans d’acabar el 
període de la justificació. 
 
Quart. Compatibilitat. La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, 
ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol 
administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d’organismes 
internacionals. La suma de les subvencions compatibles amb la de la Diputació de 
Girona en cap cas no pot superar el cost total de l’activitat subvencionada. 
 
Cinquè. Acceptació de la subvenció. Cal que el beneficiari accepti expressament la 
subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per la seva aplicació. 
 
Sisè. Termini i règim de justificació. El beneficiari ha de justificar, en el termini de 3 
mesos a partir de l’acabament del període d’execució establert al punt tercer d’aquest 
acord, la realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per l’import de 193.209,83 €, 
corresponent a l’import de les despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud 
de subvenció, mitjançant la presentació al Registre General de la Diputació del compte 
justificatiu normalitzat, disponible a l’apartat «Documentació» del web de la Diputació 
de Girona (www.ddgi.cat), acompanyat de la memòria justificativa del compliment de 
l’activitat. 
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la 
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.  
En cas que el cost justificat sigui inferior al que consta en el pressupost acceptat, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el 
percentatge de desviació. 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a 
la base quarta (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos, etc.), superin la despesa 
efectiva. 
El centre gestor revisarà la documentació justificativa i, si hi detecta errors o 
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils els 
esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que, 
si no ho fes, es consideraria incomplerta l’obligació de justificació, amb les 
conseqüències que s’estableixen als articles 22 i 33 de l’Ordenança general de 
subvencions. 

http://www.ddgi.cat/
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Setè. Pagament. El pagament de la subvenció es farà en concepte de bestreta en el 
termini d’1 mes a partir de la notificació d’aquesta resolució i prèvia sol·licitud i 
acceptació expressa de la subvenció. 
L’import de la bestreta serà del 100% de l’import de la subvenció. El pagament es farà 
sense la constitució prèvia d’una fiança o garantia. 
Es tramitarà el pagament de la subvenció o la bestreta previ informe favorable del cap 
del centre gestor, i el pagament es farà efectiu mitjançant transferència bancària. 
El beneficiari resta obligat a presentar la justificació econòmica al Registre General de 
la Diputació en el termini atorgat a l’efecte, de conformitat amb el que s’estableix en el 
punt sisè d’aquest acord. 
 
Vuitè. Obligació de difusió i publicitat. El beneficiari haurà de fer constar expressament 
el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de 
les actuacions que siguin objecte de subvenció, encara que l’activitat ja hagi estat 
realitzada. 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions puguin 
correspondre, s’aplicaran les regles següents: 

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

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

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

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

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

El centre gestor d’Habitatge tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, revocació i 
reintegrament de les subvencions concedides, i l’òrgan competent per adoptar els 
acords corresponents serà la Junta de Govern de la Diputació. 
 
Tretzè. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients, l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al títol III de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
El beneficiari i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva 
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi 
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment 
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als efectes 
que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
sens perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre. 
 
Catorzè. Prohibició de contractació amb persones vinculades. El beneficiari no 
podrà concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb 
persones o entitats amb qui estigui vinculat, llevat que la contractació es realitzi amb 
les condicions normals de mercat i hagi obtingut l’autorització de la Diputació de 
Girona. 
Tampoc no podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l’article 29.7 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
Quinzè. Principis ètics i regles de conducta. El beneficiari d’aquesta subvenció està 
obligat a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de conducta establerts 
a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern, com són, entre d’altres, els següents:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L’incompliment dels principis i regles anteriors comportarà l’aplicació del règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció del 
caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
Setzè. Normes supletòries. En tot el que no s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normes que hi siguin aplicables. 
 
Dissetè. 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. 
 
Divuitè. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Salt. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
6.  Canvis destí diversos ajuntaments dins el Fons econòmic de caràcter 

extraordinari - Assistència i Cooperació als Municipis 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària del dia 5 de juliol 
de 2022, va resoldre la convocatòria de subvencions del Fons econòmic de caràcter 
extraordinari per l’any 2022. 
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Les bases reguladores d’aquesta línia de subvencions estableixen que els beneficiaris 
poden sol·licitar, abans de finalitzar el termini de justificació, el canvi de destinació de 
les subvencions atorgades, i l’òrgan competent per a resoldre les sol·licituds és la 
Junta de Govern. 
 
El termini per a justificar les subvencions per a inversions finalitzarà el 30 de setembre 
del 2023 i, durant el quart trimestre de l’any 2022, dos beneficiaris han sol·licitat el 
canvi de destí mitjançant el model normalitzat. 
 
D’acord amb la documentació presentada i amb les Bases específiques reguladores 
d’aquestes subvencions, el Diputat delegat de Suport a les Entitats Locals proposa a la 
Junta de Govern que adopti l’acord següent: 
 
PRIMER. Autoritzar el canvi de destí sol·licitat per l’Ajuntament de Garriguella en data 
18 d’octubre de 2022, de les subvencions atorgades per a inversions en la 
convocatòria del Fons econòmic de caràcter extraordinari, expedient 2022/5951, pels 
conceptes i imports següents: 
 

Concepte inicial Concepte final Pressupost 
Subvenció 
Inicial € 

Subvenció 
Final € 

Instal·lació de 
l'enllumenat de la zona 
de El Molí de Vent 

 13.625,98 € 13.625,98 € 0,00 € 

 
Renovació del terra de cautxú de 
la Llar d'Infants 

3.600,00 € 0,00 € 3.600,00 € 

 Millora del terra de l'escola 1.185,80 € 0,00 € 1.185,80 € 

 

Millora de la instal·lació de 
l'enllumenat públic del c/ Mare de 
Déu del Camp i de  l'espai de la 
Plaça del Lliri 

9.717,01 € 0,00 € 8.840,18 € 

TOTAL   13.625,98 € 13.625,98 € 

 
SEGON. Autoritzar el canvi de destí sol·licitat per l’Ajuntament de Toses en data 17 de 
novembre de 2022, de les subvencions atorgades per a inversions en la convocatòria 
del Fons econòmic de caràcter extraordinari, expedient 2022/6147, pels conceptes i 
imports següents: 
 
Concepte inicial Concepte final Pressupost Subvenció 

Inicial € 
Subvenció Final 
€ 

Estabilitzar un talús al 
carrer Prat de Mitges 

 
20.572,92 € 20.572,92 € 0,00 € 

 
Enllumenat de la zona 
de Ballí i Collet de Nuri 
del nucli de Nevà  

23.113,29 € 0,00 € 20.572,92 € 

TOTAL 
  20.572,92 € 20.572,92 € 

 
TERCER. Obligació de difusió i publicitat. Els beneficiaris han de fer constar 
expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, 
publicitat o difusió en relació amb les actuacions que siguin objecte de subvenció.  
 
En despeses corrents i subvencions per a inversions en obres de menys de 25.000 €: 
els beneficiaris han d’acreditar la difusió de la subvenció mitjançant la publicació a la 
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pàgina web o al tauler d’anuncis corporatius o en algun altre mitjà de comunicació local 
o general.  
 
QUART. Notificar la present resolució als ajuntaments interessats amb la indicació que 
el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes, està condicionat al 
compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i 
a les condicions establertes en la normativa del Fons econòmic de caràcter 
extraordinari. 
 
Per tot l'anterior, s'informa favorablement aquesta proposta de canvi de destí de les 
subvencions atorgades a diversos ajuntaments en la convocatòria del Fons econòmic 
de caràcter extraordinari. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
7.  Canvi destí subvenció de l'Ajuntament de Sant Martí Vell dins el Fons de 

Cooperació Econòmica i Cultural, any 2022 - Assistència i Cooperació als 
Municipis 

 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària de dia 3 de maig 
de 2022 va resoldre la concessió de subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural per a l’any 2022. A L’Ajuntament de Sant Martí Vell se li va concedir la 
subvenció del Fons de Cooperació Econòmica 2022 d’acord amb el següent detall: 
 

Expedient 
 

Línia Concepte Pressupost Subvenció  

2022/1710 Inversions Adequació i millora del 
sanejament al nucli 
Sant Martí Vell   

26.000,00 € 26.000,00 € 

Total 
 

   26.000,00 € 

 

Les bases reguladores d’aquesta línia de subvencions estableixen que els beneficiaris 
poden sol·licitar, abans de finalitzar el termini de justificació, el canvi de destinació de 
les subvencions atorgades, i l’òrgan competent per a resoldre les sol·licituds és la 
Junta de Govern. 
 
Vista la petició que presenta l’Ajuntament de Sant Martí Vell  en data 29/11/2022 de 
canvi de destí de la subvenció concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural 2022, per a obres d’inversió. 
 
D’acord amb la documentació presentada i amb les Bases de la convocatòria, el 
Diputat delegat de Suport a les Entitats Locals, proposa a la Junta de Govern que 
adopti l’acord següent: 
 
PRIMER. Autoritzar a l’Ajuntament de Sant Martí Vell el canvi de destí de la subvenció 
que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2022 per a obres 
d’inversió, expedient 2022/1710, pel concepte i l’import que es detallen.  
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Concepte inicial Concepte final Pressupost Subvenció 
Inicial  

Subvenció 
Final  

Adequació i millora 
del sanejament al 
nucli Sant Martí 
Vell   

 26.000,00 € 26.000,00 €  

 
Asfaltar xarxa 
viària del municipi 

26.000,00 €  26.000,00 € 

Total   26.000,00 € 26.000,00 € 

 

SEGON. Obligació de difusió i publicitat. 
En el cas de subvencions de més de 25.000,00 € per a inversions en obres, caldrà 
col·locar en la zona de les obres fins que finalitzin un cartell anunciador amb el nom de 
l'actuació i el logotip i el nom de la Diputació de Girona. A la tramesa del compte 
justificatiu s'haurà d'adjuntar una fotografia del cartell col·locat. 
 
TERCER. Notificar la present resolució a l’ajuntament interesat amb la indicació que la 
subvenció, que és compatible amb altres ajudes, està condicionada al compliment de 
la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a les 
condicions establertes en la normativa del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 
2022 i a la seva justificació, de com a mínim l'import de la subvenció, mitjançant el 
compte justificatiu, dintre del termini que finalitza el dia 30 de setembre de 2023. 
 
Per tot l'anterior, s'informa favorablement aquesta sol·licitud de canvi de destí i la 
proposta a la Junta de Govern. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
8.  Acceptació mutació demanial parcel·la C. Puigsacalm, Girona - Patrimoni i 

Expropiacions 
 
Antecedents 
La Diputació de Girona i l’Ajuntament de Girona han instruït els respectius 
expedients en ordre a efectuar un intercanvi de titularitats entre l’edifici propi 
d’aquesta Diputació situat al carrer Sant Josep 14/Portal Nou 9 (antiga seu de la 
UNED) de la ciutat de Girona i un terreny municipal ubicat al paratge de la Font de 
l’Abella (carrer Puigsacalm), pels motius que consten en les memòries redactades 
i que han de redundar en benefici de les dues corporacions. 
 
Per una banda, la Diputació, mitjançant acord de la Junta de Govern de 13 de 
desembre de 2022, va aprovar la mutació demanial subjectiva a favor de l’Ajuntament 
de Girona de l’immoble del carrer Sant Josep 14/Portal Nou 9 de la ciutat de Girona, 
per tal que el destini a satisfer les demandes de locals i espais de les entitats 
ciutadanes, necessaris per la seva activitat, o altres usos similars. Simultàniament, 
va aprovar el text del conveni regulador de la mutació demanial esmentada. 
 
L’Ajuntament de Girona ha acceptat, per acord de la Junta de Govern de data 13 
de gener de 2023, la mutació demanial intersubjectiva de l’immoble esmentat, al 
mateix temps que ha aprovat la signatura del conveni a subscriure, en els termes 
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aprovats per la Diputació de Girona.  
 
D’altra banda, l’Ajuntament de Girona ha aprovat la mutació demanial subjectiva a 
favor de la Diputació de Girona del bé de domini públic conformat per una porció 
de terreny de 2.239,40 m² de superfície, ubicat al carrer Puigsacalm 9-19, 
mitjançant acord de 13 de gener de 2023, juntament amb l’aprovació del text del 
conveni a subscriure entre les dues institucions. 
 
D’acord amb la petició efectuada en el seu dia a l’Ajuntament, la pretensió de la 
Diputació de disposar de la titularitat del terreny de la zona de la Font de l’Abella 
(carrer Puigsacalm) es justifica per la possibilitat –a través d’una futura 
construcció- de superar el dèficit d’espais propis que pateix des de fa temps, que 
ha obligat a llogar diversos locals d’oficines a la ciutat i també aparcaments per al 
seu parc mòbil, i que impedeix absorbir el creixement dels darrers anys i el que es 
pugui produir en un futur.  
 
Les característiques de l’esmentat terreny són les següents: 
 
"Urbana. Pieza de terreno situada en el término municipal de Girona, en el ámbito del Proyecto 
de Reparcelación del "Polígono número II, del Sector Font de l'Abella", de forma trapezoidal, de 
superficie dos mil trescientos veintiocho metros cuadrados, destinada a EQUIPAMIENTOS, 
correspondiente a la finca de resultado identificada con la letra J-29, que LINDA en conjunto: 
Norte, con parcelas integrantes de la finca número 8 de resultado, situada en la Isla J; Sur, con 
vial que atraviesa el Polígono en sentido Este-Oeste; y Este y Oeste, con viales que atraviesan 
el Polígono en sentido Norte-Sur. 
Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 2 de Girona, secció 1a, al volum 2.727, llibre 487, 
foli 25, inscripció 1, finca núm. 26.156. 
Pertany a l’Ajuntament de Girona a títol de reparcel·lació, segons escriptura pública autoritzada 
el dia 2 d'abril de 1993 per la Notària de Girona Sra. Maria Belén Mayoral del Barrio. 
La superfície cadastral de la finca és de 2.239,40 m², amb la referència cadastral: 
5863301DG8456D0001KK, i té assignats els números 9 a 19 del carrer Puigsacalm i els 
números 28 a 30 del carrer de Ma Aurèlia Capmany i Farnés.” 
 
Obra a l’expedient certificat de règim urbanístic emès per l’Ajuntament de Girona, en el 
que es posa de manifest que la finca té la classificació urbanística de sòl urbà 
consolidat i la qualificació urbanística de Sistema General d’Equipaments Comunitaris 
(clau E), i en detalla les condicions d’edificabilitat.  
 
Consta a l’expedient informe de valoració de la finca, realitzat per l’empresa TINSA, 
que fixa un valor total de taxació de 425.999,44 €. La taxació ha estat considerada 
conforme pel Cap del Servei d’Arquitectura, en informe emès el 23 de novembre de 
2022, i estimada pels serveis tècnics de l’Ajuntament en 426.000,00 €. 
 
Consta també a l’expedient l’esborrany del conveni regulador de les condicions de la 
mutació demanial intersubjectiva a favor de la Diputació de Girona.  
 
Tal com queda reflectit en l’esmentat esborrany del conveni és necessari aprovar 
l’acceptació expressa de la mutació a favor de la Diputació de Girona i de la 
corresponent titularitat, i autoritzar la signatura del conveni.  
 
Ha emès informe el Servei de Patrimoni de la Secretaria General. 
 
Fonaments de dret 
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L’article 216 bis, ap. 2 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (Text refós 
aprovat per DLeg 2/2003, de 28 d’abril) estableix que es produeix una mutació 
demanial si els béns de domini públic dels ens locals i llurs organismes públics es 
poden afectar a serveis d'altres administracions públiques per a destinar-los a un ús 
públic o servei públic de llur competència. Indica també que la mutació demanial entre 
administracions públiques no altera el caràcter demanial dels béns. En el mateix sentit 
s’expressa l’article 27 del Reglament de Patrimoni dels ens locals de Catalunya 
(Decret 336/1988, de 17 d’octubre). 
 
La mutació demanial transmet la titularitat dels béns o drets demanials que són 
necessaris per al compliment de les finalitats de l'administració adquirent, la qual 
manté aquesta titularitat mentre continuïn afectats a l'ús o servei públic i, per tant, 
conservin el caràcter demanial. Si els béns o drets demanials no són destinats a l'ús o 
servei públic o s'hi deixen de destinar posteriorment abans de la finalització del termini 
acordat, reverteixen a l'administració transmitent i s'integren en el seu patrimoni 
dominical amb totes llurs pertinences i accessions. 
 
Si en l'acord de transmissió de la mutació demanial no s'estableix una altra cosa, 
s'entén que el fi per al qual s'ha atorgat s'ha de complir en el termini de cinc anys. En 
el present cas, el text del conveni recull que aquest termini de cinc anys quedarà 
ampliat per un temps addicional de cinc anys més, mitjançant notificació a l’Ajuntament 
que n’indiqui els motius, prèviament a l’esgotament del termini inicial. 
 
Per altra banda, l’article 72 de la Ley 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimonio de las 
Administraciones Públicas (LPAP) requereix la signatura d’una acta. Tot i no tenir 
aquest article caràcter bàsic, sí que es considera aplicable en el sentit que cal signar 
un instrument que deixi constància del lliurament i recepció, i que ha de perfeccionar el 
canvi de titular dels béns. En aquest sentit, el text del conveni a subscriure entre les 
dues institucions compleix perfectament aquesta funció, en deixar constància expressa 
del lliurament de la propietat de la finca a la Diputació de Girona, i l’acceptació 
d’aquesta.  
 
En relació a l’òrgan competent per adoptar l’acord, i atès que segons l’esmentat article 
216 bis del TRLMRLC la mutació demanial no altera la qualificació jurídica dels béns 
de domini públic, no és aplicable l’article 33.2, g de la Llei reguladora de les bases del 
règim local (Llei 7/1985), que atribueix al Ple la competència per a les esmentades 
alteracions. Així doncs, la competència sobre l’adopció de l’acord vindrà determinada 
per la valoració del bé a transmetre, de conformitat amb les regles de la Disposició 
Addicional segona de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic.  
 
A la vista de la valoració del bé que ha de rebre la Diputació, efectuada per tècnic 
habilitat i confirmada pel funcionari responsable del Servei d’Arquitectura, fixada en la 
quantitat de 425.999,44 €, l’òrgan competent per adoptar l’acord d’acceptació és la 
presidència de la corporació, ja que aquest import és inferior al 10% dels recursos 
ordinaris del pressupost i als 3 milions €. No obstant això, la Presidència ha delegat en 
la Junta de Govern la competència per a resoldre les adquisicions de béns immobles 
subjectes a la legislació patrimonial quan el seu import sigui superior als 100.000 € i 
inferior als 3 milions €, segons text refós aprovat per Decret de 20 d’agost de 2019. 
 
Atesos els antecedents, es proposa a la Junta de Govern l’adopció del següent  
 
ACORD 
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PRIMER.- ACCEPTAR la mutació demanial intersubjectiva a favor de la Diputació de 
Girona, i la corresponent adquisició de la titularitat, del terreny ubicat al carrer 
Puigsacalm 9-19 de Girona, qualificat de domini públic, aprovada per l’Ajuntament de 
Girona per acord de la Junta de Govern de 13 de gener de 2023, amb efectes des de 
la data de signatura del conveni regulador de les condicions de la mutació demanial.  
 
SEGON.- APROVAR la signatura del conveni entre la Diputació de Girona i 
l’Ajuntament de Girona regulador de les condicions per la mutació demanial de la finca, 
en els termes que consten en l’acord de la Junta de Govern de l’Ajuntament de Girona 
de 13 de gener de 2023.  
 
TERCER.- ANOTAR a l’inventari de béns l’operació de mutació demanial 
intersubjectiva, amb la incorporació de la finca del carrer Puigsacalm 9-19 com a bé de 
domini públic-servei públic. 
 
QUART.- DONAR DE BAIXA de l’inventari de béns l’immoble i el solar del carrer Sant 
Josep, 14. 
 
CINQUÈ.- INSCRIURE al Registre de la Propietat la mutació demanial de la finca, a 
favor de la Diputació de Girona. 
 
SISÈ.- FACULTAR al President de la Diputació per a la signatura del conveni i dels 
documents que siguin necessaris per al desplegament del present acord. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
9.  Aprovació de la redistribució i resolució dels imports del programa 

«Indika», curs 2022-2023 - Cooperació Cultural 
 
Vistes les Bases específiques reguladores de subvencions als centres de conservació, 
difusió i interpretació del patrimoni cultural i la memòria històrica en el marc del 
programa «Indika» de patrimoni cultural i educació de la Diputació de Girona, 
aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió de 15 de desembre de 2020, 
publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG núm. 2, de 5 de gener 
de 2021). 
 
Vista la Convocatòria pública de subvencions en règim de concurrència competitiva, 
als centres de conservació, difusió i interpretació del patrimoni cultural i la memòria 
històrica, en el marc del programa «Indika» de recursos educatius de la Diputació de 
Girona - curs 2022-2023, aprovada per la Junta de Govern en la sessió de 15 de febrer 
de 2022 (BOPG núm. 36, de 22 de febrer de 2022).  
 
Atès que la competència per a resoldre correspon a la Junta de Govern de la Diputació 
de Girona, segons allò establert a l'article 9 de les bases. 
 
L’art. 11 de les bases específiques estableix que els centres d’educació han de 
sol·licitar la subvenció de l’activitat relacionada al programa «Indika» a la Diputació de 
Girona mitjançant el formulari específic del web dels programes pedagògics. 
Prèviament, els centres d’educació s’hauran d’haver posat en contacte amb els 
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centres patrimonials per a reservar l’activitat. La Diputació de Girona emetrà un 
informe i/o avís en què doni conformitat de la subvenció, per al centre d’ensenyament  
i per al centre patrimonial. La reserva quedarà condicionada a l’ordre d’entrada de la 
sol·licitud i a l’existència de crèdit suficient. Cada centre escolar podrà sol·licitar fins a 
8 activitats subvencionades; a partir de la novena reserva, les sol·licituds quedaran 
directament en llista d’espera. 
 
Atès que en aquests moments ja es disposa de les reserves que corresponen al curs 
escolar 2022-2023. 
 
Vist l’informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, i atesos els 
antecedents esmentats, el president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves 
Tecnologies, Esports i Educació proposa a la Junta de Govern que adopti l'acord 
següent:  
 
PRIMER. Vincular tres aplicacions pressupostàries del pressupost 2023, degut a la 
condició jurídica d’algun dels tercers: 
 

Aplicació pressupostària 

300/3260/4676000 – Ajuts a consorcis per accions pedagògiques 

300/3260/4790000 – Ajuts a indústries culturals per a accions pedagògiques 

300/3260/4510000 – Ajuts a agències dependents de la Generalitat de Catalunya 

 
SEGON. Redistribuir l’import de la convocatòria de subvencions als centres de 
conservació, difusió i interpretació del patrimoni cultural i la memòria històrica, en el 
marc del programa «Indika», de recursos educatius de la Diputació de Girona – curs 
2022/2023, d’import total inicial de 140.000,00 €, d’acord amb el detall següent i 
d’acord amb les aplicacions pressupostàries del pressupost de la Diputació de Girona 
de 2023: 
 

Aplicació 
pressupostària 

Crèdits inicials (en €) Crèdits finals (en  €) Diferència (en  €) 

300/3260/4620000  140.000,00 €    44.745,47 € 
 

- 95.254,53 € 

300/3260/4676000 0 € 9.209,50 € + 9.209,50 € 

300/3260/4810900 0 € 25.698,00 € + 25.698,00 € 

300/3260/4790000 0 € 23.968,00 € + 23.968,00 € 

300/3260/4510000 0 € 36.379,03 € + 36.379,03 € 

Total 140.000,00 € 140.000,00 € 0,00 € 

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

Aplicació pressupostària Reajustament (en €) 

300/3260/4620000 - 95.254,53 € 

300/3260/4676000 + 9.209,50 € 

300/3260/4810900 + 25.698,00 € 

300/3260/4790000 + 23.968,00 € 

300/3260/4510000 + 36.379,03 € 

Total 0,00 € 

 
QUART. Publicar la distribució definitiva dels crèdits d’aquesta convocatòria a la Base 
de Dades Nacional de Subvencions i fer-ne una menció expressa al BOPG.  
 
CINQUÈ. Concedir als beneficiaris que s’esmenten a continuació les subvencions que 
es detallen, corresponents al programa «Indika», pel curs escolar 2022-2023: 
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300.3260.4620000 
 

Expedient Beneficiari NIF Import 

2022/4011 Ajuntament d’Arbúcies – Museu Etnològic del Montseny P1700900B 7.309,00 € 

2022/2751 Ajuntament de Girona P1708500B 6.085,00 € 

2022/4249 Ajuntament de Lloret de Mar P1710200E 557,50 € 

2022/3849 Ajuntament de Ripoll P1715600A 220,68 € 

2022/4324 Ajuntament de Tossa de Mar P1721500E 240,00 € 

2022/3249 Ajuntament d’Hostalric P1708900D 282,50 € 

2022/3714 Ecomuseu-Farinera de Castelló d’Empúries P1700069F 2.405,73 € 

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

P1701600G 18.725,00 € 

2022/4179 Museu de la Mediterrània, Can Quintana Q1700569E 4.233,15 € 

2022/3995 Museu del Suro de Catalunya P6712404J 1.172,50 € 

2022/4245 Terracotta Museu Q1700639F 712,50 € 

 
TOTAL 
 

  41.943,56 € 

 
300.3260.4676000 
 

Expedient Beneficiari NIF Import 

2022/3650 Consorci del Museu Memorial de l’Exili G55024038 9.209,50 € 

 
TOTAL 
 

  9.209,50 € 

 
300.3260.4810900 
 

Expedient Beneficiari NIF Import 

2022/4198 Associació Atzagaia G17917170 665,00 € 

2022/3420 Associació Centre d’Educació Ambiental Alt Ter G17645151 638,00 € 

2022/4161 Confraria de Pescadors de l’Escala G17042136 487,50 € 

2022/3919 Fundació Gala-Salvador Dalí G17077694 8.417,50 € 

2022/4357 Fundació Josep Pla G17337221 1.265,00 € 

2022/3534 Fundació Privada Carl Faust G08232985 380,00 € 

2022/4151 Fundació Privada Pascual i Prats G17729286 4.295,00 € 

2022/4063 Fundació Promediterrània – Museu de la Pesca G17752635 3.572,50 € 

2022/4259 Fundació Rafael Masó G17978339 695,00 € 
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2022/4280 Museu del Cinema  G17423583 3.757,50 € 

2022/4079 Museu del Joguet de Catalunya G17535717 1.525,00 € 

 
TOTAL 
 

  25.698,00 € 

 
300.3260.4790000 
 

Expedient Beneficiari NIF Import 

2022/4145 Atri Cultura i Patrimoni SLU B55169387 262,00 € 

2022/4253 
 
Casa de Colònies Ca n’Oliver, Cestuca, SL 
 

B17255050 11.146,00 € 

2022/4293 
 
EducArt, Serveis Educatius i Culturals, SL 
 

B17525841 9.275,00 € 

2022/4109 
 
Sastres Paperers, SC 
 

J55197347 3.075,00 € 

2022/4354 Vocontis. Arqueologia i Cultura ***3226** 210,00 € 

 
TOTAL 
 

  23.968,00 € 

 
300.3260.4510000 
 

Expedient Beneficiari NIF Import 

2022/3794 Canònica de Santa Maria de Vilabertran Q0801970E 368,97 € 

2022/3852 Conjunt Monumental de Sant Pere de Rodes Q0801970E 6.394,69 € 

2022/3140 Museu d’Arqueologia de Catalunya - Empúries Q0801970E 19.780,00 € 

2022/3539 Museu d’Arqueologia de Catalunya - Girona Q0801970E 3.366,50 € 

2022/4188 Museu d’Arqueologia de Catalunya - Ullastret Q0801970E 3.750,00 € 

2022/4336 Museu d’Art de Girona Q0801970E 2.718,87 € 

 
TOTAL 
 

  36.379,03 € 

 
SISÈ. Disposar la despesa total, de 137.198,09 €, amb càrrec a  les aplicacions 
pressupostàries següents del pressupost 2023 de la Diputació de Girona:  
 

Aplicació pressupostària Import concedit (en €) 

300.3260.4620000 41.943,56 € 

300.3260.4676000 9.209,50 € 

300.3260.4810900 
25.698,00 € 

300.3260.4790000 23.968,00 € 

300.3260.4510000 36.379,03 € 

Total 137.198,09 € 

 
SETÈ. Determinar que el lliurament de la subvenció resta condicionada al compliment 
de les bases específiques reguladores i de l'Ordenança general de subvencions de la 
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Diputació de Girona i informar els beneficiaris que, una vegada comunicada la 
concessió de la subvenció, si en el termini d’un mes no manifesten el contrari, 
s’entendrà que accepten la subvenció, així com les condicions general i específiques 
fixades que hi siguin d’aplicació. 
 
VUITÈ. Facultar àmpliament el president de la Diputació per a l'execució del present 
acord i la resolució dels compromisos que se'n derivin i perquè, si cal, d'acord amb la 
finalitat que es persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment 
s'hagin pogut advertir. 
 
NOVÈ. Amb vista a la situació d’excepcionalitat provocada pel COVID-19 que pot 
afectar el funcionament, organització i realització de les activitats i projectes objecte 
d’aquesta resolució es preveu que per Decret del president de la Diputació de Girona 
es puguin modificar el percentatge de finançament sobre el pressupost global de 
l’activitat, els terminis d’execució i justificació, així com acceptar despeses de 
preparació de l’activitat, tot i que finalment no s’hagi pogut dur a terme, sempre i quan 
estigui degudament motivat. 
 
DESÈ. Notificar aquesta resolució als beneficiaris de les subvencions detallades en el 
punt cinquè. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
10.  Aprovació subvenció nominativa a l'Escola de Música de Palafruguell per 

al finançament del funcionament ordinari de l'Energia - - Cooperació 
Cultural 

 
L’Escola de Música de Palafrugell: L’Energia, Centre d’Ensenyaments Artístics 
Professionals ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament del 
funcionament ordinari del centre i les activitats, l’any 2023, i s’ha instruït l'expedient 
corresponent (2023/121).  
 
La creació de l’Energia, Centre d’Ensenyaments Artístics Professionals de Palafrugell 
va venir motivada per la profusió d’estudiants de música que hi ha hagut a Palafrugell i 
rodalies, mes de 300, en els darrers anys i per la necessitat d’oferir als que volien 
seguir els estudis professionals una oportunitat de poder fer-ho sense haver-se de 
desplaçar a Girona on existia l’únic centre d’aquestes característiques en tota la 
demarcació. 
 
L’Energia, Centre d’Ensenyaments Artístics Professionals de Palafrugell imparteix 
estudis de grau professional de música, els que determina el departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i compta amb un centenar d’alumnes 
del Baix Empordà amb perspectiva de creixement, essent l’únic centre d’aquestes 
característiques dins de la seva àrea geogràfica. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada 
nominativament a favor de L’Escola de Música de Palafrugell: L’Energia, Centre 
d’Ensenyaments Artístics Professionals, 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 
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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 20 d’agost 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 superior a 18.000,00 euros. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural es proposa a la Junta 
de Govern que adopti l'acord següent:  
 
PRIMER. Concedir la subvenció a l’Escola de Música de Palafrugell: L’Energia, Centre 
d’Ensenyaments Artístics Professionals, per al finançament del funcionament ordinari 
del centre i les activitats, 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 

2023/121 l’Escola de Música de 
Palafrugell: L’Energia, 
Centre d’Ensenyaments 
Artístics Professionals 

B17377177 finançament del 
funcionament 
ordinari del centre 
i les activitats 

Des de l’1 de 
setembre de 2022 
al 30 de juny de 
2023 (curs escolar 
2022-2023) 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a justificar 
 

187.500,00€ 187.500,00€ 19.000,00€ 10,13%  187.500,00€ 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de  DINOU MIL EUROS, 
(19.000,00€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/4791900 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 
al 30 de juny de 2023.  
 
QUART. Compatibilitat.  
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic 
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les 
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar 
el cost total de l'activitat subvencionada. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.  
Es considera que l’Escola de Música de Palafrugell, 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.  
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Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 19.000,00€ que representa 
un percentatge de finançament del 10,13 %, quan s’hagi presentat el compte 
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.  
 
SETÈ. Règim de justificació.  
L’Escola de Música de Palafrugell ha de justificar la subvenció concedida, per l’import 
de 187.500,00€ 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’usuaris 
       - Té patrocinadors i/o mecenes? Contestar si/no 
 

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  31 de juliol 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: 

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

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

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

- 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. 

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

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

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

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

 
DESÈ. Obligacions del beneficiari.  
L’Escola de Música de Palafrugell, 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;  
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f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Col·laborar en la programació del Pati Cultural de la Diputació de Girona, si s’escau. 
h) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
i) Coordinar-se amb el Servei de Protocol i Comunicació de la Diputació de Girona per 
qualsevol acte de presentació pública relacionat amb l’objecte de la subvenció. 
D’acord amb l’article 47.3 de l’Ordenança General de la Diputació de Girona, 
l’incompliment d’aquest punt és causa de la pèrdua del dret de cobrament d’un 25% de 
l’import de la subvenció. 
 
ONZÈ. Verificació i control.  
La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients 
l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El 
control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions.  
L’Escola de Música de Palafrugell, i els tercers relacionats amb l’objecte de la 
subvenció o la seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control 
financer que realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que 
estableix l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
La negativa al compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, 
obstrucció o negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi 
puguin correspondre. 
 
DOTZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades.  
Els beneficiaris no podran concertar l'execució total o parcial de les activitats 
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la 
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització 
de la Diputació de Girona.    
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
TRETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta.  
Els beneficiaris d’aquestes subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als 
principis ètics i les regles de conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les 
següents:  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

per al Festival del Circ Elefant d'Or - Cooperació Cultural 
 
Circus Arts Foundation, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament del 
Festival Internacional del Circ Elefant d’Or Ciutat de Girona, l’any 2023, i s’ha instruït 
l'expedient corresponent (2023/192).  
  
El Festival Internacional del Circ Elefant d’Or va néixer l’any 2012 amb la pretensió de 
presentar a cada edició més d’una vintena de les millors atraccions mai vistes en els 
circs europeus. En total més de 90 artistes d’una dotzena de països competiran en 24 
atraccions inèdites a Europa davant d’un jurat internacional format per 15 importants 
directors i experts en circ vinguts de tot el món. Les dues semifinals (espectacles Blau i 
Vermell, totalment diferents) i la final (espectacle Or) es realitzaran en 16 
representacions sota la Gran Carpa amb capacitat per 2.414 espectadors, plantada al 
Camp de Mart de La Devesa, al costat del Palau de Fires. 
 
Per a l’edició 2023 la Gran Carpa del Festival estarà connectada de nou al Palau de 
Fires per on entraran totsels espectadors i on es desenvoluparà la tercera edició del 
Circus World Market, la única fira sectorial d’empreses del sector circense que se 
celebra al món que va deixar molt bones impressions en les dues primeresedicions i 
que suma esforços per a ampliar quantitat d’expositors participants. Al nou ‘Circus 
World Market’, a partir d’avui, estan cridats a participar com a expositors la gran 
diversitat d’empreses d’arreu del món que tenen als directors, artistes i aficionats al circ 
entre els seus principals clients. 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 17 de desembre de 2019 va aprovar el Pla 
Estratègic de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació 
Cultural tindrà una línia de subvencions específiques per la promoció de les arts 
escèniques, dins les quals s’hi engloben els festivals d’arts escèniques i circ. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada 
nominativament a favor de la Circus Arts Foundation, 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 20 d’agost 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 superior a 18.000,00 euros. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural es proposa a la Junta 
de Govern que adopti l'acord següent:  
 
PRIMER. Concedir la subvenció a la Circus Arts Foundation, per al Festival 
Internacional del Circ Elefant d’Or Ciutat de Girona, l’any 2023, que es detalla a 
continuació:  
 

Número Nom del beneficiari NIF del Objecte de la Període 
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d'expedient 
electrònic 

beneficiari subvenció d’execució de 
l’activitat 

2023/192 Circus Arts 
Foundation 

G55117923 Festival 
Internacional 
del Circ Elefant 
d’Or Ciutat de 
Girona 

Des de l’1 de 
juliol de 2022 
fins al 30 de 
juny 2023 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a justificar 
 

305.000,00€ 305.000,00€ 55.000,00€ 18,03 %  305.000,00€ 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de CINQUANTA-CINC MIL 
EUROS, (55.000,00€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/4811300 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 juliol de 2022 fins 
al 30 de juny de 2023. 
 
QUART. Compatibilitat.  
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic 
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les 
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar 
el cost total de l'activitat subvencionada. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció. 
D’acord a l’art. 21.4 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, 
es requerirà per part de l’ens beneficiari l’acceptació expressa de la subvenció. 
 
SISÈ. Quantia, finançament i pagament.  
De conformitat amb allò que disposa l’article 34.4 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, tan bon punt s’hagi produït l’acceptació expressa d’aquest acord, de 
conformitat amb el punt cinquè, es procedirà al pagament de  TRENTA-VUIT MIL 
ONC-CENTS EUROS (38.500,00€), en concepte de bestreta, que correspon al 70% 
de l’import de la subvenció, com a finançament necessari per poder dur a terme les 
actuacions inherents a la subvenció. El pagament tindrà lloc dins el mateix exercici en 
què es concedeix, i sense necessitat de constitució de fiança o garantia. 
Quan Circus  Arts Foundation, hagi presentat telemàticament al Registre General de 
la Diputació la justificació econòmica de l’anualitat en curs, de conformitat amb el que 
s’estableix en el punt setè d’aquest acord, es farà efectiva la quantitat de  SETZE MIL 
CINC-CENTS EUROS, (16.500,00€), corresponents al 30% restant. 
El beneficiari resta obligat a presentar en el termini atorgat a l’efecte en el Registre 
General de la Diputació la justificació econòmica, de conformitat amb el que s’estableix 
en el punt setè d’aquest acord. 
 
SETÈ. Règim de justificació.  
Circus Arts Foundation, ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 
305.000,00€ 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: 
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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. 

 

5 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). 
 

6 Justificant de l’acord de col·laboració de la Fundació amb Apropa Cultura, pel foment de la inclusió 
social i cultural. 
 
 

7 Un informe de revisió del compte justificatiu subscrit per un auditor de comptes inscrit com exercent 
en el “Registre Oficial de Auditores de Cuentas” dependent del “Instituto de Auditoria de Cuentas”, que 
ha de garantir, mitjançant un examen independent, que el beneficiari de l’ajut ha realitzat l’acció 
subvencionada i ha complert els requisits perquè se’n pugui fer el pagament. L’informe exposarà de 
forma clara, objectiva i ponderada els fets comprovats i les conclusions obtingudes.  
 
En el supòsit que el beneficiari no estigui obligat a auditar els comptes anuals, la designació de l’auditor 
la farà aquest beneficiari. 
 
En cas que el beneficiari estigui obligat a auditar els comptes anuals per un auditor sotmès a la Llei 
22/2015, de 20 de juliol, d’auditoria de comptes, la revisió de la memòria d’actuació, així com la revisió 
del compte justificatiu la portarà a terme el mateix auditor.  
 
L’actuació dels auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de comptes justificatius de 
subvencions es farà de conformitat amb el que s’estableix a l’Ordre  EHA/1434/2007, de 17 de maig, 
per la qual s’aprova la norma d’actuació dels auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió 
de comptes justificatius de subvencions en l’àmbit del sector públic estatal, que preveu l’article 74 del 
Reglament de la LLei 38/2008, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat per RD 887/2006 
de 21 de juliol. 
 
Les despeses d’elaboració de l’informe d’auditor es consideraran despeses subvencionables fins a un 
import màxim de 1.000,00 euros 

Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment 
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el 
percentatge de desviació. 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat 
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva. 
És inadmissible cap canvi de destinació.  
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 15 de juliol 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: 

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

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



 

 

 

 

33 

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

 

- 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: 

- 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. 

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

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

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

 
DESÈ. Obligacions del beneficiari.  
Circus Arts Foundation, té les obligacions següents: 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
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actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb la 
col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Col·laborar en la programació del Pati Cultural de la Diputació de Girona, si s’escau. 
h) Participar amb el programa d’inclusió social Apropa Cultura. 
i) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
i) Coordinar-se amb el Servei de Protocol i Comunicació de la Diputació de Girona per 
qualsevol acte de presentació pública relacionat amb l’objecte de la subvenció. 
D’acord amb l’article 47.3 de l’Ordenança General de la Diputació de Girona, 
l’incompliment d’aquest punt és causa de la pèrdua del dret de cobrament d’un 25% de 
l’import de la subvenció. 
 
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.  
Circus Arts Foundation, i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva 
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi 
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment 
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als efectes 
que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre. 
 
DOTZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades. Els beneficiaris no 
podran concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb 
persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la contractació es realitzi amb 
les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització de la Diputació de Girona.    
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
TRETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes 
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de 
conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

l'Escola Municipal de dansa - Cooperació Cultural 
 
L’Ajuntament de Celrà ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament de 
l’Escola Municipal de dansa, l’any 2023, i s’ha instruït l'expedient corresponent 
(2023/9).  
 
L'Escola Municipal de Dansa de Celrà, EMDC, s'inspira en el dret dels ciutadans, 
reconegut per la Unió Europea, a rebre una educació artística de qualitat. L'EMDC, 
recollint més de 10 anys de trajectòria, és actualment una escola pública de dansa 
contemporània de titularitat municipal, reconeguda pel Departament d'Ensenyament.  
 
L'EMDC es defineix com una Escola de dansa contemporània i de noves tendències i 
té com a objectiu general la capacitació de l'alumnat per la pràctica de la dansa a nivell 
tècnic, creatiu i crític tant a nivell bàsic com a nivell professional, segons els interessos 
i possibilitats de cadascú. L'Escola ofereix una formació àmplia i de qualitat per a 
infants, joves i adults a partir de tres anys i introdueix un programa de sensibilització 
per a la dansa dins la programació del darrer quadrimestre del segon any de les 
Escoles Bressol de Celrà. El projecte educatiu de centre s'inscriu dins els principis 
generals que s'estableixen a la LEC i més específicament en el dret dels infants i joves 
a rebre una educació equitativa, inclusiva i de qualitat, per la pau i amb respecte i 
atenció a la diversitat. 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 17 de desembre de 2019 va aprovar el Pla 
Estratègic de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació 
Cultural tindrà una línia de cooperació amb equipaments culturals estratègics. El seu 
objectiu fonamental és garantir el manteniment de l’oferta cultural en el territori. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada 
nominativament a favor de l’Ajuntament de Celrà, 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 20 d’agost 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 superior a 18.000,00 euros. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural es proposa a la Junta 
de Govern que adopti l'acord següent:  
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PRIMER. Concedir la subvenció a l’Ajuntament de Celrà, per al finançament de 
l’Escola Municipal de dansa, 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 

2023/9 Ajuntament de Celrà P1705400H Escola Municipal 
de dansa 

De l’1 de 
setembre de 2022 
a 31 d’agost de 
2023 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a justificar 
 

286.650 € 286.650 € 19.000 € 6,63 %  286.650 € 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de  DINOU MIL EUROS, 
(19.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3260/4620200 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 d’agost de 2023. 
 
QUART. Compatibilitat.  
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic 
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les 
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar 
el cost total de l'activitat subvencionada. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.  
Es considera que l’Ajuntament de Celrà, accepta la subvenció, així com les condicions 
generals i específiques fixades per a la seva aplicació estipulades en aquest acord, si 
en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest acord, no manifesta el 
contrari.  
 
SISÈ. Quantia, finançament i pagament.  
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 19.000,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 6,63 %, quan s’hagi presentat el compte justificatiu 
tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.  
 
SETÈ. Règim de justificació.  
L’Ajuntament de Celrà ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 
286.650,00 € 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. 
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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/usuaris 
        

 
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: 
 

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

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

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

 
- 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. 

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

 
No es concedirà pròrroga del termini de justificació. La manca de justificació 
implicarà l’inici del procediment de revocació de la subvenció concedida. 
 
Tan bon punt l’Ajuntament de Celrà, 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.  
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La Junta de Govern de la Diputació de Girona té la facultat de revisar la subvenció 
concedida i de modificar la resolució de concessió en el cas d’alteració de les 
condicions que s’han tingut en compte per a la concessió de la subvenció. En relació 
amb la possibilitat de modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que 
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa 
concordant. Es procedirà a exigir el reintegrament de la subvenció concedida en els 
supòsits previstos a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i a l’article 34 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona. 
 
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat. 
L’Ajuntament de Celrà haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la 
Diputació de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin 
objecte de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada. 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 

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

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

 
DESÈ. Obligacions del beneficiari.  
L’Ajuntament de Celrà, té les obligacions següents: 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb la 
col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Col·laborar en la programació del Pati Cultural de la Diputació de Girona, si s’escau. 
h) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
i) Coordinar-se amb el Servei de Protocol i Comunicació de la Diputació de Girona per 
qualsevol acte de presentació pública relacionat amb l’objecte de la subvenció. 
D’acord amb l’article 47.3 de l’Ordenança General de la Diputació de Girona, 
l’incompliment d’aquest punt és causa de la pèrdua del dret de cobrament d’un 25% de 
l’import de la subvenció. 
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ONZÈ. Verificació i control.  
La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients 
l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El 
control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions.  
L’Ajuntament de Celrà, i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva 
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi 
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment 
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als efectes 
que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre. 
 
DOTZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades.  
Els beneficiaris no podran concertar l'execució total o parcial de les activitats 
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la 
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització 
de la Diputació de Girona.    
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
TRETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta.  
Els beneficiaris d’aquestes subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als 
principis ètics i les regles de conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les 
següents:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

 

 

41 

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

 

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

Girona, Temps de flors - Cooperació Cultural 
 
L’Ajuntament de Girona ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament de 
la mostra floral “Girona, Temps de Flors”, l’any 2023, i s’ha instruït l'expedient 
corresponent (2023/55).  
 
“Girona, Temps de Flors" és un dels esdeveniments més importants de la ciutat de 
Girona, permet posar en relleu el patrimoni monumental i històric a través dels 
diferents projectes florals que s'exposen en monuments, jardins, espais urbans, 
juntament amb altres espais naturals de l'entorn. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada 
nominativament a favor de l’Ajuntament de Girona, de conformitat amb allò que preveu 
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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 20 d’agost 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 superior a 18.000,00 euros. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural es proposa a la Junta 
de Govern que adopti l'acord següent:  
 
PRIMER. Concedir la subvenció a l’Ajuntament de Girona, per al finançament de la 
mostra floral “Girona, Temps de Flors”, 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 

2023/55 Ajuntament de Girona P1708500B “Girona, Temps de 
Flors” 

De l’1 de gener al 
31 d’agost de 2023 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a justificar 
 

444.000 € 444.000 € 31.000 € 6,98 %  444.000 € 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de  TRENTA-UN MIL EUROS, 
(31.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/4623700 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 gener fins al 31 
d’agost de 2023. 
 
QUART. Compatibilitat.  
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic 
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les 
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar 
el cost total de l'activitat subvencionada. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.  
D’acord a l’art. 21.4 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, 
es requerirà per part de l’ens beneficiari l’acceptació expressa de la subvenció. 
 
SISÈ. Quantia, finançament i pagament.  
De conformitat amb allò que disposa l’article 34.4 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, tan bon punt s’hagi produït l’acceptació expressa d’aquest acord, de 
conformitat amb el punt cinquè, es procedirà al pagament de  VINT-I-UN MIL 
SET-CENTS EUROS (21.700 €), en concepte de bestreta, que correspon al 70 % de 
l’import de la subvenció, com a finançament necessari per poder dur a terme les 



 

 

 

 

43 

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

 

actuacions inherents a la subvenció. El pagament tindrà lloc dins el mateix exercici en 
què es concedeix, i sense necessitat de constitució de fiança o garantia. 
Quan l’Ajuntament de Girona, hagi presentat telemàticament al Registre General de la 
Diputació la justificació econòmica de l’anualitat en curs, de conformitat amb el que 
s’estableix en el punt setè d’aquest acord, es farà efectiva la quantitat de  NOU MIL 
TRES-CENTS EUROS, (9.300 €), corresponents al 30% restant. 
El beneficiari resta obligat a presentar en el termini atorgat a l’efecte en el Registre 
General de la Diputació la justificació econòmica, de conformitat amb el que s’estableix 
en el punt setè d’aquest acord. 
 
SETÈ. Règim de justificació.  
L’Ajuntament de Girona ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 
31.000,00 € 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 
        

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: 

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

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

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

- 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. 

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



 

 

 

 

44 

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

 

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

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

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

 
DESÈ. Obligacions del beneficiari.  
L’Ajuntament de Girona, té les obligacions següents: 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
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e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb la 
col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Col·laborar en la programació del Pati Cultural de la Diputació de Girona, si s’escau. 
h) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
i) Coordinar-se amb el Servei de Protocol i Comunicació de la Diputació de Girona per 
qualsevol acte de presentació pública relacionat amb l’objecte de la subvenció. 
D’acord amb l’article 47.3 de l’Ordenança General de la Diputació de Girona, 
l’incompliment d’aquest punt és causa de la pèrdua del dret de cobrament d’un 25% de 
l’import de la subvenció. 
 
ONZÈ. Verificació i control.  
La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients 
l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El 
control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions.  
L’Ajuntament de Girona, i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la 
seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que 
realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 
46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al 
compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o 
negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin 
correspondre. 
 
DOTZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades.  
Els beneficiaris no podran concertar l'execució total o parcial de les activitats 
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la 
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització 
de la Diputació de Girona.    
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
TRETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta.  
Els beneficiaris d’aquestes subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als 
principis ètics i les regles de conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les 
següents:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció del 
caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
CATORZÈ. Clàusula de dades personals.  
Les dades personals que els sol·licitants de la subvenció comuniquin durant el 
procediment, actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, seran 
tractades per la Diputació de Girona com a Responsable del Tractament en el sentit de 
l’article 4.7 del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 
del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016), amb la finalitat de 
gestionar la subvenció i portar a terme les actuacions que se’n deriven establertes per 
Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment de missió d’interès 
públic (art. 6.1.e del Reglament) i d’obligacions legals (art. 6.1.c). En cas que la 
tramitació de la sol·licitud impliqui comunicació de dades d’altres persones a la 
Diputació de Girona, les persones sol·licitants hauran d'informar a les persones 
afectades d'aquesta comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament 
General de Protecció de Dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació, supressió, 
sol·licitar la limitació del tractament i oposició) l’interessat es podrà adreçar en 
qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació detallada del tractament, 
incloent les vies d'exercici dels drets de les persones interessades, es pot consultar a 
la seu electrònica de la Diputació de Girona.  
 
QUINZÈ. Normes supletòries.  
En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions; l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, i la resta de normativa que hi sigui aplicable. 
 
SETZÈ. Amb vista a la situació d’excepcionalitat provocada pel COVID-19 que pot 
afectar el funcionament, organització i realització de les activitats i projectes objecte 
d’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 l’Ajuntament de Girona. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
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14.  Aprovació del procediment de reintegrament parcial de la subvenció a 
l'Associació Girona Judo pel programa B1, any 2020 - Servei d'Esports 

 
Antecedents 
 
El Ple de la Diputació de Girona, en sessió de data 18 de febrer de 2020, va aprovar 
inicialment les bases reguladores de subvencions de la Diputació de Girona per al 
finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les 
comarques gironines. 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió de data 7 d’abril de 2020, va 
aprovar la convocatòria de subvencions de la Diputació de Girona per al finançament 
de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines. 
 
L’Associació Girona Judo, amb data d’entrada al Registre General de 8 de juny de 
2020 va sol·licitar un ajut per un import de 5.000,00 euros pel subprograma B1, amb 
un pressupost de 67.000,00 euros. 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió de 4 d’agost de 2020, va 
acordar, mitjançant l’annex 5, la concessió d’una subvenció a l’Associació Girona Judo 
per import de 1.638,00 euros. 
 
El mateix acord de la Junta de Govern establia que l’Associació Girona Judo hauria 
de justificar despesa per un import de 12.000,00 euros. 
 
En data 28 de setembre de 2020, va tenir entrada en el Registre General el compte 
justificatiu presentat per l’Associació Girona Judo, en el qual es relacionaven despeses 
per un import total de 15.753,77 euros. 
 
L’article 20 de les bases reguladores d’aquesta subvenció, aprovades per acord del Ple de la 
Diputació en data 18 de desembre de 2018, estableix entre d’altres coses “[...] Els beneficiaris 
estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de comprovació que pugui efectuar la Diputació de 
Girona, i a qualsevol altra actuació de comprovació i control financer que puguin dur a terme els 
òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, així com a aportar tota la 
informació que se’ls requereixi en l’exercici de les actuacions anteriors.” 

 
En data 8 de febrer de 2022 es notifica l’inici dels treballs de control financer a 
l’Associació Girona Judo respecte la subvenció revisada. 
 
En el decurs de la realització dels treballs de control financer s’han detectat les 
següents incidències: 
 
- No s’ha obtingut evidència del pagament de les factures següents, incloses en el 
compte justificatiu presentat pel beneficiari a la Diputació de Girona en data 28 de 
setembre de 2020: 
 
Núm. fact. Data fact. Proveïdor Descripció Import € 

1517 31/12/2019 MJ Rodriguez Dissenyp Fotocòpies i flyers 69,15 
 

2/2020 08/01/2020 Fet. Catalana de Judo Afiliació federació 2020 271,00 

03/000294 19/02/2020 Equipa Base Joma Equipacions escola judo i 
tecnificació 

2.492,07 

2837 10/01/2020 Rodenasbosses Judo Bosses judo escola judo 290,40 

19-0034 22/10/2019 Inbento Fulletons curs judo 185,50 

191115 30/09/2019 MJ Rodriguez Dissenyp Impressió dossiers i 
fulletons judo 

221,60 

20722 31/10/2019 Sergi Salas Ferragut Nòmina tècnic escola 1.043,85 
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judo 

19151 31/10/2019 Sara Salas Castella Nòmina servei 
administratiu 

939,41 

191818 30/10/2019 Atsa Gestions Servei gestió i 
assessorament 

306,74 

15419 16/10/2019 Fed Catalana de Judo Mutualització federació 152,00 

A523 02/10/2019 Rsystems informàtica Web Girona Judo com 
disseny 

297,00 

16719 25/11/2019 Fed. Catalana de Judo Mutualització judo 304,00 

18319 31/12/2019 Fed. Catalana de Judo Mutualització judo 502,00 

342020 28/01/2020 Fed. Catalana de Judo Mutualització judo 106,00 

742020 21/02/2020 Fed. Catalana de Judo Mutualització judo 416,00 

35.2020 28/01/2020 Fed. Catalana de Judo Kyus judo infantil 521,05 

Total 8.117,77 

 
- No s’ha obtingut evidència documental de la factura següent ni del seu pagament: 
 
Núm. fact. Data fact. Proveïdor Descripció Import € 

34.2020 28/01/2020 Fed. Catalana de Judo Colegiatura tècnics 636,00 

 
L’article 22 de les citades bases estableix com a obligacions del beneficiari, entre 
d’altres, les següents: “[...] d) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i 
altres documents exigits en la legislació general i sectorial aplicable al beneficiari. e) 
Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control. f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació 
aplicable.[…]” 
 
- El punt 18è de les bases reguladores d’aquesta subvenció estableix la prohibició de 
contractació amb persones vinculades i indica que els beneficiaris no poden concertar 
l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb persones o entitats amb 
qui estiguin vinculats, llevat que la contractació es faci amb les condicions normals de 
mercat i s’obtingui l’autorització de l’òrgan concedent de la Diputació de Girona. En el 
compte justificatiu hi figura la despesa següent, liquidada al senyor José Luís Salas 
Gómez, membre de la junta directiva i tresorer de l’entitat beneficiària, sense que 
s’hagi obtingut l’autorització de l’òrgan concedent de la Diputació de Girona per poder 
subcontractar les activitats subvencionades amb persones vinculades: 
 
Núm. fact. Data fact. Proveïdor Descripció Import € 

2020.17 30/01/2020 José Luís Salas Gómez 
Dietes entrenador dir. tècnic 
curs 2019-20 

4.200,00 

 
D’acord amb l’article 68.2 del RD 887/2006, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 
General de Subvencions, “Es considerarà que existeix vinculació amb aquelles 
persones físiques o jurídiques o agrupacions sense personalitat en les que concorri 
alguna de les següents circumstàncies: [...] f) Persones jurídiques o agrupacions sense 
personalitat i els seus representants legals, patrons o les persones que exerceixin la 
seva administració, així com els cònjuges o persones lligades amb anàloga relació 
d'afectivitat i familiars fins al quart grau de consanguinitat o d'afinitat fins al segon [...]”. 
 
D’acord amb l’article 37 de la Llei 38/2003 General de subvencions procedeix el 
reintegrament de les quantitats percebudes i l’exigència de l’interès de demora 
corresponent, en els següents casos: 
 

“[...] c) Incompliment de l’obligació de justificació o justificació insuficient, en els 
termes establerts a l’article 30 d’aquesta Llei, i en el seu cas, en les normes 
reguladores de la subvenció.” 

i 
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“[...] e) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i 
control financer previstes en els articles 14 i 15 d'aquesta Llei, així com 
l'incompliment de les obligacions comptables, registrals o de conservació de 
documents quan d'això es derivi la impossibilitat de verificar l'aplicació donada als 
fons percebuts, el compliment de l'objectiu, la realitat i regularitat de les activitats 
subvencionades, o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos 
per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públics o 
privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.[...]” 

 
L’article 11 de les bases reguladores d’aquesta subvenció, aprovades per acord del Ple 
de la Diputació en data 18 de febrer de 2020, estableix que “l’import de la despesa 
subvencionable que s’ha de justificar és el que es determina com a tal en l’acord 
d’atorgament de la subvenció. [...]Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al 
previst en la sol·licitud, la subvenció es manté en la quantia atorgada inicialment. En 
cas que la despesa justificada sigui inferior a la fixada com a despesa a justificar en 
l’acord de concessió, la subvenció es redueix de manera que es manté el mateix 
percentatge de subvenció sobre la quantitat fixada com a despesa a justificar. “ 
 
L’annex 5 de l’acord de concessió de la Junta de Govern de 4 de d’agost de 2020 
estableix la informació següent respecte la concessió de la subvenció analitzada: 
 

Pressupost Subvenció concedida Import a justificar 

67.000,00 € 1.638,00 € 12.000,00 € 

 
D’acord amb les incidències indicades, l’import que s’ha d’excloure de la justificació 
pels motius indicats i la quantitat a reintegrar pel beneficiari és el següent: 
 
 Justificació Revisió CF Diferència 

Import justificat  15.753,77 € 157.53,77 € 0,00 € 

Factures sense evidència documental del seu 
pagament 

0,00 € 12.953,77 € -8.117,77 € 

Despesa sense evidència documental de la factura ni 
del seu pagament 

0,00 € 636,00 € -636,00 € 

Despesa contractada amb persones vinculades 0,00 € 4.200,00 € -4.200,00 € 

Import correctament justificat 15.753,77 € 2.800,00 € 12.953,77 € 

% finançament 13,65 % 13,65 % - 

Import a reintegrar 1.638,00 € 382,20 € 1.255,80 € 

 
Mitjançant acord de la Junta de Govern de 13 de desembre de 2022, notificat a 
l’Associació Girona Judo en data 18 de desembre de 2022, es declara l’obligació de 
reintegrament parcial de l’Associació Girona Judo la quantitat de 1.255,80 euros. 
 
L’Associació Girona Judo no ha presentat al·legacions en el termini previst a tal efecte. 
 
Vist l’informe favorable del cap del Servei d’Esports, el diputat delegat d’Esports 
proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent: 
 
ACORD 

 
Primer. Declarar que l’Associació Girona Judo ha de reintegrar parcialment l’aportació 
pagada per la Diputació de Girona per finançar l’activitat inclosa dins el programa B1 
de suport a l’esport a l’activitat esportiva de base de l’anualitat 2020, per un import de 
1.255,80 €. 
 

Import a reintegrar 1.255,80 € 

Interessos de demora 104,91 € 

Total a reintegrar 1.360,71 €  
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Segon. Establir que el termini de pagament del deute en període voluntari vindrà 
determinat per la data de notificació d’aquest acord, en conseqüència: 
- Si la notificació de l’acord es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, l’abonament 
en període voluntari s’estendrà fins al dia 20 del mes posterior, o si aquest no fos hàbil, 
fins a l’immediat hàbil següent. 
- Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i l’últim de cada mes, 
l’abonament en període voluntari s’estendrà fins al dia 5 del segon mes posterior, o si 
aquest no fos hàbil, fins a l’immediat hàbil següent. 
El venciment del termini d’ingrés en període voluntari, sense haver-se fet efectiu el 
reintegrament, determinarà l’inici del procediment de constrenyiment, recalcularà la 
meritació dels interessos de demora i dels recàrrecs del període executiu, en els 
termes previstos a l’article 161 de la Llei general tributària en relació amb l’article 10 de 
la Llei general pressupostària. 
 
Tercer. Establir que l’Associació Girona Judo ha d’ingressar l’import a reintegrar que 
consta en el punt Primer d’aquest acord, en el número de compte ES11 2100 0002 
5602 0166 8489 de Caixabank. 
 
Quart. Notificar aquest acord a l’Associació Girona Judo, a la Intervenció General i a 
Tresoreria de la Diputació de Girona. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
15.  Aprovació del procediment de reintegrament parcial de la subvenció al 

Club Patinatge Artístic Caldes pel programa B1, any 2020 - Servei 
d'Esports 

 
Antecedents 
 
El Ple de la Diputació de Girona, en sessió de data 18 de febrer de 2020, va aprovar 
inicialment les bases reguladores de subvencions de la Diputació de Girona per al 
finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les 
comarques gironines. 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió de data 7 d’abril de 2020, va 
aprovar la convocatòria de subvencions de la Diputació de Girona per al finançament 
de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines. 
 
El Club Patinatge Artístic Caldes , amb data d’entrada al Registre General de 16 de 
juny de 2020 va sol·licitar un ajut per un import de 3.000,00 euros pel subprograma B1, 
amb un pressupost de 23.100,00 euros. 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió de 4 d’agost de 2020, va 
acordar, mitjançant l’annex 5, la concessió d’una subvenció al Club Patinatge Artístic 
Caldes per import de 1.508,00 euros. 
 
El mateix acord de la Junta de Govern establia que el Club Patinatge Artístic Caldes 
hauria de justificar despesa per un import de 12.000,00 euros. 
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En data 27 de setembre de 2020, va tenir entrada en el Registre General el compte 
justificatiu presentat pel Club Patinatge Artístic Caldes, en el qual es relacionaven 
despeses per un import total de 12.000,58 euros. 
 
L’article 20 de les bases reguladores d’aquesta subvenció, aprovades per acord del 
Ple de la Diputació en data 18 de desembre de 2018, estableix entre d’altres coses 
“[...] Els beneficiaris estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de comprovació que 
pugui efectuar la Diputació de Girona, i a qualsevol altra actuació de comprovació i 
control financer que puguin dur a terme els òrgans de control competents, tant 
nacionals com comunitaris, així com a aportar tota la informació que se’ls requereixi en 
l’exercici de les actuacions anteriors.” 
 
En data 8 de febrer de 2022 es notifica l’inici dels treballs de control financer al Club 
Patinatge Artístic Caldes respecte la subvenció revisada. 
 
En el decurs de la realització dels treballs de control financer s’han detectat les 
següents incidències: 
 

- No s’ha obtingut evidència documental de la nòmina de la treballadora 
següent, inclosa en el compte justificatiu presentat pel beneficiari a la Diputació 
de Girona en data 27 d’octubre de 2020. Addicionalment es constata que el 
contracte d’aquesta persona era pel curs escolar 2018-2019, fora del període 
d’execució de la subvenció (1 de juliol de 2019 a 30 de juny de 2020: 

 
Treballador/a Descripció Import € 
P.C. Nòmina 719,85 

 
- En el compte justificatiu presentat pel beneficiari s’inclouen les nòmines de 
tot el 2019 de la treballadora C. G. Per import total de 9.058,00 €. Els fulls 
salarials que el beneficiari presenta durant els treballs de control financer 
sumen 9.883,32 €, els quals es detallen a la taula següent. Malgrat això, 
d’acord amb l’article 3 de les bases reguladores d’aquesta subvenció, 
aprovades pel Ple de la Diputació en data 18 de febrer de 2019, només es 
poden finançar despeses que es portin a terme en el període comprès entre l’1 
de juliol de 2019 i el 30 de juny de 2020. Per aquest motiu, les despeses 
següents només es poden tenir en compte les de juliol a desembre de 2019 
(4.941,66 €), perquè la resta estan fora del període subvencionable. Per tant, 
l’import correctament justificat en despeses salarials d’aquesta treballadora és 
de 4.941,66 €, i s’han de descomptar de la justificació (9.058,00 € compte 
justificatiu – 4.941,66 € correctament justificats): 

 

Període Treballador Descripció 
A.Import 
compte 
just. € 

B.Full 
salarial € 

C.Fora 
període 
subv. € 

Dif. (A-C) 

Gener 2019 C.G. Nòmina gener 2019 

9.058,00 

823,61 823,61 

4.116,34 

Febrer 2019 C.G. Nòmina febrer 2019 823,61 823,61 

Març 2019 C.G. Nòmina març 2019 823,61 823,61 

Abril 2019 C.G. Nòmina abril 2019 823,61 823,61 

Maig 2019 C.G. Nòmina maig 2019 823,61 823,61 

Juny 2019 C.G. Nòmina juny 2019 823,61 823,61 

Juliol 2019 C.G. Nòmina juliol 2019 823,61 0,00 

Agost 2019 C.G. Nòmina agost 2019 823,61 0,00 

Setemb. 2019 C.G. Nòmina setemb. 2019 823,61 0,00 

Octub. 2019 C.G. Nòmina octubre 2019 823,61 0,00 

Novem. 2019 C.G. Nòmina novemb. 2019 823,61 0,00 

Desem. 2019 C.G. Nòmina desemb. 2019 823,61 0,00 
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TOTAL 9.058,00 9.883,32 4.941,66 4,116,34 

 
- En el compte justificatiu presentat pel beneficiari s’inclouen nòmines del 
2019 del treballador L.C. per import total de 846,06 €. Els fulls salarials que el 
beneficiari presenta durant els treballs de control financer sumen 726,17 €, els 
quals es detallen a la taula següent. No obstant això, no s’ha obtingut evidència 
del pagament de la nòmina del mes d’agost de 2019. Per tant, l’import 
correctament justificat en despeses salarials d’aquesta treballadora és de 
694,52 €, i s’han de descomptar de la justificació 151,54 € (846,06 € compte 
justificatiu – 694,52 € correctament justificats): 

 

Període Treballador Descripció 
Import 
compte 
just. € 

Full 
salarial € 

Evidència 
pagam. 

Import 
correctament 
justificat 

Dif. 

Agost 
2019 

L.C. 
Nòmina agost 
2019 

846,06 

31,65 NO 0,00 

151,54 

Set. 2019 L.C. 
Nòmina 
setemb. 2019 

180,09 SÍ 180,09 

Oct. 2019 L.C. 
Nòmina 
octubre 2019 

180,09 SÍ 180,09 

Nov. 2019 L.C. 
Nòmina 
novemb. 2019 

180,09 SÍ 180,09 

Des. 2019 L.C. 
Nòmina 
desemb. 2019 

154,25 SÍ 154,25 

TOTAL 846,06 726,17  694,52 151,54 

 
- En el compte justificatiu presentat pel beneficiari s’inclou la nòmina de juliol 
2019 de la treballadora J.A. per import de 581,98 €. No obstant això, el 
beneficiari només aporta evidència de la nòmina del mes de juliol de 2019 per 
import de 93,93 €. Per tant l’import correctament justificat en despeses salarials 
d’aquesta treballadora és de 93,93 €, i s’han de descomptar de la justificació 
488,05 € (581,98 € compte justificatiu – 93,93 € despesa correctament 
justificada). 

 

Període Treballador/a Descripció 
Import compte 
justificatiu € 

Full salarial € Dif. 

Juliol 2019 J. A. Nòmina agost 2019 581,98 93,93 488,05 

 
- En el compte justificatiu presentat pel beneficiari s’inclouen despeses 
següents de seguretat social pagades els mesos de gener i febrer de 2019. 
Malgrat això, d’acord amb l’article 3 de les bases reguladores d’aquesta 
subvenció, aprovades pel Ple de la Diputació en data 18 de febrer de 2019, 
només es poden finançar despeses que es portin a terme en el període 
comprès entre l’1 de juliol de 2019 i el 30 de juny de 2020. 

 
Període Descripció Import € 

31/01/2019 Seguretat Social 393,50 

28/02/2019 Seguretat Social 401,11 

TOTAL 794,61 

 
D’acord amb l’article 37 de la Llei 38/2003 General de subvencions procedeix el 
reintegrament de les quantitats percebudes i l’exigència de l’interès de demora 
corresponent, en el següent cas: 
 

“[...] c) Incompliment de l’obligació de justificació o justificació insuficient, en els 
termes establerts a l’article 30 d’aquesta Llei, i en el seu cas, en les normes 
reguladores de la subvenció.” 
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L’article 11 de les bases reguladores d’aquesta subvenció, aprovades per acord del 
Ple de la Diputació en data 18 de febrer de 2020, estableix que “l’import de la despesa 
subvencionable que s’ha de justificar és el que es determina com a tal en l’acord 
d’atorgament de la subvenció. [...]Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al 
previst en la sol·licitud, la subvenció es manté en la quantia atorgada inicialment. En 
cas que la despesa justificada sigui inferior a la fixada com a despesa a justificar en 
l’acord de concessió, la subvenció es redueix de manera que es manté el mateix 
percentatge de subvenció sobre la quantitat fixada com a despesa a justificar. “ 
 
L’annex 5 de l’acord de concessió de la Junta de Govern de 4 de d’agost de 2020 
estableix la informació següent respecte la concessió de la subvenció analitzada: 
 

Pressupost Subvenció concedida Import a justificar 

23.100,00 € 1.508,00 € 12.000,00 € 

 
D’acord amb les incidències indicades, l’import que s’ha d’excloure de la justificació 
pels motius indicats i la quantitat a reintegrar pel beneficiari és el següent: 
 
 Justificació Revisió CF Diferència 

Import justificat  12.000,50 € 12.000,50 € 0,00 € 

Nòmines sense evidència documental 0,00 € 719,85 € -719,85 € 

Nòmines fora del període subvencionable 0,00 € 4.116,34 € -4.116,34 € 

Despesa sense evidència documental del seu pagament 0,00 € 151,54 € -151,54 € 

Nòmines sense evidència documental 0,00 488,05 € -488,05 € 

Despeses de seguretat social fora del període 
subvencionable 

0,00 794,61 € -794,61 € 

Import correctament justificat 12.000,50 5.730,11 € 6.270,39 € 

% finançament 12,57% 12,57% - 

Import a reintegrar 1.508,00 € 720,08 € 787,92 € 

 
Mitjançant acord de la Junta de Govern de 13 de desembre de 2022, notificat al Club 
Patinatge Artístic Caldes en data 16 de desembre de 2022, es declara l’obligació de 
reintegrament parcial del Club Patinatge Artístic Caldes la quantitat de 787,92 euros. 
 
El Club Patinatge Artístic Caldes no ha presentat al·legacions en el termini previst a tal 
efecte. 
 
Vist l’informe favorable del cap del Servei d’Esports, el diputat delegat d’Esports 
proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent: 
 
ACORD 
 
Primer. Declarar que el Club Patinatge Artístic Caldes ha de reintegrar parcialment 
l’aportació pagada per la Diputació de Girona per finançar l’activitat inclosa dins el 
programa B1 de suport a l’esport a l’activitat esportiva de base de l’anualitat 2020, per 
un import de 787,92 €. 
 

Import a reintegrar 787,92 € 

Interessos de demora 65,26 € 

Total a reintegrar 853,18 €  

 
Segon. Establir que el termini de pagament del deute en període voluntari vindrà 
determinat per la data de notificació d’aquest acord, en conseqüència: 

- Si la notificació de l’acord es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, 
l’abonament en període voluntari s’estendrà fins al dia 20 del mes posterior, o 
si aquest no fos hàbil, fins a l’immediat hàbil següent. 
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- Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i l’últim de cada 
mes, l’abonament en període voluntari s’estendrà fins al dia 5 del segon mes 
posterior, o si aquest no fos hàbil, fins a l’immediat hàbil següent. 

El venciment del termini d’ingrés en període voluntari, sense haver-se fet efectiu el 
reintegrament, determinarà l’inici del procediment de constrenyiment, recalcularà la 
meritació dels interessos de demora i dels recàrrecs del període executiu, en els 
termes previstos a l’article 161 de la Llei general tributària en relació amb l’article 10 de 
la Llei general pressupostària. 
 
Tercer. Establir que el Club Patinatge Artístic Caldes ha d’ingressar l’import a 
reintegrar que consta en el punt Primer d’aquest acord, en el número de compte ES11 
2100 0002 5602 0166 8489 de Caixabank. 
 
Quart. Notificar aquest acord al Club Patinatge Artístic Caldes, a la Intervenció General 
i a Tresoreria de la Diputació de Girona. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
16.  Aprovació del procediment de reintegrament parcial de la subvenció al 

Club Esportiu Llançà pel programa B1, any 2020 - Servei d'Esports 
 
Antecedents 
 
El Ple de la Diputació de Girona, en sessió de data 18 de febrer de 2020, va aprovar 
inicialment les bases reguladores de subvencions de la Diputació de Girona per al 
finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les 
comarques gironines. 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió de data 7 d’abril de 2020, va 
aprovar la convocatòria de subvencions de la Diputació de Girona per al finançament 
de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines. 
 
El Club Esportiu Llançà, amb data d’entrada al Registre General de 18 de juny de 2020 
va sol·licitar un ajut per un import de 2.300,00 euros pel subprograma B1, amb un 
pressupost de 18.300,00 euros. 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió de 4 d’agost de 2020, va 
acordar, mitjançant l’annex 5, la concessió d’una subvenció al Club Esportiu Llançà per 
import de 1.144,00 euros. 
 
El mateix acord de la Junta de Govern establia que el Club Esportiu Llançà hauria de 
justificar despesa per un import de 12.000,00 euros. 
 
En data 29 de setembre de 2020, va tenir entrada en el Registre General el compte 
justificatiu presentat pel Club Esportiu Llançà, en el qual es relacionaven despeses per 
un import total de 12.135,68 euros. 
 
L’article 20 de les bases reguladores d’aquesta subvenció, aprovades per acord del 
Ple de la Diputació en data 18 de desembre de 2018, estableix entre d’altres coses 
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“[...] Els beneficiaris estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de comprovació que 
pugui efectuar la Diputació de Girona, i a qualsevol altra actuació de comprovació i 
control financer que puguin dur a terme els òrgans de control competents, tant 
nacionals com comunitaris, així com a aportar tota la informació que se’ls requereixi en 
l’exercici de les actuacions anteriors.” 
 
En data 1 de març de 2022 es notifica l’inici dels treballs de control financer al Club 
Esportiu Llançà respecte la subvenció revisada. 
 
En el decurs de la realització dels treballs de control financer s’han detectat les 
següents incidències: 
 

- No s’ha obtingut evidència documental de les factures següents, incloses 
en el compte justificatiu presentat pel beneficiari a la Diputació de Girona en 
data 29 d’octubre de 2020: 

 

Núm. fact. Data fact. Proveïdor Descripció 
Import 
factura € 

Import imputat 
a la subv. € 

83834458
1 

31/12/201
9 

Comercial Quiol, 
SL 

Esmorzars 478,00 100,00 

TOTAL 478,00 100,00 
 
L’article 22 de les citades bases estableix com a obligacions del beneficiari, entre 
d’altres, les següents: “[...] d) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i 
altres documents exigits en la legislació general i sectorial aplicable al beneficiari. e) 
Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control. f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació 
aplicable.[…]” 
 

- D’acord amb l’article 3 de les bases reguladores d’aquesta subvenció, 
aprovades pel Ple de la Diputació en data 18 de febrer de 2019, es poden 
finançar despeses que es portin a terme en el període comprès entre l’1 de 
juliol de 2019 i el 30 de juny de 2020. En el compte justificatiu presentat pel 
beneficiari s’inclouen les factures següents fora del període subvencionable: 

 

Núm. 
fact. 

Data fact. Proveïdor Descripció 
Import 
factura € 

Import 
imputat a 
la subv. € 

118 12/03/2019 
Miguel Ángel Lara 
Quiñones 

Samarretes-coordinació-monitors 4.409,75 2.875,00 

15 16/01/2019 
Onze Tecnical 
Sport SL 

Roba 27,84 27,84 

3 07/01/2019 
Onze Tecnical 
Sport SL 

Roba 336,14 336,14 

190407 03/06/2019 Moventis Sarfa SL Transport 178,00 178,00 

190252 28/02/2019 Moventis Sarfa SL Transport 427,00 427,00 

190066 18/02/2019 Moventis Sarfa SL Transport 178,00 178,00 

190026 15/01/2019 Moventis Sarfa SL Transport 427,00 427,00 

19142 05/06/2019 
Consell Esportiu 
Alt Empordà 

Arbitres F7 550,00 550,00 

19005 23/01/2019 
Consell Esportiu 
Alt Empordà 

Arbitres F7 1.002,00 1.002,00 

99621 12/03/2019 
Comitè Tècnic 
Arbt. Catalunya 

Arbitres 382,40 382,40 

138063
2 

23/05/2019 Unipreus SL Material 202,80 202,80 

TOTAL 8.120,93 6.586,18 
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D’acord amb l’article 37 de la Llei 38/2003 General de subvencions procedeix el 
reintegrament de les quantitats percebudes i l’exigència de l’interès de demora 
corresponent, en els següents casos: 
 

“[...] c) Incompliment de l’obligació de justificació o justificació insuficient, en els 
termes establerts a l’article 30 d’aquesta Llei, i en el seu cas, en les normes 
reguladores de la subvenció.” 

i 
“[...] e) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i 
control financer previstes en els articles 14 i 15 d'aquesta Llei, així com 
l'incompliment de les obligacions comptables, registrals o de conservació de 
documents quan d'això es derivi la impossibilitat de verificar l'aplicació donada als 
fons percebuts, el compliment de l'objectiu, la realitat i regularitat de les activitats 
subvencionades, o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos 
per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públics o 
privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.[...]” 

 
L’article 11 de les bases reguladores d’aquesta subvenció, aprovades per acord del 
Ple de la Diputació en data 18 de febrer de 2020, estableix que “l’import de la despesa 
subvencionable que s’ha de justificar és el que es determina com a tal en l’acord 
d’atorgament de la subvenció. [...]Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al 
previst en la sol·licitud, la subvenció es manté en la quantia atorgada inicialment. En 
cas que la despesa justificada sigui inferior a la fixada com a despesa a justificar en 
l’acord de concessió, la subvenció es redueix de manera que es manté el mateix 
percentatge de subvenció sobre la quantitat fixada com a despesa a justificar. “ 
 
L’annex 5 de l’acord de concessió de la Junta de Govern de 4 de d’agost de 2020 
estableix la informació següent respecte la concessió de la subvenció analitzada: 
 

Pressupost Subvenció concedida Import a justificar 
18.300,00 € 1.144,00 € 12.000,00 € 

 
D’acord amb les incidències indicades, l’import que s’ha d’excloure de la justificació 
pels motius indicats i la quantitat a reintegrar pel beneficiari és el següent: 
 
 Justificació Revisió CF Diferència 
Import justificat  12.135,68 € 12.135,68 € 0,00 € 
Factures sense evidència documental 0,00 € 100,00 € -100,00 € 
Factures fora del període subvencionable 0,00 € 6.586,18 -6.586,18 
Import correctament justificat 12.135,68 € 5.449,50 6.686,18 
% finançament 9,53% 9,53% - 
Import a reintegrar 1.144,00 € 519,52 € 624,48 € 

 
En data 16 de desembre de 2022 es posa a disposició del Club Esportiu Llançà la 
notificació de l’acord de la Junta de Govern de 13 de desembre de 2022, pel qual es 
declara l’obligació de reintegrament parcial del Club Esportiu Llançà la quantitat de 
624,48 euros.  
 
En data 27 de desembre de 2022 retorna rebutjada la notificació al Club Esportiu 
Llançà pel no accés d’aquest a la mateixa dins dels 10 dies previstos a tal efecte. 
 
El Club Esportiu Llançà no ha presentat al·legacions en el termini previst a l’acord de 
la Junta de Govern de 13 de desembre de 2022. 
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Vist l’informe favorable del cap del Servei d’Esports, el diputat delegat d’Esports 
proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent: 
 
ACORD 
 
Primer. Declarar que el Club Esportiu Llançà ha de reintegrar parcialment l’aportació 
pagada per la Diputació de Girona per finançar l’activitat inclosa dins el programa B1 
de suport a l’esport a l’activitat esportiva de base de l’anualitat 2020, per un import de 
624,48 €. 

Import a reintegrar 624,48 € 

Interessos de demora 48,60 € 

Total a reintegrar 673,08 €  

 
Segon. Establir que el termini de pagament del deute en període voluntari vindrà 
determinat per la data de notificació d’aquest acord, en conseqüència: 

- Si la notificació de l’acord es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, 
l’abonament en període voluntari s’estendrà fins al dia 20 del mes posterior, o 
si aquest no fos hàbil, fins a l’immediat hàbil següent. 

- Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i l’últim de cada 
mes, l’abonament en període voluntari s’estendrà fins al dia 5 del segon mes 
posterior, o si aquest no fos hàbil, fins a l’immediat hàbil següent. 

El venciment del termini d’ingrés en període voluntari, sense haver-se fet efectiu el 
reintegrament, determinarà l’inici del procediment de constrenyiment, recalcularà la 
meritació dels interessos de demora i dels recàrrecs del període executiu, en els 
termes previstos a l’article 161 de la Llei general tributària en relació amb l’article 10 de 
la Llei general pressupostària. 
 
Tercer. Establir que el Club Esportiu Llançà ha d’ingressar l’import a reintegrar que 
consta en el punt Primer d’aquest acord, en el número de compte ES11 2100 0002 
5602 0166 8489 de Caixabank. 
 
Quart. Notificar aquest acord al Club Esportiu Llançà, a la Intervenció General i a 
Tresoreria de la Diputació de Girona. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
17.  Subvenció nominativa a l'Uni Girona CB per la Lliga Femenina Endesa, 

temporada 2022/23 - Serveis d'Esports 
 
L’Uni Girona CB, amb domicili a Girona, en data 16 de gener de 2023 ha sol·licitat una 
subvenció nominativa per la participació a la Lliga Femenina Endesa, temporada 
2022/23 i s’ha instruït l'expedient 2023/777. 
 
El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de data 17 de desembre de 2019, va 
aprovar el Pla Estratègic de Subvencions, el qual preveu que el Servei d’Esports 
atorgui subvencions nominatives als clubs esportius de les comarques gironines que 
per les seves característiques, desenvolupin unes importants funcions esportives i 
socials. 
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Atès que en el pressupost de la Diputació de 2023 hi figura una subvenció consignada 
nominativament a favor de l’Uni Girona CB, de conformitat amb allò que preveu l’article 
22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 16.1 
de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona; i vist que la 
concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb 
el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 
qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 
 
Vist l'informe favorable del cap del centre gestor d'Esports, el diputat delegat d'Esports 
proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent:  
 
Primer. Concedir una subvenció d’acord amb les dades següents: 
 

Exp. núm. Nom beneficiari CIF/NIF 

2023/777 Uni Girona CB G17857228 

Objecte de la subvenció Naturalesa 

Lliga Femenina Endesa, temporada 2022/23 Corrent 

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

248.785,25 130.000,00 248.785,25 52,25% 

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 130.000,00 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 320.3410.4812500 del pressupost de la Diputació de Girona 
de 2023. 
 
Tercer. Despeses subvencionables i període d’execució. La subvenció que es 
concedeix té caràcter singular. Es consideren despeses subvencionables les despeses 
que es detallen en el pressupost de la sol·licitud i que formen part de l’objecte de la 
subvenció; per tant, l’import que s’autoritza no podrà ser utilitzat per sufragar despeses 
d’una altra naturalesa.  
No es consideren despeses subvencionables els premis atorgats en metàl·lic sense la 
retenció fiscal corresponent. 
Es consideren despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el termini 
d’execució, encara que no hagin estat pagades efectivament abans d'acabar el 
període de la justificació. 
El període d’execució de l’actuació subvencionada comença l’1 d’agost de 2022 i 
finalitza el 31 de juliol de 2023. 
 
Quart. Compatibilitat. La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres 
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de 
qualsevol administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o 
d’organismes internacionals. La suma de les subvencions compatibles amb la de la 
Diputació de Girona en cap cas no pot superar el cost total de l'activitat 
subvencionada. 
 
Cinquè. Acceptació de la subvenció. L’Uni Girona CB disposarà d’un termini d’1 
mes, a comptar de la notificació d’aquest acord, per acceptar la subvenció, així com 
les condicions generals i específiques fixades per aplicar-la que s’estipulen en aquest 
acord.  
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Sisè. Termini i règim de justificació. El beneficiari ha de justificar en el termini que 
finalitza el 30 de setembre de 2023, la realització efectiva de l’objecte de la subvenció, 
per l’import de 248.785,25 euros corresponent a l’import de les despeses que consten 
en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació al Registre 
General de la Diputació de la documentació següent: 

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

1. Memòria justificativa del compliment de l’activitat. 
2. Relació classificada de les despeses de l’activitat, amb la identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de 
la factura. 
3. Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats, 
amb la identificació de l’import i la procedència. 
4. Documentació acreditativa que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb 
la col·laboració de la Diputació de Girona tal i com estableix el punt novè 
d’aquest acord. 
5. Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció 
o d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en 
compliment de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència 
(model disponible a l’apartat «Documentació» del web www.ddgi.cat). 

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

Si l’import justificat resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la 
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.  
En cas que l’import justificat sigui inferior al 90% de l’import a justificar, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat justificada 
el percentatge de finançament. 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a 
la base quarta (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos), superin la despesa efectiva. 
El centre gestor revisarà la documentació justificativa i, si hi detecta errors o 
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils els 
esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que, 
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si no ho fes, es consideraria incomplerta l’obligació de justificació, amb les 
conseqüències que s’estableixen als articles 22 i 33 de l’Ordenança general de 
subvencions. 
 
Setè. Afectació dels béns. El beneficiari ha de destinar els béns al fi concret per al 
qual es concedeix la subvenció durant un període mínim de 5 anys en cas de béns 
inscriptibles en un registre públic, i mínim de 2 anys per la resta de béns. Si el 
beneficiari es proposa modificar el fi concret per al qual es va concedir la subvenció, 
prèviament ha de retornar les quantitats percebudes en concepte de subvenció, més 
l'interès legal que correspongui. Aquesta circumstància ha de quedar inscrita en el 
registre públic corresponent. 
En el cas de béns inscriptibles en un registre públic, les circumstàncies expressades 
en el paràgraf anterior s'han de fer constar en l'escriptura en el cas d'adquisició, i en 
qualsevol cas en el registre públic corresponent, i cal indicar-hi l'import de la subvenció 
concedida. 
 
Vuitè. Pagament. El pagament de la subvenció es farà en concepte de bestreta en el 
termini d’1 mes a partir de la notificació d’aquest acord i prèvia acceptació expressa de 
la subvenció. 
L’import de la bestreta serà de 50% de l’import de la subvenció. El pagament es farà 
sense la constitució prèvia d’una fiança o garantia. 
Es tramitarà el pagament de la subvenció o la bestreta previ informe favorable del cap 
del centre gestor, i el pagament es farà efectiu mitjançant transferència bancària. 
El beneficiari resta obligat a presentar la justificació econòmica al Registre General de 
la Diputació en el termini atorgat a l’efecte, de conformitat amb el que s’estableix en el 
punt sisè d’aquest acord. 
 
Novè. Obligació de difusió i publicitat. El beneficiari haurà de fer constar 
expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, 
publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció, tot i que 
l’activitat ja hagi estat realitzada.  
Els beneficiaris que utilitzin les xarxes socials, quan difonguin les actuacions 
subvencionades per Diputació de Girona, ho hauran de fer utilitzant l’etiqueta 
@diputaciogirona i el hashtag #EsportsDdGi 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions puguin 
correspondre, s’aplicaran les regles següents: 

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

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

 
Desè. Altres obligacions del beneficiari. El beneficiari té les obligacions següents: 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció. 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i la informació que li sigui requerida 
en relació amb l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
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actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable. 
c) Notificar a la Diputació de Girona la informació relativa als ajuts obtinguts o 
demanats a altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o 
internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud. 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control.  
e) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. 
f) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
g) En el supòsit que es concedeixi una dotació econòmica als premiats, aquesta haurà 
de ser la mateixa tant per la categoria masculina com per la femenina per tal de donar 
compliment a la normativa reguladora en igualtat de gènere. 
h) Promoure i acollir activitats o sessions per les entitats del territori. 
i) Participar activament en els actes i activitats que la Diputació de Girona li demani. 
 
Onzè. Subcontractació. Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les 
actuacions objecte de subvenció però les obligacions econòmiques que se’n derivin 
hauran d’anar a càrrec de l’entitat respectiva. 
 
Dotzè. Modificació de les subvencions. La Junta de Govern de la Diputació de 
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar l’acord de 
concessió en el cas que s’hagin alterat les condicions que s’han tingut en compte per 
concedir la subvenció.  
Una vegada s’hagi aprovat l’acord corresponent, el beneficiari no podrà sol·licitar un 
canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, ni demanar la modificació del 
pressupost o del percentatge de finançament. 
En relació amb la modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que 
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa 
concordant.  
 
Tretzè. Invalidesa, revocació i reintegrament. La Diputació de Girona podrà revocar 
totalment o parcial les subvencions. Si es dona aquest cas, el beneficiari tindrà 
l’obligació de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent en els 
supòsits següents: 

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

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

El centre gestor d’Esports tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, revocació i 
reintegrament de les subvencions concedides, i l’òrgan competent per adoptar els 
acords corresponents serà la Junta de Govern de la Diputació. 
 
Catorzè. Verificació i control La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients, l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al títol III de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
El beneficiari i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva 
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi 
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment 
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als efectes 



 

 

 

 

62 

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

 

que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
sens perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre. 
 
Quinzè. Prohibició de contractació amb persones vinculades. El beneficiari no 
podrà concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb 
persones o entitats amb qui estigui vinculat, llevat que la contractació es realitzi amb 
les condicions normals de mercat i hagi obtingut l’autorització de la Diputació de 
Girona. 
Tampoc no podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l’article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
Setzè. Principis ètics i regles de conducta. El beneficiari d’aquesta subvenció està 
obligat a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de conducta establerts 
a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern, com són, entre d’altres, els següents:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L’incompliment dels principis i regles anteriors comportarà l’aplicació del règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció del 
caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
Dissetè. Normes supletòries. En tot el que no s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normes que hi siguin aplicables. 
 
Divuitè. Notificar aquest acord a l’Uni Girona CB. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
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18.  Subvenció nominativa a la Unió Esportiva Olot SAD per la participació a la 

competició 2a RFEF -Servei d'Esports 
 
La Unió Esportiva Olot SAD, amb domicili a Olot, en data 17 de gener de 2023 ha 
sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament de la participació a la 
Competició 2a RFEF i s’ha instruït l'expedient 2023/871. 
 
El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de data 17 de desembre de 2019, va 
aprovar el Pla Estratègic de Subvencions, el qual preveu que el Servei d’Esports 
atorgui subvencions nominatives als clubs esportius de les comarques gironines que 
per les seves característiques, desenvolupin unes importants funcions esportives i 
socials. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2023 hi figura una subvenció consignada 
nominativament a favor de la Unió Esportiva Olot SAD, de conformitat amb allò que 
preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i 
l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona; i vist 
que la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de conformitat 
amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 
 
Vist l'informe favorable del cap del centre gestor d'Esports, el diputat delegat d'Esports 
proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent:  
 
Primer. Concedir una subvenció d’acord amb les dades següents: 
 

Exp. núm. Nom beneficiari CIF/NIF 

2023/871 Unió Esportiva Olot SAD A17314840 

Objecte de la subvenció Naturalesa 

Participació a la Competició 2a RFEF Corrent 

Pressupost de l’activitat  € Import de la subvenció 
€ 

Import a justificar € % de finançament 

979.720,00 20.000,00 77.700,00 25,74% 

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 20.000,00 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 320.3410.4790700 del pressupost de la Diputació de Girona 
de 2023. 
 
Tercer. Despeses subvencionables i període d’execució. La subvenció que es 
concedeix té caràcter singular. Es consideren despeses subvencionables les despeses 
que es detallen en el pressupost de la sol·licitud i que formen part de l’objecte de la 
subvenció; per tant, l’import que s’autoritza no podrà ser utilitzat per sufragar despeses 
d’una altra naturalesa. A tal efecte,  
Es consideren despeses subvencionables:  

Fitxes i arbitratges 44.800,00 € 

Desplaçaments 32.900,00 € 

TOTAL 77.700,00 € 

No es consideren despeses subvencionables:  
Publicitat 22.000,00 € 
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Material esportiu 2.500,00 € 

Operacions 129.700,00 € 

Personal 726.320,00 € 

Generals 19.500,00 € 

Manteniments 2.000,00 € 

TOTAL 902.020,00 € 

No es consideren despeses subvencionables els premis atorgats en metàl·lic sense la 
retenció fiscal corresponent. 
Es consideren despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el termini 
d’execució, encara que no hagin estat pagades efectivament abans d'acabar el 
període de la justificació. 
El període d’execució de l’actuació subvencionada comença l’1 de juliol de 2022 i 
finalitza el 30 de juny de 2023. 
 
Quart. Compatibilitat. La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres 
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de 
qualsevol administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o 
d’organismes internacionals. La suma de les subvencions compatibles amb la de la 
Diputació de Girona en cap cas no pot superar el cost total de l'activitat 
subvencionada. 
 
Cinquè. Acceptació de la subvenció. Es considera que l'entitat, accepta la 
subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per aplicar-la, 
estipulades en aquest acord, si en el termini d’1 mes, a comptar de la notificació 
d’aquest acord, no manifesta el contrari.  
 
Sisè. Termini i règim de justificació. El beneficiari ha de justificar en el termini que 
finalitza el 30 de setembre de 2023, l’import de 77.700,00 euros corresponent a 
l’import total de les despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud de 
subvenció, mitjançant la presentació al Registre General de la Diputació del compte 
justificatiu normalitzat, disponible a l’apartat «Documentació» del web de la Diputació 
de Girona www.ddgi.cat, acompanyat de la documentació següent: 

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

Si l’import justificat resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la 
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.  
En cas que l’import justificat sigui inferior al 90% de l’import a justificar, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat justificada 
el percentatge de finançament. 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a 
la base quarta (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos), superin la despesa efectiva. 
El centre gestor revisarà la documentació justificativa i, si hi detecta errors o 
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils els 
esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que, 
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si no ho fes, es consideraria incomplerta l’obligació de justificació, amb les 
conseqüències que s’estableixen als articles 22 i 33 de l’Ordenança general de 
subvencions. 
 
Setè. Afectació dels béns. El beneficiari ha de destinar els béns al fi concret per al 
qual es concedeix la subvenció durant un període mínim de 5 anys en cas de béns 
inscriptibles en un registre públic, i mínim de 2 anys per la resta de béns. Si el 
beneficiari es proposa modificar el fi concret per al qual es va concedir la subvenció, 
prèviament ha de retornar les quantitats percebudes en concepte de subvenció, més 
l'interès legal que correspongui. Aquesta circumstància ha de quedar inscrita en el 
registre públic corresponent. 
En el cas de béns inscriptibles en un registre públic, les circumstàncies expressades 
en el paràgraf anterior s'han de fer constar en l'escriptura en el cas d'adquisició, i en 
qualsevol cas en el registre públic corresponent, i cal indicar-hi l'import de la subvenció 
concedida. 
 
Vuitè. Pagament. No s'efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors 
a la presentació del corresponent compte justificatiu. Es tramitarà el pagament de 
la subvenció previ informe favorable del cap del centre gestor, i el pagament es farà 
efectiu mitjançant transferència bancària.  
El beneficiari resta obligat a presentar la justificació econòmica al Registre General de 
la Diputació en el termini atorgat a l’efecte, de conformitat amb el que s’estableix en el 
punt sisè d’aquest acord. 
 
Novè. Obligació de difusió i publicitat. El beneficiari haurà de fer constar 
expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, 
publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció, tot i que 
l’activitat ja hagi estat realitzada.  
Els beneficiaris que utilitzin les xarxes socials, quan difonguin les actuacions 
subvencionades per Diputació de Girona, ho hauran de fer utilitzant l’etiqueta 
@diputaciogirona i el hashtag #EsportsDdGi 
Així mateix, el dia que es realitzi l’activitat objecte de la subvenció el beneficiari haurà 
d’instal·lar l’arc inflable de la Diputació de Girona, que prèviament haurà de sol·licitar a 
través del següent enllaç: www.ddgi.cat/materialesports.  
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions puguin 
correspondre, s’aplicaran les regles següents: 

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

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

 
Desè. Altres obligacions del beneficiari. El beneficiari té les obligacions següents: 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció. 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i la informació que li sigui requerida 
en relació amb l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 

http://www.ddgi.cat/materialesports
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actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable. 
c) Notificar a la Diputació de Girona la informació relativa als ajuts obtinguts o 
demanats a altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o 
internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud. 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control.  
e) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. 
f) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
g) En el supòsit que es concedeixi una dotació econòmica als premiats, aquesta haurà 
de ser la mateixa tant per la categoria masculina com per la femenina per tal de donar 
compliment a la normativa reguladora en igualtat de gènere. 
h) Promoure i acollir activitats o sessions per les entitats del territori. 
i) Participar activament en els actes i activitats que la Diputació de Girona li demani. 
 
Onzè. Subcontractació. Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les 
actuacions objecte de subvenció però les obligacions econòmiques que se’n derivin 
hauran d’anar a càrrec de l’entitat respectiva. 
 
Dotzè. Modificació de les subvencions. La Junta de Govern de la Diputació de 
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar l’acord de 
concessió en el cas que s’hagin alterat les condicions que s’han tingut en compte per 
concedir la subvenció.  
Una vegada s’hagi aprovat l’acord corresponent, el beneficiari no podrà sol·licitar un 
canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, ni demanar la modificació del 
pressupost o del percentatge de finançament. 
En relació amb la modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que 
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa 
concordant.  
 
Tretzè. Invalidesa, revocació i reintegrament. La Diputació de Girona podrà revocar 
totalment o parcial les subvencions. Si es dona aquest cas, el beneficiari tindrà 
l’obligació de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent en els 
supòsits següents: 

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

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

El centre gestor d’Esports tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, revocació i 
reintegrament de les subvencions concedides, i l’òrgan competent per adoptar els 
acords corresponents serà la Junta de Govern de la Diputació. 
 
Catorzè. Verificació i control La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients, l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al títol III de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
El beneficiari i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva 
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi 
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment 
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als efectes 
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que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
sens perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre. 
 
Quinzè. Prohibició de contractació amb persones vinculades. El beneficiari no 
podrà concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb 
persones o entitats amb qui estigui vinculat, llevat que la contractació es realitzi amb 
les condicions normals de mercat i hagi obtingut l’autorització de la Diputació de 
Girona. 
Tampoc no podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l’article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
Setzè. Principis ètics i regles de conducta. El beneficiari d’aquesta subvenció està 
obligat a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de conducta establerts 
a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern, com són, entre d’altres, els següents:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L’incompliment dels principis i regles anteriors comportarà l’aplicació del règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció del 
caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
Dissetè. Normes supletòries. En tot el que no s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normes que hi siguin aplicables. 
 
Divuitè. Notificar aquest acord a la Unió Esportiva Olot SAD. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
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19.  Subvenció nominativa al Club Bàsquet Girona 2014 per a la participació a 

la Lliga ACB 2022-2023 - Servei d'Esports 
 
El Club Bàsquet Girona 2014, amb domicili a Girona, en data 18 de gener de 2023 ha 
sol·licitat una subvenció nominativa per la participació a la Lliga ACB 2022-2023 i s’ha 
instruït l'expedient 2023/989. 
 
El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de data 17 de desembre de 2019, va 
aprovar el Pla Estratègic de Subvencions, el qual preveu que el Servei d’Esports 
atorgui subvencions nominatives als clubs esportius de les comarques gironines que 
per les seves característiques, desenvolupin unes importants funcions esportives i 
socials. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2023 hi figura una subvenció consignada 
nominativament a favor de Club Bàsquet Girona 2014, de conformitat amb allò que 
preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i 
l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona; i vist 
que la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de conformitat 
amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 
 
Vist l'informe favorable del cap del centre gestor d'Esports, el diputat delegat d'Esports 
proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent:  
 
Primer. Concedir una subvenció d’acord amb les dades següents: 
 

Exp. núm. Nom beneficiari CIF/NIF 

2023/989 Club Bàsquet Girona 2014 G66294505 

Objecte de la subvenció Naturalesa 

Participació a la Lliga ACB 2022-2023 Corrent 

Pressupost de l’activitat  
€ 

Import de la subvenció 
€ 

Import a justificar € % de finançament 

808.000,00 75.000,00 808.000,00 9,28% 

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 75.000,00 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 320.3410.4812100 del pressupost de la Diputació de Girona 
de 2023. 
 
Tercer. Despeses subvencionables i període d’execució. La subvenció que es 
concedeix té caràcter singular. Es consideren despeses subvencionables les despeses 
que es detallen en el pressupost de la sol·licitud i que formen part de l’objecte de la 
subvenció; per tant, l’import que s’autoritza no podrà ser utilitzat per sufragar despeses 
d’una altra naturalesa.  
No es consideren despeses subvencionables els premis atorgats en metàl·lic sense la 
retenció fiscal corresponent. 
Es consideren despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el termini 
d’execució, encara que no hagin estat pagades efectivament abans d'acabar el 
període de la justificació. 
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El període d’execució de l’actuació subvencionada comença l’1 de gener de 2023 i 
finalitza el 30 de juny de 2023. 
 
Quart. Compatibilitat. La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres 
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de 
qualsevol administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o 
d’organismes internacionals. La suma de les subvencions compatibles amb la de la 
Diputació de Girona en cap cas no pot superar el cost total de l'activitat 
subvencionada. 
 
Cinquè. Acceptació de la subvenció. Es considera que l'entitat, accepta la 
subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per aplicar-la, 
estipulades en aquest acord, si en el termini d’1 mes, a comptar de la notificació 
d’aquest acord, no manifesta el contrari.   
 
Sisè. Termini i règim de justificació. El beneficiari ha de justificar en el termini que 
finalitza el 30 de setembre de 2023, la realització efectiva de l’objecte de la subvenció, 
per l’import de 808.000,00 euros corresponent a l’import de les despeses que consten 
en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació al Registre 
General de la Diputació de la documentació següent: 

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

1. Memòria justificativa del compliment de l’activitat. 
2. Relació classificada de les despeses de l’activitat, amb la identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de 
la factura. 
3. Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats, 
amb la identificació de l’import i la procedència. 
4. Documentació acreditativa que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb 
la col·laboració de la Diputació de Girona tal i com estableix el punt novè 
d’aquest acord. 
5. Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció 
o d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en 
compliment de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència 
(model disponible a l’apartat «Documentació» del web www.ddgi.cat). 

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

Si l’import justificat resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la 
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.  
En cas que l’import justificat sigui inferior al 90% de l’import a justificar, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat justificada 
el percentatge de finançament. 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a 
la base quarta (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos), superin la despesa efectiva. 
El centre gestor revisarà la documentació justificativa i, si hi detecta errors o 
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils els 
esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que, 
si no ho fes, es consideraria incomplerta l’obligació de justificació, amb les 
conseqüències que s’estableixen als articles 22 i 33 de l’Ordenança general de 
subvencions. 
 
Setè. Afectació dels béns. El beneficiari ha de destinar els béns al fi concret per al 
qual es concedeix la subvenció durant un període mínim de 5 anys en cas de béns 
inscriptibles en un registre públic, i mínim de 2 anys per la resta de béns. Si el 
beneficiari es proposa modificar el fi concret per al qual es va concedir la subvenció, 
prèviament ha de retornar les quantitats percebudes en concepte de subvenció, més 
l'interès legal que correspongui. Aquesta circumstància ha de quedar inscrita en el 
registre públic corresponent. 
En el cas de béns inscriptibles en un registre públic, les circumstàncies expressades 
en el paràgraf anterior s'han de fer constar en l'escriptura en el cas d'adquisició, i en 
qualsevol cas en el registre públic corresponent, i cal indicar-hi l'import de la subvenció 
concedida. 
 
Vuitè. Pagament. No s'efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors 
a la presentació del corresponent compte justificatiu. Es tramitarà el pagament de 
la subvenció previ informe favorable del cap del centre gestor, i el pagament es farà 
efectiu mitjançant transferència bancària. 
El beneficiari resta obligat a presentar la justificació econòmica al Registre General de 
la Diputació en el termini atorgat a l’efecte, de conformitat amb el que s’estableix en el 
punt sisè d’aquest acord. 
 
Novè. Obligació de difusió i publicitat. El beneficiari haurà de fer constar 
expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, 
publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció, tot i que 
l’activitat ja hagi estat realitzada.  
Els beneficiaris que utilitzin les xarxes socials, quan difonguin les actuacions 
subvencionades per Diputació de Girona, ho hauran de fer utilitzant l’etiqueta 
@diputaciogirona i el hashtag #EsportsDdGi 
Així mateix, el dia que es realitzi l’activitat objecte de la subvenció el beneficiari haurà 
d’instal·lar l’arc inflable de la Diputació de Girona, que prèviament haurà de sol·licitar a 
través del següent enllaç: www.ddgi.cat/materialesports. 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions puguin 
correspondre, s’aplicaran les regles següents: 

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

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

 
Desè. Altres obligacions del beneficiari. El beneficiari té les obligacions següents: 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció. 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i la informació que li sigui requerida 
en relació amb l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable. 
c) Notificar a la Diputació de Girona la informació relativa als ajuts obtinguts o 
demanats a altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o 
internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud. 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control.  
e) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. 
f) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
g) En el supòsit que es concedeixi una dotació econòmica als premiats, aquesta haurà 
de ser la mateixa tant per la categoria masculina com per la femenina per tal de donar 
compliment a la normativa reguladora en igualtat de gènere. 
h) Promoure i acollir activitats o sessions per les entitats del territori. 
i) Participar activament en els actes i activitats que la Diputació de Girona li demani. 
 
Onzè. Subcontractació. Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les 
actuacions objecte de subvenció però les obligacions econòmiques que se’n derivin 
hauran d’anar a càrrec de l’entitat respectiva. 
 
Dotzè. Modificació de les subvencions. La Junta de Govern de la Diputació de 
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar l’acord de 
concessió en el cas que s’hagin alterat les condicions que s’han tingut en compte per 
concedir la subvenció.  
Una vegada s’hagi aprovat l’acord corresponent, el beneficiari no podrà sol·licitar un 
canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, ni demanar la modificació del 
pressupost o del percentatge de finançament. 
En relació amb la modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que 
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa 
concordant.  
 
Tretzè. Invalidesa, revocació i reintegrament. La Diputació de Girona podrà revocar 
totalment o parcial les subvencions. Si es dona aquest cas, el beneficiari tindrà 
l’obligació de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent en els 
supòsits següents: 

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

El centre gestor d’Esports tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, revocació i 
reintegrament de les subvencions concedides, i l’òrgan competent per adoptar els 
acords corresponents serà la Junta de Govern de la Diputació. 
 
Catorzè. Verificació i control La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients, l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al títol III de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
El beneficiari i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva 
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi 
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment 
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als efectes 
que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
sens perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre. 
 
Quinzè. Prohibició de contractació amb persones vinculades. El beneficiari no 
podrà concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb 
persones o entitats amb qui estigui vinculat, llevat que la contractació es realitzi amb 
les condicions normals de mercat i hagi obtingut l’autorització de la Diputació de 
Girona. 
 
Tampoc no podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l’article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
Setzè. Principis ètics i regles de conducta. El beneficiari d’aquesta subvenció està 
obligat a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de conducta establerts 
a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern, com són, entre d’altres, els següents:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L’incompliment dels principis i regles anteriors comportarà l’aplicació del règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
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informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció del 
caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
Dissetè. Normes supletòries. En tot el que no s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normes que hi siguin aplicables. 
 
Divuitè. Notificar aquest acord al Club Bàsquet Girona 2014. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
20.  Subvenció nominativa al Consell Esportiu de l'Estany per l'Oficina 

Comarcal d'Esports - Servei d'Esports 
 
El Consell Esportiu del Pla de l’Estany, amb domicili a Banyoles, en data 17 de gener 
de 2023 ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament de l’Oficina 
Comarcal d’Esports i s’ha instruït l'expedient 2023/872. 
 
El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de data 17 de desembre de 2019, va 
aprovar el Pla Estratègic de Subvencions, el qual preveu que el Servei d’Esports 
atorgui subvencions nominatives als clubs esportius de les comarques gironines que 
per les seves característiques, desenvolupin unes importants funcions esportives i 
socials. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2023 hi figura una subvenció consignada 
nominativament a favor del Consell Esportiu del Pla de l’Estany, de conformitat amb 
allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona; i vist que la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, 
de conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 
 
Vist l'informe favorable del cap del centre gestor d'Esports, el diputat delegat d'Esports 
proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent:  
 
Primer. Concedir una subvenció d’acord amb les dades següents: 
 

Exp. núm. Nom beneficiari CIF/NIF 

2023/872 Consell Esportiu del Pla de l’Estany G17243221 

Objecte de la subvenció Naturalesa 

Oficina Comarcal d’Esports Corrent 

Pressupost de l’activitat  € Import de la subvenció 
€ 

Import a justificar € % de finançament 

83.500,00 25.000,00 83.500,00 29.94% 
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Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 25.000,00 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 320.3410.4813100 del pressupost de la Diputació de Girona 
de 2023. 
 
Tercer. Despeses subvencionables i període d’execució. La subvenció que es 
concedeix té caràcter singular. Es consideren despeses subvencionables les despeses 
que es detallen en el pressupost de la sol·licitud i que formen part de l’objecte de la 
subvenció; per tant, l’import que s’autoritza no podrà ser utilitzat per sufragar despeses 
d’una altra naturalesa.  
No es consideren despeses subvencionables els premis atorgats en metàl·lic sense la 
retenció fiscal corresponent. 
Es consideren despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el termini 
d’execució, encara que no hagin estat pagades efectivament abans d'acabar el 
període de la justificació. 
El període d’execució de l’actuació subvencionada comença l’1 de setembre de 2023 i 
finalitza el 31 d’agost de 2023. 
 
Quart. Compatibilitat. La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres 
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de 
qualsevol administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o 
d’organismes internacionals. La suma de les subvencions compatibles amb la de la 
Diputació de Girona en cap cas no pot superar el cost total de l'activitat 
subvencionada. 
 
Cinquè. Acceptació de la subvenció. El Consell Esportiu del Pla de l’Estany 
disposarà d’un termini d’1 mes, a comptar de la notificació d’aquest acord, per 
acceptar la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per 
aplicar-la que s’estipulen en aquest acord.  
 
Sisè. Termini i règim de justificació. El beneficiari ha de justificar en el termini que 
finalitza el 30 de setembre de 2023, l’import de 83.500,00 euros corresponent a 
l’import total de les despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud de 
subvenció, mitjançant la presentació al Registre General de la Diputació del compte 
justificatiu normalitzat, disponible a l’apartat «Documentació» del web de la Diputació 
de Girona www.ddgi.cat, acompanyat de la documentació següent: 

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

Si l’import justificat resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la 
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.  
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En cas que l’import justificat sigui inferior al 90% de l’import a justificar, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat justificada 
el percentatge de finançament. 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a 
la base quarta (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos), superin la despesa efectiva. 
El centre gestor revisarà la documentació justificativa i, si hi detecta errors o 
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils els 
esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que, 
si no ho fes, es consideraria incomplerta l’obligació de justificació, amb les 
conseqüències que s’estableixen als articles 22 i 33 de l’Ordenança general de 
subvencions. 
 
Setè. Afectació dels béns. El beneficiari ha de destinar els béns al fi concret per al 
qual es concedeix la subvenció durant un període mínim de 5 anys en cas de béns 
inscriptibles en un registre públic, i mínim de 2 anys per la resta de béns. Si el 
beneficiari es proposa modificar el fi concret per al qual es va concedir la subvenció, 
prèviament ha de retornar les quantitats percebudes en concepte de subvenció, més 
l'interès legal que correspongui. Aquesta circumstància ha de quedar inscrita en el 
registre públic corresponent. 
En el cas de béns inscriptibles en un registre públic, les circumstàncies expressades 
en el paràgraf anterior s'han de fer constar en l'escriptura en el cas d'adquisició, i en 
qualsevol cas en el registre públic corresponent, i cal indicar-hi l'import de la subvenció 
concedida. 
 
Vuitè. Pagament. El pagament de la subvenció es farà en concepte de bestreta en el 
termini d’1 mes a partir de la notificació d’aquest acord i prèvia acceptació expressa de 
la subvenció. 
L’import de la bestreta serà del 50% de l’import de la subvenció. El pagament es farà 
sense la constitució prèvia d’una fiança o garantia. 
Quan el beneficiari hagi presentat al Registre General de la Diputació la justificació 
econòmica es farà efectiva la quantitat restant, de conformitat amb el que s’estableix 
en el punt sisè d’aquest acord.  
Es tramitarà el pagament de la subvenció o la bestreta previ informe favorable del cap 
del centre gestor, i el pagament es farà efectiu mitjançant transferència bancària. 
El beneficiari resta obligat a presentar la justificació econòmica al Registre General de 
la Diputació en el termini atorgat a l’efecte, de conformitat amb el que s’estableix en el 
punt sisè d’aquest acord. 
 
Novè. Obligació de difusió i publicitat. El beneficiari haurà de fer constar 
expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, 
publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció, tot i que 
l’activitat ja hagi estat realitzada.  
Els beneficiaris que utilitzin les xarxes socials, quan difonguin les actuacions 
subvencionades per Diputació de Girona, ho hauran de fer utilitzant l’etiqueta 
@diputaciogirona i el hashtag #EsportsDdGi 
Així mateix, el dia que es realitzi l’activitat objecte de la subvenció el beneficiari haurà 
d’instal·lar l’arc inflable de la Diputació de Girona, que prèviament haurà de sol·licitar a 
través del següent enllaç: www.ddgi.cat/materialesports.  
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions puguin 
correspondre, s’aplicaran les regles següents: 

- Si encara és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, 
l’òrgan concedent ha de requerir el beneficiari que adopti les mesures de 

http://www.ddgi.cat/materialesports
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difusió establertes en un termini no superior a 15 dies, amb advertència 
expressa que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. 

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

 
Desè. Altres obligacions del beneficiari. El beneficiari té les obligacions següents: 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció. 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i la informació que li sigui requerida 
en relació amb l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable. 
c) Notificar a la Diputació de Girona la informació relativa als ajuts obtinguts o 
demanats a altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o 
internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud. 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control.  
e) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. 
f) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
g) En el supòsit que es concedeixi una dotació econòmica als premiats, aquesta haurà 
de ser la mateixa tant per la categoria masculina com per la femenina per tal de donar 
compliment a la normativa reguladora en igualtat de gènere. 
h) Promoure i acollir activitats o sessions per les entitats del territori. 
i) Participar activament en els actes i activitats que la Diputació de Girona li demani. 
 
Onzè. Subcontractació. Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les 
actuacions objecte de subvenció però les obligacions econòmiques que se’n derivin 
hauran d’anar a càrrec de l’entitat respectiva. 
 
Dotzè. Modificació de les subvencions. La Junta de Govern de la Diputació de 
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar l’acord de 
concessió en el cas que s’hagin alterat les condicions que s’han tingut en compte per 
concedir la subvenció.  
Una vegada s’hagi aprovat l’acord corresponent, el beneficiari no podrà sol·licitar un 
canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, ni demanar la modificació del 
pressupost o del percentatge de finançament. 
En relació amb la modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que 
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa 
concordant.  
 
Tretzè. Invalidesa, revocació i reintegrament. La Diputació de Girona podrà revocar 
totalment o parcial les subvencions. Si es dona aquest cas, el beneficiari tindrà 
l’obligació de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent en els 
supòsits següents: 

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

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



 

 

 

 

77 

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

 

El centre gestor d’Esports tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, revocació i 
reintegrament de les subvencions concedides, i l’òrgan competent per adoptar els 
acord corresponents serà la Junta de Govern de la Diputació. 
 
Catorzè. Verificació i control La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients, l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al títol III de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
El beneficiari i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva 
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi 
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment 
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als efectes 
que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
sens perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre. 
 
Quinzè. Prohibició de contractació amb persones vinculades. El beneficiari no 
podrà concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb 
persones o entitats amb qui estigui vinculat, llevat que la contractació es realitzi amb 
les condicions normals de mercat i hagi obtingut l’autorització de la Diputació de 
Girona. 
Tampoc no podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l’article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
Setzè. Principis ètics i regles de conducta. El beneficiari d’aquesta subvenció està 
obligat a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de conducta establerts 
a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern, com són, entre d’altres, els següents:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L’incompliment dels principis i regles anteriors comportarà l’aplicació del règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció del 
caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
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Dissetè. Normes supletòries. En tot el que no s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normes que hi siguin aplicables. 
 
Divuitè. Notificar aquest acord al Consell Esportiu del Pla de l’Estany. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
21.  Aprovació de la convocatòria extraordinària de la Campanya Del Pla a 

l'acció 2023. L6 - Medi Ambient 
 
El Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Girona 2020-2023 incorpora la 
línia de suport als ajuntaments en sostenibilitat urbana, lluita contra el canvi climàtic i 
foment de l'economia verda, la qual preveu la convocatòria de subvencions «Del Pla a 
l’Acció». 
 
La Diputació de Girona, en exercici de la seva competència d’assistència als 
ajuntaments, és coordinador territorial del Pacte d’Alcaldes per l’Energia Sostenible i el 
Clima, i dóna suport als ajuntaments signataris del Pacte per a que executin les 
actuacions per reduir l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle. 
 
El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de 21 de desembre de 2021, va aprovar 
les bases específiques reguladores de la campanya "Del Pla a l'acció". 
 
Tant el contingut com la tramitació de la convocatòria de subvencions del programa 
"Del Pla a l'acció" 2022-23 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. 
 
Atesos els antecedents exposats, el diputat delegat de Medi Ambient proposa a la 
Junta de Govern que adopti l’acord següent: 
 
Primer. Aprovar la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, per a la 
concessió de subvencions del programa Del Pla a l’acció 2023, el text de la qual es 
transcriu literalment a continuació: 
 

“CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DEL PROGRAMA «DEL PLA A L’ACCIÓ». 
ANUALITAT 2023 
1. Objecte i finalitat 
Subvencions del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona per al finançament 
d’accions per reduir l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle planificades 

prèviament en plans d’acció d’energia sostenible i clima (PAESC)1 aprovats, d’acord 
amb les bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació, en la 
sessió del dia 21 de desembre de 2021. 
1 Excepcionalment per a la convocatòria de 2023 s’acceptaran accions previstes en els 
PAES aprovats, els quals feien una previsió d’accions fins al 2020. Excepcionalment 



 

 

 

 

79 

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

 

per a la convocatòria de 2023 s’acceptaran accions previstes en els PAESC en 
redacció per al conjunt de municipis de les comarques gironines a través del Pla de 
Serveis d'Assistència als Ajuntaments per a la Transició Energètica i l'Acció Climàtica 
de la Diputació de Girona. 
La convocatòria extraordinària s’obre per a la línia 6: 
Línia 6. Actuacions destinades a impulsar o gestionar comunitats energètiques 
intel·ligents.  
CRITERIS DE VALORACIÓ 
Els criteris de valoració són definits a l’article 8 de les bases reguladores específiques. 
Es valoraran les accions presentades seguint els criteris que es detallen a continuació: 
Línia 6  
Criteri de dimensió dels municipis Nombre de punts  

Municipis de menys de 1.000 habitants 
Municipis de 1.001 a 5.000 habitants 
Municipis de 5.001 a 10.000 habitants 
Municipis de més de 10.000 habitants 

2 
1,5 
1 
0,5 

 
Criteris Puntuació màxima 

Nombre de llars que s’integraran a la comunitat energètica intel·ligent (es 
donarà la puntuació màxima a la sol·licitud que inclogui un nombre de llars 
més elevat, i a la resta, una puntuació proporcional, segons la fórmula 
següent: nombre de llars de la sol·licitud analitzada x 3 / nombre de llars més 
elevat de les sol·licituds presentades) 

3 

  

Nombre de llars amb situacions de pobresa energètica que s’integraran a la 
comunitat energètica intel·ligent (es donarà la puntuació màxima a la 
sol·licitud que inclogui un nombre de llars amb situació de pobresa energètica 
més elevat, i a la resta, una puntuació proporcional, segons la fórmula 
següent: nombre de llars amb situacions de pobresa energètica de la 
sol·licitud analitzada x 2 / nombre de llars amb situacions de pobresa 
energètica més elevat de les sol·licituds presentades) 

2 

Puntuació addicional vinculada a criteris de gestió ambiental: 
Existència d’incentiu des de l’ajuntament amb bonificacions i/o subvencions als veïns 
per EE i ER (1 punt).  
Ajuntament amb un programa de compensació de petjada de carboni (0,25 punts) 
Ajuntament amb energia elèctrica renovable al 100 % contractada (0,25 punts) 
No s’estableix una puntuació mínima. 
Els ajuts de la línia 6 s’atorgaran en funció de la puntuació i amb ordre decreixent, 
començant pel de la puntuació més alta i atorgant a cada expedient el percentatge 
d’ajut que li correspon segons la puntuació obtinguda. El percentatge d’ajut serà el 
següent: 
Expedients amb una puntuació superior a 6: 100 % de la subvenció màxima atorgable 
Expedients amb una puntuació entre 4 i 5,99: 90 % de la subvenció màxima atorgable 
Expedients amb una puntuació entre 2 i 3,99: 80 % de la subvenció màxima atorgable 
Expedients amb una puntuació de menys de 2: 70 % de la subvenció màxima 
atorgable 
El percentatge resultant respecte a la despesa elegible s’obté de l’aplicació d’aquests 
percentatges als imports que la base 5 estableix com a màxims i serà definit en la 
resolució. En cas que l’aplicació d’aquests percentatges no esgoti la dotació disponible, 
l’import disponible s’atorgarà primer a la sol·licitud amb major puntuació fins a assolir 
el màxim de subvenció atorgable d’acord amb la base 5 i després a la resta de 
sol·licituds amb ordre decreixent fins a esgotar la dotació disponible; en cas que hi 
hagi sol·licituds amb la mateixa puntuació, l’import disponible es dividirà a parts iguals 
entre elles. En qualsevol cas la repartició es realitzarà fins a assolir, com a molt, els 
imports i percentatges que la base 5 estableix com a màxims.  
Amb la finalitat d’atendre el major nombre possible de sol·licituds podran atorgar-se 
subvencions per un import inferior al màxim atorgable. Si els imports prorratejats de 
subvenció queden reduïts en més d’un 35 % de l’import sol·licitat o el màxim atorgable, 
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segons el cas, per raons de disponibilitat pressupostària, les sol·licituds menys 
prioritàries no seran ateses.  
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
L’import estimat destinat a la convocatòria és de dos-cents quaranta-tres mil nou-cents 
vuitanta-cinc euros amb vuitanta-nou. Les aplicacions pressupostàries a què s’aplica el 
crèdit, els imports i la distribució d’anualitats són els següents: 

Aplicació pressupostària Import € exercici 2023 

Línia 6. 500/1700/7620200 243.985,89 

Línia 6. 500/1700/7680000 0 

Total 243.985,89 

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 es pot ampliar amb una quantitat 
addicional de com a màxim 500.000 €, derivada de crèdits sobrants d’altres 
convocatòries o modificació de crèdit. L’efectivitat de la quantia addicional estarà 
condicionada a la corresponent declaració de disponibilitat de crèdit prèviament a la 
resolució de les subvencions i a l’aprovació de l’augment de la convocatòria. 
3. Termini de presentació de sol·licituds 
El termini de presentació de sol·licituds comença a partir de l’endemà de la publicació 
de la convocatòria al BOPG i finalitza el 28 de febrer de 2023. Les sol·licituds s’han de 
formular mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona 
<www.ddgi.cat/subvencions>, acompanyat de la documentació que estableix l’article 8 
de les bases reguladores. 
La presentació de les sol·licituds, que han d’estar signades electrònicament mitjançant 
un certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d’Administració Oberta de 
Catalunya, s’ha de fer per mitjà de l’EACAT. 
4. Àmbit temporal de les accions subvencionables 
Seran subvencionables actuacions realitzades a partir de l’1 de gener de 2023 i fins a 
la data de venciment del termini de justificació de les subvencions. 
5. Termini per justificar les subvencions 
Els beneficiaris han de presentar una única justificació de les despeses un cop 
finalitzades les actuacions subvencionades. El termini per executar els treballs i 
justificar les despeses que són objecte de subvenció en aquesta convocatòria finalitza 
el 31 de desembre de 2023. 
6. Termini de resolució i notificació 
6.1. Termini de resolució 
El termini màxim per resoldre la convocatòria és el que determinen les bases. Una 
vegada transcorregut el termini sense que hi hagi una resolució, els sol·licitants podran 
entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu. 
6.2. Termini de notificació 
La resolució es notifica de manera individualitzada a tots els beneficiaris, tal com 
estableix l’article 41.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals 
s’hagi desestimat, en el termini màxim de deu dies hàbils a comptar de la data 
d’adopció de l’acord.  
7. Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta resolució 
es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós 
administratiu de Girona, en el termini de dos mesos, a comptar de l’endemà de la 
notificació. Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de 
reposició davant del president de la Diputació de Girona en el termini d’un mes a 
comptar de l’endemà de la notificació. 

http://www.ddgi.cat/subvencions
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8. Pagament 
S’efectuarà un pagament en concepte de bestreta del 50 % de la subvenció, com a 
pagament a justificar, una vegada acceptada la subvenció, i un segon pagament de la 
resta de subvenció un cop presentada la documentació justificativa, d’acord amb el 
que determina l’article 12 de les bases específiques reguladores. 
Els pagaments es faran previ informe tècnic favorable del centre gestor. 
9. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publica a la seu electrònica de la Diputació 
<https://tauler.seu.cat> i al seu lloc web, i l’extracte d’aquesta, d’acord amb el que 
estableix l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publica al 
Butlletí Oficial de la Província de Girona.” 
 
Segon. Autoritzar la despesa de la convocatòria per un import màxim de 243.985,89 €, 
distribuïts amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents: 
 

Aplicació pressupostària Import € exercici 2023 

Línia 6. 500/1700/7620200 243.985,89 

Línia 6. 500/1700/7680000 0 

Total 243.985,89 

 
Tercer. 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.  
 
 
 
22.  Aprovar modificació import subvenció atorgada al Consorci de l'Alta 

Garrotxa per adequació d'infraestructures - Medi Ambient 
 
En relació amb l’acord adoptat per la Junta de Govern de la Diputació, en data 6 de 
setembre de 2022, referent a la subvenció concedida al beneficiari relacionat a 
continuació: 
  

Expedient Beneficiari NIF Concepte Import 

2022/7731 Consorci de l’Alta 
Garrotxa P1700039I 

Adequació d’infraestructures: l’adequació 
dels aparcaments de les feixes de Beget 
(TM Camprodon) i millora de 
l’accessibilitat al nucli de Sadernes 

19.997,97€ 

  
Vista la justificació presentada per el Consorci de l’Alta Garrotxa en data 25 de 
novembre de 2022. 
 
Donat que de la documentació aportada i de la visita de camp realitzada, s’ha 
comprovat que s’han dut a terme la major part de les tasques que eren objecte de la 
present subvenció. No obstant però, no han pogut col·locar la barrera de seguretat 
mixta de fusta i acer prevista en el sector de Beget, per la qual cosa l’import de la 
despesa elegible (16.882,74€) és inferior a l’import a justificar (19.997,97€). Per tant, 

https://tauler.seu.cat/
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l’import de la subvenció a pagar serà de 16.882,74€, vist que l’import subvencionable 
és el 100% del justificat. 
 
Vist l’informe del cap de Medi Ambient en data 18 de gener de 2023. 
 
Vist que correspon a la Junta de Govern la concessió de subvencions excloses de 
concurrència competitiva a l’empara de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, d’import superior a 18.000 €, segons delegació efectuada a aquesta per 
resolució de presidència de data 18 de juliol de 2019, modificada el 20 d’agost de 
2019. 
 
Per l’exposat, el diputat delegat proposa a la Junta de Govern que adopti el següent: 
 
ACORD 
 
PRIMER. Modificar l’import de la subvenció atorgada per tal d’ajustar-la al que ha estat 
efectivament i correctament justificat, per la qual cosa l’import i el beneficiari queda de 
la següent manera: 
 

Núm. expedient Nom del beneficiari CIF/NIF 

2022/7731 Consorci de l’Alta Garrotxa P1700039I 

Objecte de la subvenció Naturalesa 

Adequació d’infraestructures: l’adequació dels aparcaments de les feixes de Beget (TM 
Camprodon) i millora de l’accessibilitat al nucli de Sadernes 

Corrent 

Import de la subvenció concedida inicialment (en €)  

19.997,97 € 

Import de la subvenció minorada (en €) 

16.882,74€ 

 
SEGON. Anul·lar l’autorització i disposició de la despesa per import de 3.115,23€ amb 
càrrec a l’aplicació 500/1700/46771 de l’anualitat 2022. 
 
TERCER. Notificar el present acord al Consorci de l’Alta Garrotxa. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
23.  Acceptació de la renúncia parcial de la subvenció Turó de Grenys, Sl dins 

la campanya del Parc Natural del Montseny, 2022 - Medi Ambient 
 
La Junta de Govern va resoldre en data 21 de juny de 2022 la convocatòria de 
subvencions per a projectes dins del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del 
Montseny 2022, i va atorgar a Turó de Grenys, SL una subvenció de 2.883,00 € pels 
següents conceptes: 
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Títol i descripció projecte 
Amida-m
ents 

Pressupost 
actuació 

 Proposta 
subvenció  

 Import a 
justificar  

La realització de treballs silvícoles no rendibles 
econòmicament encaminats a la valoració del 
bosc: Eliminació les restes forestals generades arrel d'un 
aprofitament forestal de coníferes 
UA 91 4,06 ha 4816,00 2408,00 4816,00 

Les tasques de manteniment de la xarxa viària forestal 
previstes en el IOF: Arranjament de 
vials i desbrossada de marges (del SC16E, part SC17E, part 
DB122E, DB125E, DB133E i 
DB134E) 
 1,9 ha 950,00 475,00 950,00 

 
En data 29 d’octubre de 2022 el beneficiari ha presentat el compte justificatiu en el 
qual presenta la renúncia pel que fa a la realització de treballs silvícoles no rendibles 
econòmicament encaminats a la valoració del bosc: Eliminació les restes forestals 
generades arrel d'un aprofitament forestal de coníferes UA 91, donat que la tallada 
arreu de les coníferes no està executada en la seva totalitat i no es pot dur a terme 
dins el termini proposat per la Diputació de Girona. 
 
Atès que la modificació únicament suposa una renúncia PARCIAL de 2.408,00 € de 
l’import atorgat. 
 
Atès que la subvenció va ser atorgada per acord de Junta de Govern, correspon a 
aquest òrgan resoldre la renúncia. 
 
Vist l’informe del Servei de Medi Ambient, de data 17 de gener de 2023. 
 
Atesos els antecedents exposats, el diputat delegat de Medi Ambient proposa a la 
Junta de Govern que adopti l’acord següent: 
 
PRIMER. Acceptar la renúncia parcial de 2.408,00 € per a la realització de treballs 
silvícoles, de treballs silvícoles no rendibles econòmicament encaminats a la valoració 
del bosc: Eliminació les restes forestals generades arrel d'un aprofitament forestal de 
coníferes UA 91, presentada per Turó de Grenys, SL amb CIF B55328678 dins la 
campanya de subvencions per a projectes dins del Parc Natural i Reserva de la 
Biosfera del Montseny 2022. 
 
SEGON. Cancel·lar la disposició de la despesa per import de 2.408,00 euros amb 
càrrec a l’aplicació 500/1700/47900 de l’anualitat 2022. 
 
TERCER. Declarar conclòs l'esmentat expedient i procedir al seu arxiu a efectes de la 
seva tramitació per part del servei de Medi Ambient. 
 
QUART. Traslladar la present resolució Turó de Grenys, SL 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
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24.  Acceptació de la renúncia parcial de la subvenció a Isidre Busquets RIera 

dins la campanya del Parc Natural del Montseny 2022 - Medi Ambient 
 
La Junta de Govern va resoldre en data 21 de juny de 2022 la convocatòria de 
subvencions per a projectes dins del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del 
Montseny 2022, i va atorgar al senyor Isidre Busquets Riera una subvenció de 
1.072,00 € pels següents conceptes: 
 

Títol i descripció projecte 
Amidame
nts 

Pressupost 
actuació 

 Proposta 
subvenció  

 Import a 
justificar  

La realització de treballs silvícoles no rendibles 
econòmicament encaminats a la valoració del 
bosc: Estassada manual de sotabosc a UA 2. 0,74 ha 576,00 288,00 576,00 

La realització de treballs silvícoles no rendibles 
econòmicament encaminats a la valoració del 
bosc: Eliminació de restes forestals generades arrel d'un 
aprofitament de coníferes a UA 6, 
UA 7 i UA 9. 1,3 ha 1568,00 784,00 1568,00 

 
En data 19 d’octubre de 2022 el beneficiari ha presentat el compte justificatiu en el 
qual presenta la renúncia pel que fa a la realització de treballs silvícoles no rendibles 
econòmicament encaminats a la valoració del bosc: Estassada manual de sotabosc a 
UA 2, donat que la valoració econòmica és molt baixa i la propietat no pot fer front a la 
despesa requerida. 
 
Atès que la modificació únicament suposa una renúncia PARCIAL de 288,00 € de 
l’import atorgat. 
 
Atès que la subvenció va ser atorgada per acord de Junta de Govern, correspon a 
aquest òrgan resoldre la renúncia. 
Vist l’informe del Servei de Medi Ambient, de data 17 de gener de 2023. 
 
Atesos els antecedents exposats, el diputat delegat de Medi Ambient proposa a la 
Junta de Govern que adopti l’acord següent: 
 
PRIMER. Acceptar la renúncia parcial de 288,00 € pel que fa a la realització de treballs 
silvícoles no rendibles econòmicament encaminats a la valoració del bosc: Estassada 
manual de sotabosc a UA 2, presentada pel senyor Isidre Busquets Riera amb DNI 
***1036** dins la campanya de subvencions per a projectes dins del Parc Natural i 
Reserva de la Biosfera del Montseny 2022. 
 
SEGON. Cancel·lar la disposició de la despesa per import 288,00 euros amb càrrec a 
l’aplicació 500/1700/48118 de l’anualitat 2022. 
 
TERCER. Declarar conclòs l'esmentat expedient i procedir al seu arxiu a efectes de la 
seva tramitació per part del servei de Medi Ambient. 
 
QUART. Traslladar la present resolució al senyor Isidre Busquets Riera. 
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Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
25.  Revocació de subvenció concedida a l'Ajuntament d'Ordis per a 

actuacions en matèria forestal i de prevenció d'incendis forestals 2022 
línia 3 - Medi Ambient 

 
D'acord amb les bases específiques reguladores de subvencions per a actuacions en 
matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals, i en relació amb la subvenció 
concedida a l’Ajuntament d’Ordis, per acord de la Junta de Govern de data 3 de maig 
de 2022, per import de 1.411,65 euros per al manteniment de franges perimetrals de 
prevenció, exp. 2022/2013. 
 
Donat que l’Ajuntament d’Ordis no ha presentat la documentació justificativa, segons el 
que preveu l'article 70.3 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, i segons el 
que preveu l’article 29 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona, es va requerir a l’ajuntament per a que en el termini improrrogable de quinze 
dies fos presentada.  
 
Vist que en data 29 de novembre de 2022 l’Ajuntament d’Ordis va presentar un escrit 
en que manifesta que l’actuació subvencionada no es va poder portar a terme. 
 
Vist l’informe del Servei de Medi Ambient de data 30 de gener de 2023. 
 
Vist que l'article 16 de les bases preveu que la Junta de Govern serà l’òrgan 
competent per adoptar l’acord de revocació. 
 
Atesos els antecedents esmentats, el diputat delegat de Medi Ambient proposa a la 
Junta de Govern que adopti l'acord següent: 
 
PRIMER. Revocar la subvenció concedida a l’Ajuntament d’Ordis, amb NIF 
P1712200C, per import de 1.411,65 euros per al manteniment de franges perimetrals 
de prevenció, dins la campanya de subvencions per a actuacions en matèria forestal i 
prevenció d’incendis forestals any 2022, línia 3, pel fet que no van poder portar a terme 
l’actuació, i ordenar el tancament i arxiu de l’expedient. 
 
SEGON. Cancel·lar la disposició de despesa per import de 1.411,65 euros amb càrrec 
a l’aplicació 500/1700/46203 de l’anualitat 2022. 
 
TERCER. Notificar aquest acord a l’Ajuntament d’Ordis. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
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26.  Aprovar criteris selecció consells comarcals per establiment oficines 
locals transició energètica i convocatòria 2023 - Medi Ambient 

 
La Diputació de Girona, en exercici de la seva competència d’assistència als 
ajuntaments, és coordinador territorial del Pacte de les alcaldies per a l’Energia 
Sostenible i el Clima, i dóna suport als ajuntaments signataris del Pacte per a que 
executin les actuacions per reduir l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle. 
 
Amb aquest objectiu, des del Servei de Medi Ambient s’ofereix un pla de serveis per a 
l’acció climàtica per donar suport tècnic als ajuntaments signataris i disposa de la 
campanya de subvencions “Del Pla a l’Acció” i de la campanya de subvencions per a 
la instal·lació de calderes de biomassa en equipaments municipals, per donar suport 
econòmic als ajuntaments signataris del Pacte a l’hora d’executar les accions que es 
planifiquin als PAESC. 
 
Actualment des de la diputació s’està treballant en l’elaboració d’un pla estratègic 
d’energies renovables per a les comarques gironines que ha de ser el nou marc 
d’acció supramunicipal per als propers anys, juntament amb l’estratègia de transició 
energètica que es començarà a elaborar com a resposta a la declaració institucional 
d’emergència climàtica feta pel president de la Diputació de Girona.  
 
Per tot això, la Diputació de Girona es proposa multiplicar la seva capacitat d’acció en 
el territori amb col·laboració amb els consells comarcals. L’eina per aconseguir-ho és 
l’establiment d’unes oficines locals de transició energètica que han de tenir una doble 
funció: d’una banda, coordinar l’acció de la diputació amb els consells comarcals i, de 
l’altra, acostar l’assistència tècnica als ajuntaments per a l’execució de les accions 
planificades en els PAESC per fer front a l’emergència climàtica. 
 
La implantació de les oficines locals de transició energètica es fa de forma gradual; 
començà el 2020 amb la selecció de 3 consells comarcals i continuà el 2022 amb la 
selecció de 2 consells comarcals més, en cadascun dels quals es va establir una 
oficina local de transició energètica amb participació de la diputació de Girona. Per a 
cadascuna es preveu una fase inicial pilot de 3 anys de durada que podrà passar a ser 
indefinida si la fórmula té bons resultats. 
 
El 2023 s’aproven els criteris de selecció i s’obre nova convocatòria per a tres noves 
oficines per tal d’arribar a tots els consells comarcals amb seu a la província de Girona 
que desitgin participar en aquesta col·laboració. 
 
D’acord amb els antecedents anteriors, el diputat delegat de Medi Ambient proposa a 
la Junta de Govern que adopti l’acord següent:  
 
Primer. Aprovar els criteris de selecció de consells comarcals per a l’establiment de 
les oficines locals de transició energètica amb participació de la Diputació de Girona, i 
el model de conveni de col·laboració amb els que siguin seleccionats, segons el text 
que es transcriu a continuació: 
 
“CRITERIS DE SELECCIÓ DE CONSELLS COMARCALS PER A L’ESTABLIMENT 
DE LES OFICINES LOCALS DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA AMB PARTICIPACIÓ 
DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA i CONVOCATÒRIA PER AL 2023 
- Definició de l’objecte 
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Aquest document té per finalitat estructurar i fixar els criteris per a la selecció dels 
consells comarcals en què s’establirà una oficina local de transició energètica amb 
participació de la diputació de Girona.  
Les propostes han de tenir per objecte l’establiment i funcionament d’una oficina de 
transició energètica local ubicada a la seu del Consell Comarcal en col·laboració amb 
la Diputació de Girona. Les propostes han de contribuir a l’assoliment a nivell local dels 
objectius del Pacte de les alcaldies per a l’energia i el clima i a la implantació al territori 
del Pla d’energies renovables a les comarques gironines.  
Les oficines establertes en col·laboració amb els consells comarcals tindran una 
durada de funcionament de tres anys com a període pilot, al final del qual, i en funció 
dels resultats assolits, la diputació de Girona i el consell comarcal corresponent 
decidiran per acord exprés si l’oficina s’ha de consolidar mitjançant els mecanismes 
adients, s’ha de reorganitzar o es dona per finalitzada la col·laboració. 
La col·laboració entre la diputació de Girona i els consells comarcals s’establirà 
mitjançant conveni, d’acord amb el model de l’annex d’aquest document. 
- Procediment de selecció 
El procediment de selecció de les propostes és el de concurrència competitiva i 
convocatòria pública: es compararan les sol·licituds que es presentin en el període 
fixat en la convocatòria i s’establirà una prelació d’acord amb els criteris de valoració 
establerts en aquest document. 
La convocatòria de 2023 s’aprova amb aquest document. La Junta de Govern és 
l’òrgan competent per a l’aprovació i resolució de la convocatòria subjecta a aquests 
criteris de selecció. 
- Recursos aportats per la diputació de Girona i funcions de les oficines de 

transició energètica i període d’execució 
La diputació de Girona designarà un tècnic A2 de transició energètica, amb condició de 
funcionari per programa de la diputació de Girona, amb funció de coordinació de les 
accions en matèria d’energia del consell comarcal i la diputació en el territori de la 
comarca, impuls de projectes en matèria d’energia i clima en l’àmbit dels sectors 
d’activitat generadors d’emissions, dinamització de l’execució dels Plans d’Acció 
d’Energia Sostenible (PAES) o Plans d'Acció per a l'Energia Sostenible i el 
Clima (PAESC), sobretot en les accions que impliquin al sector privat. El tècnic de 
transició energètica tindrà el lloc de treball a la seu del consell comarcal, en l’espai que 
aquest habiliti. El tècnic treballarà de manera coordinada amb les estructures del 
Consell Comarcal o existents al territori que impulsen directa o indirectament polítiques 
de transició energètica des del Consell.  
En cas que la diputació de Girona ho consideri oportú, i sempre i quan sigui necessari 
per incrementar l’impacte de l’oficina, podrà dotar a l’oficina d’altres recursos (estudis i 
treballs, subministraments, etc.). En qualsevol cas la dotació d’aquests recursos queda 
condicionada a la disponibilitat pressupostària i a l’autorització de la despesa 
corresponent. 
- Destinataris 
Poden concórrer a aquesta convocatòria els consells comarcals que tinguin la seva 
seu ubicada dins de la província de Girona i no disposin d’una oficina de transició 
energètica ja establerta en convocatòries anteriors de la Diputació de Girona. 
- Recursos a aportar pels consells comarcals 
Els consells comarcals aportaran un espai de treball per al tècnic de transició 
energètica de la diputació. 
Facilitaran la coordinació del tècnic de la diputació amb el personal del consell 
comarcal que tingui les tasques encomanades en matèria d’energia i amb altres quan 
sigui el cas. 
- Criteris de valoració  
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Es valoraran les propostes presentades seguint els criteris de valoració que es detallen 
a continuació. 
Les sol·licituds se seleccionaran seguint l’ordre de més a menys puntuació, de manera 
que les que tinguin menys puntuació poden no atendre’s en cas de manca de 
disponibilitat pressupostària. 
Concepte Puntuació màxima 

Grau de concreció de les tasques i vinculació amb el Pla d’energies renovables de les 
comarques gironines, els PAES aprovats a la comarca i/o altres documents de planificació 
energètica existents 

10 

Pressupost municipal i/o comarcal invertit (2020-2022) / número habitants de la comarca 
(2022) 
(es donarà la puntuació màxima a la sol·licitud que tingui un valor més alt, i a la resta, una 
puntuació proporcional, segons la fórmula següent: valor de la sol·licitud analitzada x 10 / 
valor màxim presentat) 

10 

Percentatge de municipis de la comarca adherits al nou Pacte de les alcaldies per l’energia 
i el clima (%), segons la fórmula següent: valor de la sol·licitud analitzada / 10. 

10 

Impacte anual previst al territori en reducció de consum energètic a mig termini (3 anys) 
(MWh/any)  
(es donarà la puntuació màxima a la sol·licitud que tingui un valor més alt, i a la resta, una 
puntuació proporcional, segons la fórmula següent: valor de la sol·licitud analitzada x 5 / 
valor màxim presentat) 

5 

Impacte total previst al territori en producció d’energia renovable elèctrica i tèrmica (3 anys) 
(MWh) 
(es donarà la puntuació màxima a la sol·licitud que tingui un valor més alt, i a la resta, una 
puntuació proporcional, segons la fórmula següent: valor de la sol·licitud analitzada x 5 / 
valor màxim presentat) 

5 

La puntuació mínima requerida per poder ser seleccionat serà de 20 punts. 
- Procediment de presentació de les sol·licituds 
Les sol·licituds, que s’han de presentar a la Diputació en el termini establert en la 
convocatòria, han d’estar signades electrònicament pel president del Consell 
Comarcal. 
Cal formular les sol·licituds mitjançant instància genèrica dirigida al Servei de Medi 
Ambient de la Diputació de Girona, acompanyada de la documentació annexa següent: 
En tots els casos:  
Memòria, que ha d’incloure com a mínim els apartats següents:  

- Antecedents  
a) Nombre de municipis adherits al nou Pacte de les alcaldies. 
b) Anàlisi del consum energètic i producció a nivell comarcal a partir de 

les dades publicades al document Diagnosi d’energies renovables a 
les comarques gironines 

c) Descripció dels mitjans humans, materials i econòmics del Consell 
Comarcal per a l’execució d’accions de transició energètica. 

- Objectius de l’oficina de transició energètica 
- Pla de treball 

a) Descriure de quina manera l’oficina s’integrarà a l’actual estructura 
del consell comarcal i com es coordinarà amb la Diputació de Girona 

b) Tasques que es proposa que dugui a terme l’oficina desglossades 
en les que pot dur a terme el personal del Consell Comarcal i les 
que es proposa que dugui a terme el tècnic de la Diputació. Caldrà 
descriure de manera detallada les tasques i de quina manera 
aquestes contribuiran a l’assoliment de l’impacte. 

- Indicadors d’impacte i metodologia de càlcul (a mig termini – any 3) 
a) Total de reducció del consum d’energia anual en 3 anys (MWh) 
b) Total de producció d’energia renovable elèctrica en 3 anys (MWh) 
c) Total de producció d’energia renovable tèrmica en 3 anys (MWh) 

- Cronograma  
La documentació complementària s’ha d’adjuntar en format PDF a la sol·licitud. 
Els defectes de la sol·licitud s’han d’esmenar, després del requeriment i amb 
l’advertència de desistiment, en el termini màxim de 10 dies des de la notificació. Si 
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transcorregut aquest termini no s’han fet les esmenes oportunes, s’entendrà que la 
persona interessada ha desistit de la seva sol·licitud. Aleshores es dictarà la resolució 
corresponent, d’acord amb els termes previstos en la legislació de procediment 
administratiu, i s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior. 
La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document 
que acompanyi la sol·licitud deixen sense efecte aquest tràmit des del moment en què 
es coneguin, prèvia audiència de la persona interessada, i, en conseqüència, 
comporten la inadmissió de la sol·licitud. També poden ser causa d’extinció del 
conveni de col·laboració que s’hagi signat si es coneixen amb posterioritat a la 
signatura d’aquest. 
-  Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds 
La instrucció i l’ordenació de l’expedient per seleccionar les propostes regulades en 
aquest document corresponen al Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona. 
Les actuacions d’instrucció comprenen: 

 L’avaluació de les sol·licituds, efectuada d’acord amb els criteris establerts en 
aquest document. 

 La petició dels informes, la informació o l’assessorament que es considerin 
necessaris, en cas que l’estudi de la documentació no sigui suficient per 
determinar la proposta. 

El Servei de Medi Ambient, en vista de l’expedient, ha de formular la proposta de 
resolució, motivada degudament, la qual ha d’expressar la llista de consells comarcals 
seleccionats.   
- Procediment de resolució i notificació 
La proposta de resolució se sotmetrà a consideració de la Junta de Govern, la qual 
resoldrà definitivament.  
La Junta de Govern de la Diputació ha d’emetre la resolució corresponent en el termini 
màxim de sis mesos, a comptar des de l’acabament del període de presentació de les 
sol·licituds. Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució, 
els sol·licitants han d’entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci 
administratiu. 
La resolució es notificarà de manera individualitzada a tots els beneficiaris, i també als 
peticionaris la sol·licitud dels quals s’hagi desestimat. 
- Forma d’acceptació 
Una vegada comunicada la resolució, en el termini d’un mes els consells comarcals 
seleccionats hauran d’aprovar i signar el conveni de col·laboració Annex, que definirà 
les condicions generals i específiques que seran aplicables a la col·laboració entre el 
Consell Comarcal i la Diputació de Girona.  
- Protecció de dades 
En el cas que l’objecte de la col·laboració inclogui el tractament de dades de caràcter 
personal, els consells comarcals han de complir amb la normativa, i han d’adoptar i 
implementar les mesures de seguretat que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, desplegada pel Reial decret 
1720/2007, de 21 de desembre. 
- Obligació de difusió i publicitat 
Els Consells comarcals seleccionats han de fer constar expressament la col·laboració 
de la Diputació de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió en relació amb les 
actuacions que siguin objecte d’aquesta col·laboració. Com a mínim caldrà que es faci 
constar la col·laboració mitjançant una notícia inserida a la pàgina web del Consell 
Comarcal. En cas d’edició de material divulgatiu o informatiu, caldrà que també hi 
consti la col·laboració de la Diputació de Girona. 
- Règim jurídic 
El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes col·laboracions és: 

a) La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
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b) La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic 
c) Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del 
subjecte.  

- Interpretació 
La facultat d’interpretació i aplicació d’aquests criteris de selecció recau exclusivament 
en la Diputació de Girona, i correspon a la Presidència d’aquest ens la resolució de les 
incidències que es produeixin en la seva gestió i execució, llevat de l’aprovació dels 
actes atribuïts expressament a la competència d’altres òrgans en aquest mateix 
document. 
- Vigència 
Aquests criteris de selecció seran d’aplicació des de l’endemà de la publicació íntegra 
en el Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG), i seran vigents fins que se 
n’acordi la modificació o derogació.  
Disposició addicional primera 
El president de la Diputació és l’òrgan competent per resoldre els recursos que 
s’interposin contra la resolució de la convocatòria corresponent. D’aquestes 
resolucions del president se n’ha de donar compte en la primera sessió que es dugui a 
terme de la Junta de Govern de la Diputació. 
Disposició addicional segona 
L’extracte de les convocatòries que es facin d’acord amb aquests criteris de selecció 
es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el tauler electrònic de la 
Diputació de Girona. 
 
ANNEX: MODEL DE CONVENI 
 
   

 
 <LOGO 

CONSELL 
COMARCAL> 

 
 
 

    

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I EL 
CONSELL COMARCAL DE xxxxx PER A L’ESTABLIMENT DE LES 
OFICINES LOCALS DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA AMB PARTICIPACIÓ DE 
LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 

 
EXP 20XX/XXXX 
CN/XXXX   
I. ENTITATS QUE INTERVENEN 
Diputació de Girona, representada pel seu president, Sr. Miquel Noguer i Planas, 
assistit pel secretari general, Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de l’acord de Junta 
de Govern de data .................  
Consell Comarcal de xxxxxxx, representat per xxxx. 
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
El Consell Comarcal de XXXX  ha estat seleccionat en la convocatòria de selecció de 
consells comarcals per a l’establiment de les oficines locals de transició energètica 
amb participació de la Diputació de Girona publicada al BOP XXXX. 
Les oficines tindran una durada de funcionament de tres anys com a prova pilot, al 
final del qual, i en funció dels resultats assolits, la diputació decidirà si l’oficina s’ha de 
consolidar mitjançant els mecanismes adients, s’ha de reorganitzar o es dóna per 
finalitzada la col·laboració. 
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Per tot això, les dues parts, de comú acord, i reconeixent plena capacitat per a aquest 
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents pactes: 
PACTES 
PRIMER. OBJECTE. L’objecte del present conveni és establir les condicions de 
col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal de xxxxx, per a 
l’establiment de l’oficina local de transició energètica. 
SEGON. APORTACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA. La Diputació de Girona 
designarà un funcionari o funcionària per programa de la diputació amb categoria A2 
com a tècnic/a de transició energètica amb funció de coordinació de les accions en 
matèria d’energia entre consell comarcal i la diputació en el territori de la comarca, 
impuls de projectes en matèria d’energia i clima en l’àmbit dels sectors d’activitat 
generadors d’emissions, dinamització de l’execució dels Plans d'Acció per a l'Energia 
Sostenible i el Clima (PAESC), sobretot en les accions que impliquin al sector privat. El 
tècnic de transició energètica tindrà el lloc de treball a la seu del consell comarcal, en 
l’espai que aquest habiliti, amb el personal del Consell que tingui encomanades les 
tasques derivades d’aquest conveni. 
TERCER. APORTACIÓ DEL CONSELL COMARCAL. El Consell Comarcal xxxx 
assumeix els compromisos següents: 

- Aportarà els mitjans que figuren com a mitjans del Consell Comarcal en la 
memòria presentada a la convocatòria i que s’adjunta com a annex al present 
conveni 

- Aportarà un espai de treball, amb ordinador i accés a internet per al/a la 
tècnic/a de transició energètica de la diputació. 

- Facilitarà l’accés del/de la tècnic/a de transició energètica de la diputació a 
vehicles de la flota comarcal, d’acord amb la forma habitual de reserva de 
vehicles que utilitzi el Consell, per tal que aquell/a pugui fer els desplaçaments 
per raó de feina en l’àmbit de la comarca. 

- Facilitarà la coordinació del/de la tècnic/a de la diputació amb el personal del 
consell comarcal que tingui les tasques encomanades en matèria d’energia, i 
altres quan sigui el cas. 

- Durà a terme les tasques descrites al Pla de treball com a tasques a fer per part 
del Consell Comarcal en la memòria presentada a la convocatòria, annexa al 
present conveni. 

- Quantificarà els indicadors d’impacte que siguin resultat d’accions del Consell 
d’acord amb la metodologia indicada a la memòria presentada a la 
convocatòria, annexa al conveni. 

- Elaborarà un informe anual de resultats amb la descripció de les tasques 
executades per part del Consell Comarcal, resum de l’assoliment dels objectius, 
quantificació de l’impacte i propostes de millora del Pla de treball en cas que es 
consideri oportú. 

QUART. PERÍODE D’EXECUCIÓ. El període d’execució del Pla de treball començarà 
a partir que la diputació faci el nomenament del tècnic de transició energètica i 
finalitzarà al cap de tres anys, amb possibilitat de pròrroga d’acord amb el que 
estableix el pacte vuitè d’aquest conveni. 
CINQUÈ. TERMINI I RÈGIM D’ELABORACIÓ DE LES MEMÒRIES ANUALS DE 
RESULTATS. El Consell Comarcal, en el termini que finalitza el 28 de febrer de cada 
any, ha d’enviar a la Diputació de Girona la documentació següent: 

a) Informe anual de resultats de l’execució del Pla de treball de l’any 
anterior, en suport digital editable. 

b) Documentació acreditativa que l’activitat s’ha efectuat amb la 
col·laboració de la Diputació de Girona i els ajuntaments. 
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Amb aquesta informació, el tècnic de transició energètica de la diputació elaborarà la 
memòria anual de resultats que inclourà el conjunt de resultats obtinguts en el marc del 
present conveni.  
SISÈ. OBLIGACIÓ DE DIFUSIÓ I PUBLICITAT. El Consell Comarcal haurà de fer 
constar expressament la col·laboració de la Diputació de Girona en qualsevol acte, 
publicitat o difusió de les actuacions del pla de treball, encara que l’activitat ja hagi 
estat realitzada.  
Com a mínim, caldrà que el Consell Comarcal faci constar la col·laboració  de la 
Diputació de Girona al web de l’entitat i en tota la documentació que es generi. 
SETÈ. COMISSIÓ DE SEGUIMENT.  
Per tal de garantir el correcte desenvolupament del conveni, facilitar la comunicació de 
les iniciatives de les parts signatàries i poder resoldre els dubtes d’interpretació que 
sorgeixin respecte a les clàusules d’aquest conveni, així com les discrepàncies que 
puguin sorgir en l’aplicació d’aquest, es crea una comissió de seguiment integrada pel 
diputat o diputada delegat/da en matèria de Medi Ambient, com a representant de la 
Diputació de Girona i el conseller o consellera de xxxx, com a representant del Consell 
Comarcal del xxx.  
La Comissió de Seguiment serà l’encarregada de:  

1. Interpretar les diferents clàusules del present conveni. 
2. Avaluar l’assoliment dels objectius i compromisos d'aquest conveni. 
3. Sol·licitar la informació que consideri necessària per al correcte seguiment del 

conveni. 
4. Proposar les modificacions del conveni que consideri necessàries per assegurar 

l’assoliment dels seus objectius i compromisos anuals. 
5. Proposar la modificació de les clàusules del conveni o les mesures correctores 

oportunes i, si escau, la revisió corresponent quan circumstàncies excepcionals 
impedeixin la consecució dels objectius o els compromisos previstos. 

6. Acordar la proposta de pròrrogues del present conveni. 
7. Altres funcions que li siguin expressament encarregades per les parts d’aquest 

conveni. 
Els representants de les parts podran ser acompanyats pels tècnics o altre personal 
que considerin oportú. 
El tècnic de transició energètica assistirà a les reunions amb funció de secretari de la 
comissió, amb veu i sense vot. 
La Comissió és reunirà sempre que ho sol·liciti una de les parts i, al menys, un cop 
l’any. 
VUITÈ. VIGÈNCIA DEL CONVENI. El conveni tindrà una vigència de tres anys i podrà 
ser prorrogat per acord exprés de les parts mitjançant addenda. 
NOVÈ. NATURALESA DEL CONVENI. El conveni té naturalesa administrativa i es 
regeix per la Llei 40/2015, d‘1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, 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, la Llei 26/2010, de 23 d'agost de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, i la resta de normativa aplicable. 
Les discrepàncies que puguin sorgir de la seva execució seran resoltes per mutu acord 
de les parts. Els conflictes derivats de l'aplicació del conveni són competència dels 
òrgans de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
DESÈ. EXTINCIÓ I RESOLUCIÓ. Son causes d'extinció del conveni:  
L'esgotament del període de vigència convingut entre les parts  
L'acord de les dues parts. 
L'incompliment greu i manifest, material o legal, de les obligacions assumides en el 
conveni per cadascuna de les parts. 
Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
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Per qualsevol altra causa prevista en el conveni o en altres lleis. 
I per tal de deixar-ne constància i en prova de conformitat, les parts subscriuen aquest 
conveni. 
ANNEX AL CONVENI: MEMÒRIA D’ACTIVITATS DE L’OFICINA DE TRANSICIÓ 
ENERGÈTICA “ 
 
Segon. Aprovar la convocatòria per a la selecció de consells comarcals per a 
l’establiment de les oficines locals de transició energètica amb participació de la 
Diputació de Girona. anualitat 2023, del tenor literal següent: 
 
“CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ DE TRES CONSELLS COMARCALS PER A 
L’ESTABLIMENT DE LES OFICINES LOCALS DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA AMB 
PARTICIPACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA. ANUALITAT 2023 
1. Objecte i finalitat 
Aquesta convocatòria es regeix pels criteris de selecció de consells comarcals per a 
l’establiment de les oficines locals de transició energètica amb participació de la 
diputació de Girona aprovats en la sessió de la Junta de Govern de xx de xxx de 2023.  
Les propostes han de tenir per objecte l’establiment i funcionament d’una oficina de 
transició energètica local ubicada a la seu del Consell Comarcal en col·laboració amb 
la Diputació de Girona. Les propostes han de contribuir a l’assoliment a nivell local dels 
objectius del Pacte de les alcaldies per a l’energia i el clima i a la implantació al territori 
del Pla d’energies renovables a les comarques gironines.  
Es seleccionaran 3 consells comarcals per ordre de puntuació d’acord amb els criteris 
de selecció i les oficines establertes en col·laboració amb els consells comarcals 
tindran una durada de funcionament de tres anys com a període pilot, al final del qual, i 
en funció dels resultats assolits, la diputació de Girona i el consell comarcal 
corresponent decidiran per acord exprés si l’oficina s’ha de consolidar mitjançant els 
mecanismes adients, s’ha de reorganitzar o es dona per finalitzada la col·laboració. 
La col·laboració entre la diputació de Girona i els consells comarcals s’establirà 
mitjançant conveni, d’acord amb el model de l’annex als criteris de selecció. 
CRITERIS DE VALORACIÓ 
Els criteris de valoració són definits a l’article 6 dels criteris de selecció. 
2. Termini de presentació de sol·licituds 
El termini de presentació de sol·licituds comença a partir de l’endemà de la publicació 
de la convocatòria al BOPG i finalitza el 31 de març de 2023. Les sol·licituds s’han de 
formular mitjançant instància genèrica dirigida al Servei de Medi Ambient de la 
Diputació de Girona, acompanyada de la documentació que preveu l’article 7 dels 
criteris de selecció. 
La presentació de les sol·licituds, que han d’estar signades electrònicament mitjançant 
un certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d’Administració Oberta de 
Catalunya, s’ha de fer per mitjà de l’EACAT. 
3. Termini de resolució i notificació  
3.1. Termini de resolució 
El termini màxim per resoldre la convocatòria és el que determinen els criteris de 
selecció. 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. 
3.2. Termini de notificació 
La resolució es notificarà de manera individualitzada a tots els consells comarcals 
seleccionats, 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.  
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4. Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta resolució 
es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós 
Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos, a comptar de l’endemà de la 
notificació. Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de 
reposició davant del president de la Diputació de Girona en el termini d’un mes a 
comptar de l’endemà de la notificació.  
5. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà a la seu electrònica de la Diputació 
<https://tauler.seu.cat> i al seu lloc web, i l’extracte d’aquesta es publicarà al Butlletí 
Oficial de la Província de Girona.” 
 
Tercer. Facultar àmpliament el president de la Diputació als efectes d’executar aquest 
acord i, en especial per a què 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, i per signar els convenis de col·laboració amb els consells comarcals 
seleccionats. 
 
Quart. Contra l’aprovació d’aquests criteris de selecció i 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.  
 
 
 
27.  Resolució d'expedient de responsabilitat patrimonial derivat de la 

reclamació presentada per Antonio Alberto Hernández del Rosal, en 
representació de POC - Xarxa Viària 

 
Per resolució de la Presidència de 20 de juliol de 2021, es va incoar expedient de 
responsabilitat patrimonial núm. 2021/4297, derivat de la reclamació presentada per 
Antonio Alberto Hernández del Rosal, en representació de POC, i es va designar 
l’instructor i el secretari de l’expedient. 
 
Finalitzat el període d’instrucció i el tràmit d’audiència posterior, en data 13 de gener 
de 2022 es va formular la proposta de resolució que seguidament es transcriu: 
 

“Que formula la instructora de l’expedient de responsabilitat patrimonial al marge 
referenciat. 
  
I. ANTECEDENTS 
 
1. L’expedient de responsabilitat patrimonial 2021/4297 s’ha incoat i instruït a 
instàncies de la reclamació presentada per l’advocat Sr. Antonio Alberto Hernández 
del Rosal, en representació de POC, que sol·licita una indemnització econòmica de 
1.024,48€ pels danys materials soferts el dia 11 de gener de 2021, com a 
conseqüència de l’impacte d’una pedra amb el vehicle amb matrícula XXXX a la 
carretera GIP-5233, de l’A-26 a Montagut, en data 11 de gener de 2021. 

https://tauler.seu.cat/
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2. Mitjançant decret de data 20 de juliol de 2021 es va admetre a tràmit la reclamació, 
es va incoar procediment general en matèria de responsabilitat patrimonial de les 
administracions públiques, es va nomenar instructor i es va emplaçar a la companyia 
asseguradora de la Diputació de Girona. 
 
3. Per provisió de data 22 de novembre de 2021 es va obrir un període de prova, es va 
admetre la prova documental aportada amb la reclamació inicial, i es va sol·licitar 
informes del servei afectat.  
 
4. Per provisió de data 29 de novembre de 2021 es disposa incorporar a l’expedient 
l’informe del servei afectat, traslladar-lo a l’interessat i posar de manifest l’expedient 
instruït, concedint un termini de deu dies per formular al·legacions. 
 
5. Ha presentat al·legacions la interessada, en data 22 de febrer de 2022. I també la 
companyia asseguradora de la Diputació de Girona, en data 1 de març de 2022.  
 
6. En data 20 de setembre de 2022 va comparèixer l’entitat AXA Seguros Generales, 
SA de Seguros y Reaseguros sol·licitant la successió processal per haver abonat al 
seu assegurat l’import objecte de la reclamació. Havent-se-la requerit en dues 
ocasions (26/10/22 i 23/11/22) l’aportació de justificant de pagament que acredités 
l’entitat pagadora, la persona receptora i la quantitat abonada sense que s’hagi fet, es 
té per desistida de la seva petició i procedeix la prossecució del procediment instat per 
POC. 
 
II. FONAMENTS JURÍDICS 
 
Es reclama una indemnització pels danys soferts, el dia 11 de gener de 2021, pel 
vehicle matrícula XXXX, a la carretera GIP-5233, de l’A2 a Montagut, per l’impacte 
d’una pedra a causa dels treballs de neteja de la carretera per part d’operaris de la 
Diputació de Girona. 
 
La responsabilitat patrimonial de l’Administració es troba recollida a l’article 106.2 de la 
Constitució Espanyola que estableix que “els particulars, en els termes establerts per 
la llei, tindran dret a ser indemnitzats per qualsevol lesió que pateixin en qualsevol dels 
seus béns i drets, llevat dels casos de força major, sempre que la lesió sigui 
conseqüència del funcionament dels serveis públics”; així mateix, la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic estableix en el seu article 32.1 en els 
mateixos termes que “els particulars tenen dret a ser indemnitzats per les 
administracions públiques corresponents de tota lesió que pateixin en qualsevol dels 
seus béns i drets, sempre que la lesió sigui conseqüència del funcionament normal o 
anormal dels serveis públics, excepte en els casos de força major o de danys que el 
particular tingui el deure jurídic de suportar d’acord amb la Llei.” Així mateix, l’article 34 
del mateix text legal estableix els supòsits indemnitzatoris i el seu càlcul i exclou els 
danys que es derivin de fets o circumstàncies que no s’haguessin pogut preveure o 
evitar segons l’estat dels coneixements de la ciència o de la tècnica existents en el 
moment de la seva producció. 
 
El procediment a seguir per aquesta reclamació és el previst a la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, que 
en el cas present s’ha fet via tramitació simplificada.  
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Dels anteriors fonaments legals de la responsabilitat patrimonial de l’administració així 
com de la doctrina i jurisprudència aplicable, per tal que es doni aquesta 
responsabilitat patrimonial de l’administració és requisit necessari que hi concorrin els 
elements següents: a) un fet imputable a l’administració, essent suficient acreditar que 
s’ha produït en el desenvolupament d’una activitat quina titularitat correspon a un ens 
públic; b) un dany antijurídic produït, entès com a detriment patrimonial injustificat i que 
per tant el que el pateix no tingui el deure jurídic de suportar. El perjudici patrimonial ha 
de ser real, avaluable econòmicament, efectiu i individualitzat en relació amb una 
persona o grup de persones; c) relació de causalitat directa i eficaç, entre el fet que 
s’imputa a l’administració i el dany produït; i d) absència de força major, com a causa 
aliena a l’organització i diferent del cas fortuït.  
 
En el cas present, es considera acreditat el fet imputable a l’administració, el dany 
antijurídic i la relació de causalitat entre el funcionament del servei públic i els danys 
reclamats, d’acord amb l’informe de la Cap del Servei de Xarxa Viària de data 22 de 
novembre de 2021, amb el que es constata que durant l’execució d’uns treballs de 
desbrossada en el punt kilomètric 0+700 de la carretera GIP-5233, el dia 11 de gener 
de 2021, unes pedretes van sortir rebotades de la desbrossadora i van impactar en un 
vehicle que circulava, amb matrícula XXXX.  
 
Respecte la quantificació dels danys, s’acull la prevista en l’informe que aporta la 
reclamant si bé en no aportar-se la factura, procedeix deduir la quantitat en concepte 
d’IVA.   
 
III. CONCLUSIÓ 

 
Per tot això, considero que en aquest supòsit concorren els requisits necessaris 
perquè neixi responsabilitat patrimonial de l'administració i, per tant, es pot establir  
nexe de causalitat entre el dany al·legat i l'actuació de l'administració que gestiona la 
carretera, i en conseqüència procedeix que la Diputació de Girona indemnitzi al titular 
del vehicle afectat, POC amb la quantitat de 846,68 €.   
  
D’acord amb els anteriors antecedents i fonaments de dret, proposo que l’òrgan 
competent dicti resolució estimant la reclamació presentada.” 
 
D’acord amb el que disposa l’article 91 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, i de conformitat amb 
el que s’ha exposat, el diputat delegat de Xarxa Viària proposa a la Junta de Govern 
l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer. Estimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada (exp. 
2021/4297) relativa als danys soferts pel vehicle amb matrícula XXXX a la carretera 
GIP-5233, de l’A2 a Montagut, el dia 11 de gener de 2021, i reconèixer el dret a POC a 
ser indemnitzada en la quantitat de 846,68 euros. 
  
Segon. Notificar aquesta resolució als interessats. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
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28.  Resolució d'expedient de responsabilitat patrimonial derivat de la 
reclamació presentada per Daniel Muñoz Ruiz, en representació de 
l'entitat Axa Seguros Generales, S.A. - Xarxa Viària 

 
Per resolució de la Presidència de 6 de juny de 2022, es va incoar l’expedient de 
responsabilitat patrimonial núm. 2022/6878, derivat de la reclamació presentada per 
Daniel Muñoz Ruiz en representació de l’entitat Axa Seguros Generales, S.A ,i es va 
designar l’instructor i el secretari de l’expedient. 
 
Finalitzat el període d’instrucció i el tràmit d’audiència posterior, en data 13 de gener 
de 2023 es va formular la proposta de resolució que seguidament es transcriu: 
 
“Que formula la instructora de l’expedient de responsabilitat patrimonial al marge 
indicat, instat per l’entitat Axa Seguros Generales, SA. 
 
I. ANTECEDENTS 
 
1. L’expedient de responsabilitat patrimonial núm. 2022/6878 s’ha incoat i instruït a 
instàncies de la reclamació tramesa per la Generalitat de Catalunya (E-2022-16453 de 
23/05/22) de l’entitat Axa Seguros Generales, S.A. representada per l’advocat Daniel 
Muñoz Ruiz, que sol·licita una indemnització econòmica de 1.269,45 euros, pels danys 
materials soferts el dia 26/06/21, com a conseqüència de la topada del vehicle amb 
matrícula XXXX amb un porc senglar que va irrompre a la carretera GIV-6502, a la 
platja de Pals.  
2. Mitjançant decret de data 6 de juny de 2022 es va admetre a tràmit la reclamació, es 
va incoar procediment general en matèria de responsabilitat patrimonial de les 
administracions públiques, es va nomenar instructor i es va emplaçar a la companyia 
asseguradora de la Diputació de Girona. 
3. Per provisió de data 21 d’octubre de 2022 es va obrir un període de prova, es va 
resoldre sobre la prova proposada i es va sol·licitar informe del servei afectat. 
4. En data 31 d’octubre de 2022 el reclamant va presentar escrit d’al·legacions. 
5. Per provisió de data 29 de novembre de 2022 es disposa incorporar a l’expedient 
l’informe del servei afectat, traslladar-lo als interessats i posar de manifest l’expedient 
instruït i concedir un termini de deu dies per formular al·legacions. 
 
II. FONAMENTS JURÍDICS 
 
L’interessat reclama que se l’indemnitzi pels danys materials soferts com a 
conseqüència de la topada del vehicle, amb matrícula XXXX, el dia 26 de juny de 2021, 
al punt kilomètric 4+350 de la carretera GIV-6502, amb un porc senglar. 
 
La responsabilitat patrimonial de l’administració es troba recollida a l’article 106.2 de la 
Constitució Espanyola que estableix que els particulars, en els termes establerts per la 
llei, tindran dret a ser indemnitzats per qualsevol lesió que pateixin en qualsevol dels 
seus béns i drets, llevat dels casos de força major, sempre que la lesió sigui 
conseqüència del funcionament dels serveis públics;  així mateix, la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic estableix en el seu article 32.1 en els 
mateixos termes que els particulars tenen dret a ser indemnitzats per les 
administracions públiques corresponents de tota lesió que pateixin en qualsevol dels 
seus béns i drets, sempre que la lesió sigui conseqüència del funcionament normal o 
anormal dels serveis públics, excepte en els casos de força major o de danys que el 
particular tingui el deure jurídic de suportar d’acord amb la Llei. Així mateix, en l’article 
34 del mateix text legal estableix els supòsits indemnitzatoris i el seu càlcul tot excloent 
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els danys que es derivin de fets o circumstàncies que no s’haguessin pogut preveure o 
evitar segons l’estat dels coneixements de la ciència o de la tècnica existents en el 
moment de la seva producció. 
 
Dels anteriors fonaments legals de la responsabilitat patrimonial de l’administració, així 
com de la doctrina i jurisprudència aplicable, per tal que es doni aquesta 
responsabilitat patrimonial de l’administració és requisit necessari que hi concorrin els 
elements següents: a) un fet imputable a l’administració, essent suficient amb acreditar 
que s’ha produït en el desenvolupament d’una activitat quina titularitat correspon a un 
ens públic; b) un dany antijurídic produït, entès com a detriment patrimonial injustificat i 
que per tant el que el pateix no tingui el deure jurídic de suportar. El perjudici 
patrimonial ha de ser real, avaluable econòmicament, efectiu i individualitzat en relació 
a una persona o grup de persones; c) relació de causalitat directa i eficaç, entre el fet 
que s’imputa a l’administració i el dany produït; i d) absència de força major, com a 
causa aliena a l’organització i diferent del cas fortuït.  
 
D’acord amb allò exposat, per poder determinar si existeix o no responsabilitat de 
l’administració s’ha d’analitzar si s’acrediten els requisits indicats, i en conseqüència 
queda provada la relació de causalitat entre l’actuació administrativa i els danys 
soferts. 
 
En relació amb el fet imputable a l’administració, en el cas present, no consta 
comunicat d’accident de trànsit de Mossos d’Esquadra o Policia Local, ni el reclamant 
ha aportat cap altra prova que serveixi per acreditar que el vehicle amb matrícula 
XXXX circulava per la carretera GIV-6502, titularitat de la Diputació de Girona, el dia 
26/06/21, i que patís un accident en el punt kilomètric 4+350.  
 
Pel que fa als danys al·legats al cotxe s’aporta informe pericial i factura de taller 
mecànic, però no justificant del seu pagament. I no s’acredita la titularitat del vehicle 
per la qual cosa tampoc és possible verificar la legitimació activa de l’entitat AXA per 
plantejar l’acció de responsabilitat en virtut de l’article 43 de la Llei 50/1980 del 
Contracte d’Assegurança. 
  
Segons el reclamant la irrupció sobtada d’un porc senglar a la via va ser el que va 
desencadenar l’accident. Però a més de la manca de concurrència dels requisits 
d’acord amb el que s’ha indicat, del contingut de l’informe del servei afectat, no es 
considera que existeixi una relació de causalitat, directa i eficaç, entre el funcionament 
de l'administració i els danys reclamats: 
 
En primer lloc, perquè de l’informe del servei de Xarxa Viària, es constata que el gestor 
de la carretera tenia la via en bon estat, n’efectuava un acurat manteniment i una 
vigilància adequada. 
 
I com s’acredita amb l’informe esmentat, prèviament a l’accident s’havia estudiat 
periòdicament l’accidentabilitat d’aquella via per possible col·lisió amb animals 
salvatges, sense que s’hagués detectat una presència significativa d’animals morts i/o 
d’accidents en el tram comprès pel punt kilomètric 4+350 on s’indica que va tenir lloc la 
topada, i per tant no existint la necessitat d’instal·lar-hi senyalització vertical específica 
de perill per creuament d’animals salvatges (P-24) en el tram. Com ho corrobora la 
relació d’accidents previs que consten en l’informe a partir de la informació pròpia i del 
Servei Català de Trànsit (SIDAT). 
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No obstant això, de l’informe també resulta que els trams d’aquella via de la que es 
tenia constància que eren zona de pas freqüent d’animals salvatges es trobaven 
senyalitzades amb senyal vertical P-24, i panell complementari S-810 de 4 kilòmetres.  
Per tant, s’acredita que les tasques de vigilància i conservació de la via respecte 
aquesta qüestió és correcta i adequada.  
 
Així mateix, també cal tenir en compte que la irrupció d'un animal a la via té dos 
components clars: la imprevisibilitat i el risc socialment admès. La absoluta 
imprevisibilitat que un animal salvatge creui la via, i per tant, que malgrat haver-hi 
senyalització d'advertència, no s'eviti la topada. I el fet que la irrupció d'animals 
salvatges a la via és un risc associat a la conducció, socialment admès i conegut i que 
per tant entra dins l'esfera de responsabilitat del propi conductor. 
 
En segon lloc, i d’acord amb l’indicat en el punt anterior, perquè cal adequar la 
conducció a l’estat de la via i a les diverses circumstàncies del moment que es puguin 
suscitar de manera que es pugui aturar el vehicle davant qualsevol obstacle que es 
pugui presentar, en compliment de l’article 21 del Text refós de la Llei sobre Trànsit, 
Circulació de vehicles a motor i seguretat vial. 

En tercer lloc, perquè cal tenir en compte el que la pròpia legislació de carreteres 
disposa (art. 51 del Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de carreteres) respecte els immobles adjacents a la carretera: la seva 
conservació és obligació dels propietaris. Malgrat fins els 30 metres des de l’aresta 
exterior de l’esplanació siguin zones l’ús del qual queda afectat per les restriccions de 
la Llei de Carreteres, la seva titularitat és privada, i aquesta obligació de conservació 
no desapareix. 
 
Tota vegada que si es tractés d’una àrea privada de caça, d'acord amb el que 
estableixen els articles 6, 16 i 33 de la Llei de caça (Llei 1/1970 de 4 d'abril), i 18 i 35 
del Decret 506/1971, de 25 de març pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució de 
la Llei de caça, en concordança amb la Disposició Addicional Setena del Reial decret 
legislatiu 6/2015 de 30 d’octubre pel que s’aprova el Text refós de la Llei sobre Trànsit, 
circulació  de vehicles a motor i seguretat vial d’acord amb el que s’exposa en els 
anteriors apartats, dels danys produïts per animals salvatges provinents de zones 
d'aprofitament cinegètic també en poden ser responsables el titular de l’àrea privada 
de caça o bé el propietari del terreny. Únicament podrà ser-ne responsable el titular de 
la via quan l’accident es produeixi a conseqüència de no haver-se reparat el tancament, 
que no és el cas, o bé per no disposar de la senyalització específica d’animals en 
llibertat en trams amb alta accidentabilitat per col·lisió de vehicles amb els mateixos, 
que com s’ha dit, tampoc és el cas, atès que aquest aspecte de la via estava estudiat i 
no era necessari.  
 
I per últim, perquè cal tenir en compte la impossibilitat de l’administració que gestiona 
la carretera de controlar la fauna salvatge a les carreteres convencionals (per bé que 
no és de la seva competència), atès que com recull l’informe del Servei, d’acord amb 
el Text Refós de la Llei de carreteres, no hi ha la obligació de tancament del perímetre 
de la via, en tractar-se d’una carretera convencional.  
  
Davant d’aquest conjunt de circumstàncies doncs, el necessari nexe causal directe i 
eficaç entre l’actuació de l’administració i el dany sofert no es considera que s’hagi 
constituït en aquest supòsit.  
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En els termes exposats, la Sentència del Jutjat núm. 2 del contenciós administratiu 
dels de Barcelona, de 2 de juny de 2015: 
 
“No obstant això, pel que fa a la responsabilitat del titular de la carretera, aquesta 
arriba quan a la zona, després d'haver produït amb anterioritat altres accidents com a 
conseqüència de col·lisions amb animals salvatges, resulta obligada la senyalització 
vertical. I en el cas que ens ocupa aquesta senyalització existia, a la vista de l'informe 
que obra en el foli 91 i següents de l'expedient administratiu. 
 
A més a més, la carretera en la qual es va produir l'accident és una carretera 
convencional (no es tracta d'una autopista ni d’una autovia) per la qual cosa no hi ha 
obligació que es trobi tancada, ja que d'acord amb l'Annex I de la LT, únicament les 
autopistes i autovies han d'estar tancades, ja que una de les condicions de les 
primeres és que no tinguin accés a la mateixa les propietats confrontants i de les 
segones que el tinguin limitat, del que s'infereix que els dos tipus de vies deuen estar 
tancades, però no així les carreteres convencionals. 
 
A tot això s'ha d'afegir que el conductor del vehicle va haver de d'adequar la seva 
conducció al fet que la carretera transita per una zona boscosa situada a l'àrea privada 
de caça B-10.342, de la qual és titular la Societat de Caçadors de Carvall, i que existia 
el senyal que indicava perill per la presència d'animals salvatges. Per aquest motiu el 
conductor hauria de saber que en ella poden aparèixer animals salvatges en qualsevol 
moment i en qualsevol punt de la carretera a causa de la proximitat del bosc, el que 
obligava a que conduís de manera que pogués evitar la col·lisió amb algun exemplar 
que irrompés en la calçada.” 
 
I la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 8/2019, de 10 de gener 
de 2019: “(...) La senyalització només es necessària quan es tracti de zona amb pas 
freqüent d’animals. I s’entén com a trams de concentració d’accidents amb ungulats 
aquells trams de carretera que tinguin una taxa superior a 3 accidents per kilòmetre en 
el període d’estudi amb una separació màxima entre dos punts de col·lisió successius 
inferior a 500 metres.  
 
Com posa de relleu l’Administració, se segueixen uns criteris tècnics per senyalitzar o 
no un tram determinat i la seva obligació és fer-ho en aquells trams en que es té 
coneixement d’un previsible risc de col·lisió amb fauna. 
 
En conseqüència, l’actora no ha acreditat que l’activitat de l’Administració no s’ajusti a 
l’estàndard exigible en la prestació del servei de seguretat vial, el que ens ha de portar 
a concloure que no existeix un funcionament anormal del servei públic de senyalització 
de carreteres.  
 
Per la resta, tampoc s’aprecia, com dèiem en la nostra Sentència nº 256/2011, “relació 
de causalitat entre el funcionament del servei públic i el fet que ha donat lloc als danys, 
la irrupció sobtada del porc senglar, donat que aquest constitueix un succés inevitable i 
al no ser exigible una vigilància a l’Administració superior a la corresponent a un 
estàndard de prevenció” d’acord amb la normativa aplicable. (...)”. 
 
III. CONCLUSIÓ 

 
En virtut de les dades existents en l’expedient considero que en aquest supòsit no han 
resultat acreditats els requisits legals necessaris que determinen el naixement de 
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responsabilitat patrimonial i, en conseqüència, cal eximir a la Diputació de Girona del 
deure d’indemnitzar el reclamant. 
 
D’acord amb els anteriors antecedents i fonaments de dret, proposo que es desestimi 
la reclamació presentada.” 
 
D’acord amb el que disposa l’article 91 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, i de conformitat amb 
la proposta exposada, el diputat delegat de Xarxa Viària proposa a la Junta de Govern 
l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer. Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per Daniel 
Muñoz Ruiz en representació de l’entitat Axa Seguros Generales, S.A., relativa als 
danys materials soferts en accident de circulació circulant amb el vehicle amb 
matrícula XXXX, a la carretera GIV-6502, en data 26 de juny de 2021. 
 
Segon. Notificar aquesta resolució als interessats. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
29.  Aprovació conveni entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Sant 

Gregori per a l'execució d'obres de tractament superficial asfàltic a un 
tram del camí de Sant Gregori a Constantins - Xarxa Viària 

 
L’Ajuntament de Sant Gregori ha sol·licitat la col·laboració de la Diputació de Girona 
per a l’execució d’obres de tractament superficial asfàltic a un tram del camí de Sant 
Gregori a Constantins. 
 
Aquest camí necessita treballs de reparació o renovació del seu acabat superficial, 
tasques que són difícils d’externalitzar, tant per la seva magnitud com per la 
inexistència d’empreses especialitzades en tractament superficial. 
 
La Diputació de Girona, que té com a principal objectiu l’ajut als municipis, 
especialment els més petits, disposa d’un equip idoni per a aquests treballs, pel que, 
sense detriment de la tasca principal que és la conservació de carreteres de la seva 
xarxa, el pot dedicar puntualment a treballs d’aquesta naturalesa. 
 
El Servei de Xarxa Viària ha redactat un conveni en el qual es reflecteixen totes les 
dades necessàries. 
 
La cap del Servei de Xarxa Viària, en data 20 de gener de 2023, ha emès informe 
favorable sobre la proposta del conveni entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de 
Sant Gregori per a l’execució d’obres de tractament superficial asfàltic a un tram del 
camí de Sant Gregori a Constantins. 
 
Per tot això, el diputat delegat de Xarxa Viària proposa a la Junta de Govern l’adopció 
de l’acord següent: 
 
Primer. Aprovar el text del Conveni, que es transcriu tot seguit, entre la Diputació de 
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Girona i l'Ajuntament de Sant Gregori per a l’execució d’obres de tractament 
superficial asfàltic a un tram del camí de Sant Gregori a Constantins: 
 
“I.  ENTITATS QUE INTERVENEN 
Diputació de Girona, representada pel seu president, Miquel Noguer i Planas, assistit 
pel secretari general, Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de les facultats conferides per 
acord de la Junta de Govern de ---------------------------------. 
Ajuntament de Sant Gregori, representat pel seu alcalde president, Joaquim Roca 
Ventura, assistit per la secretària de la corporació, Mariona Valls i Cunillera, en virtut 
de les facultats conferides per resolució d’Alcaldia, de 27 de desembre de 2022. 
II.  ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
1.  Un tram del camí de Sant Gregori a Constantins del municipi de Sant Gregori 

necessita treballs de reparació o renovació del seu acabat superficial, tasques que 
són difícils d’externalitzar, tant per la seva magnitud com per la inexistència 
d’empreses especialitzades en tractament superficial. 

2.  La Diputació de Girona, que té com a principal objectiu l’ajut als municipis, 
especialment els més petits, disposa d’un equip idoni per a aquests treballs, pel 
que, sense detriment de la tasca principal que és la conservació de carreteres de 
la seva xarxa, el pot dedicar puntualment a treballs d’aquesta naturalesa. 

3.  Els treballs a realitzar en aquest vial s’han avaluat principalment en les unitats 
següents: 

- Doble tractament superficial:  
- Tram del camí de Sant Gregori a Constantins: 22.410 m2 

4.  El cost dels materials (lligants i àrids) a utilitzar, amb preus dels contractes de 
subministrament de la Diputació de Girona, s’estimen en 73.504,80 euros.  

En virtut de tot això, formalitzen aquest Conveni amb subjecció als següents 
PACTES 
1.  La Diputació de Girona i l’Ajuntament de Sant Gregori realitzaran les obres de 

tractament superficial asfàltic a un tram del camí de Sant Gregori a Constantins: 
A càrrec de la Diputació de Girona: 
c) Aportació de la maquinària i el personal necessaris, a excepció de l’element 

de càrrega. 
A càrrec de l’Ajuntament de Sant Gregori: 
-  Aportació del cost dels materials esmentats en l’antecedent 4t en la quantitat 

que resulti de la liquidació corresponent un cop acabades les obres mitjançant 
el seu pagament a la Diputació de Girona. 

d) Disponibilitat d’un lloc d’aplec situat a prop de l’obra per descarregar les 
graves. 

e) Poda i/o tala d’arbres que permeti el pas del camió més el boquet a 6 m 
d’alçada en tota la calçada. 

f) Restitució de cunetes i drenatges. 
g) Rasanteig de la plataforma i donar pendents transversals per afavorir el 

desguàs del camí. 
h) Aportació d’una capa de tot-ú artificial (segons definició i característiques 

indicades a l’article 510 del PG3 de carreteres) de 20 cm, regada i 
compactada, com a mínim, al 98 % del que determina l’assaig próctor 
modificat. 

i) Escombrat de l’àrid sobrant al cap de 3 dies de l’execució del tractament 
superficial. Aquesta operació s’haurà de repetir als 15 dies. 

2.  L’import de l’aportació econòmica es determinarà en base als amidaments i als 
materials efectivament utilitzats en les obres i als preus per metre quadrat de 
subministrament de la Diputació de Girona. 
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Un cop finalitzades les obres la Diputació determinarà l’import de l’aportació 
econòmica i aprovarà per resolució de Presidència l’import de la liquidació que 
serà notificada a l’Ajuntament. 
L’Ajuntament haurà de fer efectiu l’import de la liquidació en els terminis establerts 
per l’article 62 de la Llei general tributària. En cas d’impagament en el període 
voluntari es seguirà la via de constrenyiment. 

3.  La Diputació de Girona executarà les obres mitjançant el personal i la maquinària 
que consideri adients de les brigades mòbils, sota la direcció tècnica de l’enginyer 
tècnic Bernat Mascaró i Mascaró, i en els terminis que permetin les seves tasques 
de conservació de carreteres. 

4.  Els danys i perjudicis que es puguin produir a tercers derivats de les obres 
executades seran íntegrament assumits per l’Ajuntament. 

5. La vigència d’aquest conveni serà fins a l’execució dels treballs descrits en el 
pacte 1r i no podrà ser superior a 4 anys, d’acord amb l’article 49 de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 

I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni.” 
 
Segon. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura del Conveni 
i per a tots els actes complementaris que siguin necessaris per al seu 
desenvolupament. 
 
Tercer. Traslladar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Gregori i a Intervenció 
d’aquesta Diputació pel seu coneixement i efectes procedents. 
 
Quart. Publicar íntegrament el Conveni, un cop signat, al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
 
 
30. Proposicions urgents 
 
No n’hi ha. 
 
 
 
31. 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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