
Número: 1087 
Òrgan: Junta de Govern
Sessió: Ordinària
Data: 21 de febrer de 2023
Hora: 10:00
Lloc: saló de sessions
Document: Acta

Expedient: 2023/2056

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
Sr. Ernest Ruiz García Viceinterventor

Hi assisteixen, convidats per la Presidència

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

Diputat
Diputat

Sr. Joan Fàbrega i Solé Diputat
Sr. Josep Piferrer i Puig Diputat
Sra. Joana Vilà i Brugué Cap de Gabinet de Presidència
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 7 de febrer de 2023
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2 Assistència a la Presidència en l'exercici de les seves
atribucions, tal com disposa l'art. 35.2 de la Llei 7/85,
de 2 d'abril, de Bases del Règim Local

2.1 Aprovació de la convocatòria de subvencions per al
finançament  de la  implementació  dels  Objectius  de
Desenvolupament  Sostenible  (ODS)  de  l'Agenda
2030 als municipis de més de 5.000 habitants de la
demarcació de Girona (anualitat 2023) - Gabinet de
Presidència

2023/X020100/414

Assistència i Cooperació als Municipis

3 Convocatòria de subvencions del Fons econòmic de
caràcter  extraordinari,  any  2023  -  Assistència  i
Cooperació als Municipis

2023/X020100/1021

4 Acceptar  renúncies  subvenció  cementiris
convocatòria  2021  -   Assistència  i  Cooperació  als
Municipis

2021/X020301/2895

5 Canvi destí subvenció de l'Ajuntament de Cistella dins
el  Fons  de  Cooperació  Econòmica  i  Cultural,  any
2022 -  Assistència i Cooperació als Municipis

2022/X020301/943

Participació  Ciutadana,  Bon  Govern  i
Transparència

6 Resolució  convocatòria  de  subvencions  per  a
polítiques  de  foment  de  la  participació  ciutadana,
anualitat 2023 - Participació Ciutadana, Bon Govern i
Transparència

2022/X020201/8569

Servei d'Arxius i Gestió de Documents

7 Aprovació convocatòria subvencions per a projectes
de gestió de documents i arxius dels ajuntaments de
les  comarques  gironines  2023  -  Servei  d'Arxius  i
Gestió de Documents

2023/X020100/833

Organització i RRHH Corporatiu

8 Autoritzar Isabel Pont Parras l'exercici d'una activitat
privada compatible amb el càrrec a la Diputació de
Girona - Organització i RRHH Corporatiu

2023/G030104/1014

Cooperació Cultural

9 Aprovació de la resolució i redistribució dels imports
del primer trimestre del programa Identitats,  arrels i
tradicions, curs 2022-2023 - Cooperació Cultural

2022/X020100/464
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10 Aprovació  subvenció  nominativa  a  Multi-Art
produccions, SL per al finançament del Black Music
Festival - Cooperació Cultural

2023/X020203/97

11 Finalització  de  l'expedient  de  revocació  i
reintegrament parcial de la subvenció concedida a la
Coral Camprodon, dins la línia de creació de públics
per la cultura 2020 -  Cooperació Cultural

2022/X020201/10584

12 Aprovació  subvenció  nominativa a Cerdanyafest  SL
per al Summerfest Cerdanya -  Cooperació Cultural

2023/X020203/154

13 Subvenció nominativa a l'Ajuntament de Girona per al
finançament  del  Bòlit  Centre  Art  Contemporani  -
Cooperació Cultural

2023/X020203/64

14 Aprovació  subvenció  nominativa  a  l'Agrupació
d'Aplecs  Sardanistes  de  les  comarques  gironines  -
Cooperació Cultural

2023/X020203/201

15 Subvenció  nominativa  al  Consell  Comarcal  del
Gironès per al  finançament del Festival  Escenaris -
Cooperació Cultural

2023/X020203/78

16 Aprovació subvenció nominativa a l' Associació Franz
Schubert  per  al  finançament  de  la  Schubertíada  -
Cooperació Cultural

2023/X020203/178

Comunicació Cultural

17 Aprovació de la convocatòria del concurs de còmic i
novel·la gràfica Llamps i tintes! 2023 - Comunicació
Cultural

2023/X020100/1554

Servei d'Esports

18 Subvenció nominativa a ETG Racing Competition SL
per  l'equip  de  competició  i  activitat  anual  -  Servei
d'Esports

2023/X020203/1411

19 Aprovació del reintegrament parcial de la subvenció
nominativa  per  la  Sea  Otter  Europe  2020  a  Bike
Show Sport Events SL - Servei d'Esports

2020/X020200/4554

Medi Ambient

20 Concessió d'una subvenció Del Pla a l'acció 2023 L6 i
minoració de la campanya - Medi Ambient 

2022/X020301/304

21 Aprovar  minoració,  acceptació  i  exigència
reintegrament subvenció Vies Verdes Projectes TES
2021 - Medi Ambient 

2021/X020200/1081

22 Desestimar sol·licitud subvenció directa Aj.  Maçanet 2022/X020203/8784
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Cabrenys per a substitució caldera sistema tèrmic de
biomassa els equipaments municipals - Medi Ambient

23 Aprovació  convocatòria  extraordinària  de
subvencions  a  ajuntaments  per  a  la  millora  de  la
xarxa viària dins del Parc Natural del Montseny 2023
- Medi Ambient 

2023/X020100/1901

24 Aprovar  modificació  import  subvenció  i  exigència
reintegrament Consorci  Vies Verdes per accions de
manteniment i inversió 2022 - Medi Ambient 

2022/X020203/1247

Xarxa Viària

25 Aprovació  conveni  entre  Diputació  de  Girona  i
Ajuntament de Toses per la conservació i explotació
d'un tram d'accés al nucli de Toses - Xarxa Viària

2022/D030403/10437

Servei de Programes Europeus

26 Aprovar  segona  addenda  al  conveni  amb  l'Aj.  de
Celrà - Servei de Programes Europeus

2023/X020304/1329

27 Aprovar convocatòria Europa Local 2023 2023/X020100/1271

28 Aprovar addenda al conveni de l'Aj. de Camprodon 2023/D030403/2286

29 Proposicions urgents

30 Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió

1. Lectura i aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 7
de febrer de 2023

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 de subvencions per al  finançament de la
implementació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de
l'Agenda 2030 als municipis de més de 5.000 habitants de la demarcació
de Girona (anualitat 2023) - Gabinet de Presidència

Antecedents: 
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El  setembre  del  2015,  l’Assemblea  General  de  les  Nacions  Unides  va  aprovar
l’Agenda 2030 per  al  Desenvolupament  Sostenible,  un programa que estableix  els
reptes mundials per al període 2015-2030 i les línies estratègiques per assolir-los.  
 
L’Agenda  2030  convida  a  tots  els  governs  a  incorporar  entre  les  seves  prioritats
l’assoliment dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i estableix un
marc de polítiques per millorar la qualitat de vida de les persones, preservar el medi
ambient, dinamitzar l’economia i enfortir el bon govern a tots els nivells. L’assoliment
d’aquests objectius depèn en gran mesura de les polítiques locals que es portin a
terme arreu del món i la Comissió Europea calcula que el 65% dels ODS només es
podran assolir amb la col·laboració dels ens locals.   
 
La  Unió  Europea,  els  estats  del  món,  així  com  la  Generalitat  de  Catalunya  i  les
diputacions  catalanes  estan  implementant  plans  per  a  la  incorporació  de l’Agenda
2030. La Diputació de Girona ha establert l’assoliment dels ODS com un dels eixos
prioritaris en les seves tasques de govern. Per aquest motiu, la institució va crear el
servei anomenat “Desenvolupament Sostenible” que depèn del centre de gestor del
Gabinet  de Presidència,  es  va adherir  a  l’Aliança  Catalunya  2030  que  impulsa  el
Consell  Assessor  de Desenvolupament  Sostenible de la  Generalitat  (CADS) i  està
impulsant  la  marca “DDGI  2030  Demarcació  Sostenible”  per  donar  suport  als  ens
locals de la demarcació de Girona en la implantació i assoliment dels ODS. 
 
Així mateix, la Diputació té present que els municipis incideixen de forma estratègica
en l’assoliment del desenvolupament sostenible global i considera prioritari donar-los
suport en aquesta comesa. És per això que durant l’exercici 2021 va aprovar les bases
reguladores i la convocatòria de subvencions per al finançament de la implementació
dels Objectius de Desenvolupament Sostenible per a les capitals de comarca i  els
municipis de més de 10.000 habitants. 
 
Per tal de continuar donant suport als ajuntaments gironins en la implementació dels
ODS,  es  va  considerar  necessari  augmentar  el  nombre  de  municipis  que  poden
beneficiar-se de la subvenció. Per aquest motiu, el Ple de la Diputació de Girona, en la
sessió de 18 de gener de 2022, va aprovar les bases reguladores per a la concessió
de  subvencions  per  al  finançament  de  la  implementació  dels  Objectius  de
Desenvolupament  Sostenible  de  l’Agenda  2030  als  municipis  de  més  de  5.000
habitants  de  la  demarcació  de  Girona  i  la  Junta  de  Govern  va  aprovar-ne  la
convocatòria a data 15 de febrer de 2022. 

El Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Girona per al període 2020-2023,
aprovat pel Ple de la Diputació en la sessió de dia 17 de desembre de 2019, té com a
base  normativa  l’article  8  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  general  de
subvencions.  Aquest  Pla  té  un  contingut  programàtic  i  la  seva  efectivitat  queda
condicionada a la posada en pràctica de les diferents línies de subvencions que el
mateix Pla relaciona, i atenent fonamentalment a les disponibilitats pressupostàries de
què disposi la Diputació de Girona per a cada exercici.  
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L’article 36.1b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
atorga competència a les diputacions en matèria d’assistència i cooperació jurídica,
econòmica  i  tècnica  als  municipis.  Igualment  l'article  36.1d)  reconeix  com  a
competència la cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i en la
planificació  en  el  territori  provincial,  d’acord  amb  les  competències  de  les  altres
administracions públiques en aquest àmbit. 

L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen en les bases
específiques reguladores per a la concessió de subvencions per al finançament de la
implementació dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l’Agenda 2030
als municipis de més de 5.000 habitants de la demarcació de Girona, aprovades pel
Ple de la Diputació en la sessió de 18 de gener de 2022 i publicades al BOPG número
18, de 27 de gener de 2022.

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

Atesos els antecedents exposats, la Presidència proposa a la Junta de Govern que
adopti l’acord següent: 

Primer. Aprovar  la  convocatòria  en  règim  de  concurrència  competitiva  per  a  la
concessió de subvencions per al finançament de la implementació dels objectius de
desenvolupament sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 als municipis de més de 5.000
habitants de la  demarcació de Girona,  el  text  de la  qual  es transcriu literalment  a
continuació:

“Convocatòria  de  subvencions  per  al  finançament  de  la  implementació  dels
Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 als municipis de
més de 5.000 habitants de la demarcació de Girona (anualitat 2023) 
Objecte i finalitat 
Subvencions en règim de concurrència competitiva per als municipis de més de 5.000
habitants  de  la  demarcació  de  Girona,  destinades  al  finançament  de  propostes
d’implementació dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) que incloguin,
conjuntament,  la  redacció  d’un pla  d’alineament  de les  polítiques locals  municipals
amb els ODS i la formació dels càrrecs electes i dels treballadors dels ajuntaments,
d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en
la sessió del 18 de gener de 2022. Els criteris de valoració són els que s’estableixen al
punt sisè de les bases reguladores. 
Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
L’import total destinat a la convocatòria de l’anualitat 2023 és de 50.000 €. L’aplicació
pressupostària a la qual es carrega el crèdit pressupostari i els imports és la que es
detalla a continuació:  

Aplicació pressupostària anualitat 2023 Import (en €) 

100/9420/4620400/1609  («Ajuts  a  ajuntaments  implementació  ODS
Desenvolupament Sostenible»)   

50.000,00 
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Amb la finalitat d’atendre el màxim de sol·licituds de subvenció o d’atorgar un import
més  elevat  en  les  subvencions,  aquest  crèdit  pot  ser  ampliat  amb  una  quantitat
addicional de com a màxim el 50 % del crèdit  consignat.  L’efectivitat  de la quantia
addicional estarà condicionada a la corresponent declaració de disponibilitat de crèdit
prèviament  a  la  resolució  de  les  subvencions  i  l’aprovació  de  l’augment  de  la
convocatòria.  Discrecionalment,  l’òrgan  competent  per  a  la  concessió  pot  deixar
deserta la concessió o no exhaurir el crèdit total previst.  
Termini de presentació de sol·licituds 
El termini de presentació de sol·licituds començarà l’endemà de la publicació de la
convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà vint dies hàbils
després.
Cal formular les sol·licituds mitjançant el  model normalitzat disponible al web de la
Diputació de Girona www.ddgi.cat/subvencions i d’acord amb els criteris que estableix
l’article 7 de les bases reguladores. 
Les sol·licituds, la presentació de les quals ha de ser telemàtica (tramitació a través de
la  plataforma de subvencions  de la  Diputació  de  Girona  o  l’e-TRAM),  han d’estar
signades  electrònicament  mitjançant  un  certificat  validat  a  la  plataforma  PSIS  del
Consorci d’Administració Oberta de Catalunya 
Import de les subvencions 
La quantia de cada subvenció dependrà de la valoració que es farà de les sol·licituds.
Cada sol·licitud s’avaluarà d’acord amb els criteris descrits al punt sisè de les bases
reguladores i, atesa la qualificació aconseguida i la dotació pressupostària establerta
en aquesta convocatòria, es determinarà l’import de la subvenció a atorgar. L’import de
les  subvencions  podrà  finançar  fins  a  un  màxim  del  80%  del  cost  de  l'actuació
subvencionada.  L’import  màxim  de  cada  subvenció  individualitzada  i  per  ens
beneficiari serà de 8.000,00 €.
Àmbit temporal de les accions subvencionables 
Se subvencionaran actuacions i activitats realitzades a partir de l’1 de gener de 2023
fins al 31 d’octubre de 2023. 
Termini per justificar les subvencions 
El  termini  per  presentar  la  justificació  de  la  subvenció  va  des  de  l’acabament  de
l’activitat fins al 15 de novembre de 2023.
Termini de resolució i notificació  
Termini de resolució 
El termini per resoldre la convocatòria és el que determinen les bases. Una vegada
transcorregut el termini sense que s’hagi adoptat una resolució, els sol·licitants podran
entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu. 
Termini de notificació 
Es notificarà la resolució a tots els beneficiaris de manera individualitzada, tal  com
estableix l’article 41.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu
comú de les administracions públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals
hagi estat desestimada, en el termini màxim de deu dies hàbils, a comptar de la data
en què s’adopti l’acord.  
Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta resolució
escau  interposar  un  recurs  contenciós  administratiu  davant  del  Jutjat  Contenciós
Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar del dia següent al de la
notificació.  Alternativament,  i  de forma potestativa,  s’hi  pot  interposar  un recurs de

7

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

http://www.ddgi.cat/subvencions


reposició davant la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en el termini d’un mes
a comptar del dia següent al de la notificació.  
Publicitat
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler electrònic de la Diputació i, d’acord amb el
que estableix l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, se’n publicarà
l’extracte al BOPG.

Segon. Autoritzar la despesa de la convocatòria per un import màxim de 50.000,00 €,
distribuïts amb càrrec a l’aplicació pressupostària següent: 
Aplicació pressupostària

Aplicació pressupostària anualitat 2023 Import (en €) 

100/9420/4620400/1609  («Ajuts  a  ajuntaments  implementació  ODS
Desenvolupament Sostenible»)   

50.000,00 

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

Tercer.  Garantir  els  principis  de  publicitat,  transparència,  concurrència,  objectivitat,
igualtat i no discriminació mitjançant la inserció dels corresponents anuncis al Tauler
electrònic de la Corporació, Butlletí Oficial de la Província de Girona i al web de la
Diputació de Girona.  

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

Cinquè.  Contra  aquesta  convocatòria,  que  posa  fi  a  la  via  administrativa,  es  pot
interposar, amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició davant el president de la
Diputació de Girona en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació, o
directament un 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. 

4. Convocatòria  de  subvencions  del  Fons  econòmic  de  caràcter
extraordinari, any 2023 - Assistència i Cooperació als Municipis

El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de 15 de març de 2022, va aprovar les
bases  reguladores  de  les  subvencions  Fons  econòmic  de  caràcter  extraordinari  i
l’aprovació definitiva es va publicar al BOPG núm. 84 de 3 de maig de 2022.

Les subvencions d’aquest fons econòmic no estan concretades en el Pla Estratègic de
Subvencions de la Diputació de Girona per als anys 2020-2023, aprovat en sessió
plenària de 17 de desembre de 2019, però tal com preveu aquest mateix Pla, el seu
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contingut és programàtic, i la relació que hi consta és a títol enunciatiu, sense perjudici
que puguin sorgir d’altres línies de subvenció. El caràcter excepcional de la situació
actual i les finalitats que persegueix aquest Fons econòmic de caràcter extraordinari
justifiquen la seva no inclusió en el Pla estratègic de Subvencions.

Amb aquesta convocatòria de subvencions, la Diputació,  en l’exercici  de les seves
competències pròpies definides a l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local, pretén donar compliment a les funcions d’assistència i
cooperació als municipis i contribuir directament al finançament dels serveis municipals
i comarcals.

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

Atesos els antecedents exposats, el Diputat delegat de Suport a les Entitats Locals
proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent

PRIMER.  Aprovar  la  convocatòria  de  subvencions,  en  règim  de  concurrència  no
competitiva, per a ajuntaments i consells comarcals, dins del programa Fons econòmic
de caràcter extraordinari, destinades al finançament de serveis municipals i comarcals,
any 2023, el text de la qual es transcriu literalment a continuació:

“Convocatòria  de  subvencions  del  Fons  econòmic  de  caràcter
extraordinari, any 2023

Objecte i finalitat
Subvencions en règim de concurrència no competitiva per a ajuntaments i  consells
comarcals, dins del programa Fons econòmic de caràcter extraordinari, destinades al
finançament de serveis municipals i comarcals, d’acord amb les bases específiques
reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió del 15 de març de 2022 i
publicada l’aprovació definitiva al BOPG núm. 84 de 3 de maig de 2022.
La  distribució  dels  fons  assignats  en  aquesta  convocatòria  s’efectuarà  entre  les
sol·licituds presentades aplicant els criteris previstos a la base reguladora número 5.
Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària
L’import  total  destinat  a  la  convocatòria  és  de  7.400.000,00  €,  condicionada  a
l’existència de crèdit  adequat i  suficient amb l’aprovació definitiva de la modificació
pressupostària  de crèdit  extraordinari  DG 3CE-1/2023,  distribuïts  amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries següents:

Aplicació pressupostària 2023 Descripció Import

220 9420 4620500 Fons addicional despeses corrents ajuntaments 3.500.000,00 €

220 9420 7620500 Fons addicional inversions ajuntament 3.500.000,00 €
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220 9430 4651000
Fons  addicional  despeses  corrents  consells
comarcals

400.000,00 €

Total  7.400.000,00 €

La distribució dels imports destinats a ajuntaments té caràcter estimatiu, i aquests es
podran  redistribuir  entre  les  aplicacions  pressupostàries  en  el  mateix  acte  de
concessió de les subvencions.
El crèdit total assignat podrà ser ampliat amb una quantitat addicional de com a màxim
150.000,00  €,  per  atendre  variacions  a  l’alça  en  el  càlcul  individualitzat  de  les
subvencions per l’aplicació dels criteris de càlcul establerts a la base núm. 5 de les
Bases  reguladores.  L’efectivitat  de  la  quantia  addicional  estarà  condicionada  a  la
corresponent  declaració de disponibilitat  de crèdit  prèviament a la  resolució de les
subvencions i l’aprovació de l’augment de la convocatòria.
Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds començarà el dia 1 de març fins el 31 de març
de 2023.
Cal formular les sol·licituds mitjançant el  model normalitzat disponible al web de la
Diputació de Girona.
Les sol·licituds, la presentació de les quals ha de ser telemàtica (EACAT), han d’estar
signades electrònicament  mitjançant  un certificat  validat  en la  plataforma PSIS del
Consorci d’Administració Oberta de Catalunya.
Import de les subvencions: 
L’import  màxim que podrà  sol·licitar  cada ens destinatari,  en  aplicació  dels  criteris
establerts a la base reguladora número 5, és el que es detalla en l’Annex 1 d’aquesta
convocatòria.
Àmbit temporal de les accions subvencionables
Se subvencionaran actuacions, activitats o inversions objecte de facturació entre l’1 de
novembre del 2022 i la data límit de justificació.
Termini per justificar les subvencions
Per a les subvencions per a operacions corrents, el 31 d’octubre de 2023.
Per a les subvencions per a inversions i transferències de capital, el 30 de setembre
de 2024.
Termini de resolució i notificació 
Termini de resolució
El termini per resoldre la convocatòria és el que determinen les bases. Una vegada
transcorregut el termini sense que s’hagi adoptat una resolució, els sol·licitants podran
entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.
Termini de notificació
Es notificarà la resolució a tots els beneficiaris, tal com preveu l’article 41.1 de la Llei
39/2015,  d’1  d’octubre,  de procediment  administratiu  comú de les  administracions
públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals hagi estat desestimada, en
el termini màxim de 10 dies hàbils, a comptar de la data en què s’adopti l’acord. 
Règim de recursos
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta resolució
escau  interposar  recurs  contenciós  administratiu  davant  del  Jutjat  Contenciós
Administratiu de Girona, en el termini de 2 mesos a comptar del dia següent al de la
notificació.  Alternativament,  i  de  forma  potestativa,  s’hi  pot  interposar  recurs  de
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reposició davant de  la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en el termini d’1
mes a comptar del dia següent al de la notificació. 
Publicitat
Aquesta convocatòria es publicarà a l’e-TAULER de la Diputació de Girona i, d’acord
amb el que preveu l’article 17.3  b de la Llei 38/2003, general de subvencions, se’n
publicarà l’extracte al BOPG.”

SEGON.  Autoritzar  la  despesa  de  la  convocatòria  per  un  import  màxim  de
7.400.000,00  €,  condicionada  a  l’existència  de  crèdit  adequat  i  suficient  amb
l’aprovació definitiva de la modificació pressupostària de crèdit extraordinari DG 3CE-
1/2023 distribuïts amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:

. Aplicació pressupostària 2023 Descripció Import

220 9420 4620500
Fons  addicional  despeses  corrents
ajuntaments

3.500.000,00 €

220 9420 7620500 Fons addicional inversions ajuntament 3.500.000,00 €

220 9430 4651000
Fons  addicional  despeses  corrents
consells comarcals

400.000,00 €

Total  7.400.000,00 €

TERCER.  Aprovar  l’import  màxim  de  les  subvencions  que  poden  sol·licitar  els
ajuntaments i els Consells Comarcals, en aplicació dels criteris que estableixen les
bases reguladores, el qual s’adjunta a la proposta com a Annex 1 i s’integra en aquest
acord a tots els efectes legals.

QUART. Facultar àmpliament el president de la corporació a l’efecte d’executar aquest
acord, en especial per ordenar la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de
la Província de Girona, per resoldre els recursos que s’hi puguin interposar i perquè, si
cal, d’acord amb la finalitat que es persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions
que eventualment s’hagin pogut advertir.

CINQUÈ. Notificar aquest acord a tots els beneficiaries.

ANNEX 1
Agullana 22.311,50

Aiguaviva 22.224,22

Albanyà 20.784,50

Albons 22.720,86

Alp 24.895,02

Amer 29.342,32

Anglès 41.439,88

Arbúcies 44.873,31

Argelaguer 21.587,61

Armentera, l' 23.526,84
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Avinyonet de Puigventós 24.957,14

Banyoles 78.500,05

Bàscara 23.658,34

Begur 33.897,49

Bellcaire d'Empordà 22.558,51

Besalú 28.869,64

Bescanó 36.474,77

Beuda 20.666,32

Bisbal d'Empordà, la 58.973,79

Biure 20.953,19

Blanes 170.609,65

Boadella i les Escaules 20.936,67

Bolvir 21.483,36

Bordils 26.250,91

Borrassà 22.358,66

Breda 34.665,10

Brunyola i Sant Martí Sapresa 21.343,96

Cabanelles 21.158,18

Cabanes 23.708,33

Cadaqués 29.030,32

Caldes de Malavella 48.462,33

Calonge i Sant Antoni 57.538,55

Camós 22.626,20

Campdevànol 32.953,36

Campelles 20.528,14

Campllong 21.361,72

Camprodon 29.255,37

Canet d'Adri 22.568,70

Cantallops 21.259,09

Capmany 22.360,00

Cassà de la Selva 50.897,24

Castellfollit de la Roca 23.821,15

Castelló d'Empúries 58.992,55

Castell-Platja d'Aro 55.733,80

Cellera de Ter, la 27.496,70

Celrà 36.565,21

Cervià de Ter 23.115,45

Cistella 21.002,35

Colera 22.153,82

Colomers 20.719,69

Corçà 24.470,90

Cornellà del Terri 27.885,13

Crespià 20.973,96
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Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 24.818,01

Darnius 22.166,57

Das 20.718,37

Escala, l' 55.807,65

Espinelves 20.789,30

Espolla 21.574,98

Esponellà 21.594,68

Far d'Empordà, el 22.184,92

Figueres 192.491,02

Flaçà 24.053,21

Foixà 21.124,01

Fontanals de Cerdanya 21.629,02

Fontanilles 20.530,25

Fontcoberta 24.586,00

Forallac 25.853,54

Fornells de la Selva 27.397,03

Fortià 22.932,79

Garrigàs 21.582,96

Garrigoles 20.584,50

Garriguella 23.208,59

Ger 21.492,97

Girona 200.000,00

Gombrèn 20.746,16

Gualta 21.398,45

Guils de Cerdanya 21.853,63

Hostalric 36.414,21

Isòvol 20.941,29

Jafre 21.415,76

Jonquera, la 33.004,19

Juià 21.158,21

Lladó 22.748,98

Llagostera 52.929,91

Llambilles 21.989,05

Llanars 21.933,38

Llançà 38.771,06

Llers 24.567,02

Llívia 24.882,51

Lloret de Mar 161.247,89

Llosses, les 20.701,04

Maçanet de Cabrenys 23.025,73

Maçanet de la Selva 51.624,54

Madremanya 20.886,75
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Maià de Montcal 21.743,39

Masarac 20.971,44

Massanes 23.757,54

Meranges 20.319,90

Mieres 21.392,91

Mollet de Peralada 20.773,99

Molló 21.322,70

Montagut i Oix 23.286,10

Mont-ras 26.009,23

Navata 24.612,11

Ogassa 20.926,95

Olot 139.707,23

Ordis 21.235,33

Osor 21.807,57

Palafrugell 98.383,54

Palamós 83.795,84

Palau de Santa Eulàlia 20.413,54

Palau-sator 21.076,28

Palau-saverdera 25.488,15

Palol de Revardit 21.515,05

Pals 28.636,56

Pardines 20.530,47

Parlavà 21.566,49

Pau 22.170,15

Pedret i Marzà 20.603,98

Pera, la 21.613,59

Peralada 26.340,44

Planes d'Hostoles, les 26.662,91

Planoles 21.207,55

Pont de Molins 21.952,78

Pontós 20.916,03

Porqueres 35.096,24

Port de la Selva, el 23.522,78

Portbou 24.926,70

Preses, les 25.997,14

Puigcerdà 51.493,83

Quart 31.864,80

Queralbs 20.730,51

Rabós 20.809,11

Regencós 21.019,22

Ribes de Freser 27.149,66

Riells i Viabrea 36.757,94

Ripoll 56.645,17
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Riudarenes 28.527,80

Riudaura 21.632,67

Riudellots de la Selva 26.783,52

Riumors 20.854,11

Roses 91.974,67

Rupià 21.013,17

Sales de Llierca 20.514,21

Salt 142.311,13

Sant Andreu Salou 20.489,35

Sant Aniol de Finestres 21.288,10

Sant Climent Sescebes 22.453,81

Sant Feliu de Buixalleu 22.700,95

Sant Feliu de Guíxols 97.948,73

Sant Feliu de Pallerols 25.059,83

Sant Ferriol 20.942,04

Sant Gregori 31.799,63

Sant Hilari Sacalm 41.638,04

Sant Jaume de Llierca 23.246,59

Sant Joan de les Abadesses 32.803,78

Sant Joan de Mollet 21.707,40

Sant Joan les Fonts 31.108,89

Sant Jordi Desvalls 22.782,88

Sant Julià de Ramis 30.933,70

Sant Julià del Llor i Bonmatí 24.740,79

Sant Llorenç de la Muga 21.015,32

Sant Martí de Llémena 22.112,02

Sant Martí Vell 20.941,65

Sant Miquel de Campmajor 20.805,30

Sant Miquel de Fluvià 23.370,66

Sant Mori 20.611,71

Sant Pau de Seguries 22.823,75

Sant Pere Pescador 27.003,57

Santa Coloma de Farners 64.129,99

Santa Cristina d'Aro 38.386,76

Santa Llogaia d'Àlguema 21.429,88

Santa Pau 25.725,76

Sarrià de Ter 37.484,91

Saus 23.125,17

Selva de Mar, la 20.930,77

Serinyà 23.836,15

Serra de Daró 20.769,21

Setcases 20.674,90

Sils 42.783,05
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Siurana 20.664,50

Susqueda 20.378,72

Tallada d'Empordà, la 21.663,90

Terrades 21.201,21

Torrent 20.575,38

Torroella de Fluvià 22.455,45

Torroella de Montgrí 58.299,00

Tortellà 22.962,96

Toses 20.572,92

Tossa de Mar 41.777,63

Ullà 24.223,63

Ullastret 20.889,98

Ultramort 20.820,40

Urús 20.686,58

Vajol, la 20.382,18

Vall de Bianya, la 24.240,90

Vall d'en Bas, la 30.133,99

Vallfogona de Ripollès 20.956,78

Vall-llobrega 22.669,67

Ventalló 23.099,07

Verges 24.548,66

Vidrà 20.629,84

Vidreres 50.595,65

Vilabertran 23.649,15

Vilablareix 29.265,69

Viladamat 21.688,43

Viladasens 20.684,06

Vilademuls 22.968,88

Viladrau 23.374,69

Vilafant 39.834,21

Vilajuïga 23.972,41

Vilallonga de Ter 21.344,66

Vilamacolum 21.359,09

Vilamalla 24.060,53

Vilamaniscle 20.652,02

Vilanant 21.181,32

Vila-sacra 22.508,41

Vilaür 20.582,19

Vilobí d'Onyar 30.772,86

Vilopriu 20.841,26

Total ajuntaments 7.000.000,00

Consells comarcals
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Alt Empordà 78.320,46

Baix Empordà 56.873,66

Cerdanya 29.083,69

Garrotxa 43.863,64

Gironès 57.895,45

Pla Estany 31.010,21

Ripollès 42.755,03

Selva 60.197,86

Total Consells Comarcals 400.000,00

Total 7.400.000,00

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

5. Acceptar renúncies subvenció cementiris convocatòria 2021 - Assistència
i Cooperació als Municipis

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió del dia 3 d’agost de 2021,
va resoldre la convocatòria de subvencions per a inversions municipals en cementiris,
anualitat 2021.

El  termini  previst  a  les  Bases  reguladores  per  a  justificar  les  actuacions
subvencionades finalitzava el  5  de setembre 2022,  amb una pròrroga fins el  5  de
novembre de 2022. 

L’Ajuntament de La Tallada d’Empordà va presentar en data 24 d’octubre de 2022 la
renúncia total a la subvenció, amb la voluntat de presentar la sol·licitud dins la propera
convocatòria, un cop modificat el projecte de l’actuació. 
Els  ajuntament  de  Borrassà,  Pontós,  Ullastret  i  Vall-llobrega,  presenten  escrit  de
renúncia parcial de l’import de la subvenció no han pogut justificar, d’acord amb el
següents detall:

Ajuntament
Exp.
/2021

Concepte
Subvenció
concedida

Import  a
justificar

Despeses
justificades

Subvenció
no
justificada

Data
renúncia

Borrassà 5420

Actuació
d'inversió
municipal  al
Cementiri

50.000,00 € 55.930,73 € 54.662,39 € 1.131,82 € 13/12/2022

Pontós 5655

Rehabilitació  i
arranjament
del  cementiri
de Pontós

49.308,86 € 54.787,63 € 47.762,87 € 6.322,28 € 09/11/2022
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Tallada
d’Empordà

5554

Adequació,
rehabilitació  i
millores  del
cementiri
municipal

43.191,46 € 47.990,51 € 0,00 € 43.191,46 € 24/10/2022

Ullastret 5282
Arranjament
del cementiri

27.890,00 € 30.988,99 € 30.296,20 € 623,51 € 22/08/2022

Vall-llobrega 5646

Treballs
d'adequació
del  cementiri
municipal

43.549,06 € 48.387,84 € 46.197,26 € 1.971,52 € 07/02/2022

 

Atès allò que disposa l’article 94 de la Llei  39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu  comú  de  les  administracions  públiques;  i  l’article  128.3  del  Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals, que regulen les renúncies a subvencions.  

Per tot l’anterior, el Diputat delegat de Suport a les Entitats Locals, proposa a la Junta
de Govern que adopti l’acord següent:

RESOLUCIÓ:

PRIMER. Acceptar  la  renúncia parcial  a  la  subvenció  concedida a l’Ajuntament  de
Borrassà, pel concepte “Actuació d’inversió municipal al Cementiri”, per un import de
1.131,82  €,  dins  la  convocatòria  de  subvencions  per  a  inversions  municipals  en
cementiris, any 2021 (Exp. 2021/5420).

SEGON.  Acceptar  la  renúncia  parcial  a  la  subvenció  concedida a  l’Ajuntament  de
Pontós,  pel  concepte “Rehabilitació i  arranjament  del  cementiri  de  Pontós”,  per  un
import de 6.322,28 €, dins la convocatòria de subvencions per a inversions municipals
en cementiris, any 2021 (Exp. 2021/5655).

TERCER. Acceptar la renúncia total a la subvenció concedida a l’Ajuntament de La
Tallada  d’Empordà,  pel  concepte  “Adequació,  rehabilitació  i  millores  del  cementiri
municipal”, per un import de 43.191,46 € dins la convocatòria de subvencions per a
inversions municipals en cementiris, any 2021 (Exp. 2021/5554).

QUART.  Acceptar  la  renúncia  parcial  a  la  subvenció  concedida  a  l’Ajuntament
d’Ullastret, pel concepte “Arranjament del cementiri”, per un import de 623,51 €, dins la
convocatòria  de subvencions  per  a  inversions  municipals  en  cementiris,  any  2021
(Exp. 2021/5282).

CINQUÈ. Acceptar la renúncia parcial a la subvenció concedida a l’Ajuntament de Vall-
llobrega, pel concepte “Treballs d’adequació del cementiri municipal”, per un import de
1.971,52  €  dins  la  convocatòria  de  subvencions  per  a  inversions  municipals  en
cementiris, any 2021 (Exp. 2021/5646).

SISÈ. Notificar el present acord als ens locals interessats.
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Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres. 

6. Canvi  destí  subvenció  de  l'Ajuntament  de  Cistella  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 del dia 3 de maig
de 2022 va resoldre la concessió de subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural per a l’any 2022. A L’Ajuntament de Cistella se li va concedir la subvenció del
Fons de Cooperació Econòmica 2022 d’acord amb el següent detall:

Expedient Línia Concepte Pressupost Subvenció €

2022/943 Inversions Instal·lació  plaques  solars
al CEIP

47.357,05 € 26.078,25 €

Total 26.078,25 €

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 Cistella  en data 08/02/2023 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 Cistella 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 2022/943, pel concepte i l’import que es detallen. 

Concepte inicial Concepte final Pressupost Subvenció
Inicial €

Subvenció
Final €

Instal·lació  plaques
solars al CEIP

Instal·lació
plaques  solars  al
CEIP

47.357,05 26.000,00 15.612,80

Manteniment  i
arranjament  de
camins

48.394,69 0 10.465,45

Total 26.078,25 26.078,25
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SEGON.  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. 
Per a subvencions inferiors a 25.000 € serà suficient l’acreditació de la difusió de la
subvenció mitjançant la seva publicació a la pàgina web municipal, al tauler d’anuncis
municipal o en algun altre mitjà de comunicació local o general

TERCER. Notificar la present resolució a l’ajuntament interessat 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.

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

7. Resolució convocatòria de subvencions per a polítiques de foment de la
participació  ciutadana,  anualitat  2023  -  Participació  Ciutadana,  Bon
Govern i Transparència

Vistes  les  bases  reguladores  de  subvencions  per  a  polítiques  de  foment  de  la
participació ciutadana, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió de 23
de novembre de 2021 i publicades definitivament al Butlletí Oficial de la Província de
Girona (BOPG) número 12 de 19 de gener de 2022.

Vista la  convocatòria  de subvencions per a polítiques de foment de la  participació
ciutadana, anualitat 2023, aprovada per la Junta de Govern en la sessió del dia 18
d’octubre de 2022, de la qual se’n va publicar l’extracte al BOPG número 9468 de 27
d’octubre de 2022.

Vist  l’informe de l’òrgan instructor  i  l’acta de la  Comissió avaluadora de data 2 de
febrer de 2023, en el qual es concreta el resultat de l’avaluació efectuada.

D’acord  amb  els  antecedents  esmentats,  el  president  de  la  Comissió  Informativa
d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local proposa a la Junta
de Govern que adopti l’acord següent:

PRIMER. Concedir als ajuntaments que es relacionen a continuació les subvencions
pels conceptes i imports que s’especifiquen:

Ajuntament NIF Exp. Concepte Subvenció Pressupost
a justificar

Agullana P1700100I 10983 Matriu territorial d'Agullana-2ª Fase 5.000,00 5.614,00
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Albanyà P1700300E 10884 Estratègies  comunitàries  entorn  un
recurs preuat: L'aigua a Lliurona

4.748,04 5.275,60

Besalú P1702200E 10379 Procés participatiu vinculat al projecte
de millora del Prat de Sant Pere

5.000,00 8.681,75

Bescanó P1702300C 10381 Proposta  de  suport  extern  per  al
disseny  i  la  dinamització  dels
pressupostos participatius de Bescanó
2023 (4 edició)

5.000,00 12.853,30

Beuda P1702400A 10893 Creació Consell de Poble de Beuda 4.450,00 4.950,00

Bolvir P1702700D 10890 Projectes participació ciutadana 2.520,00 2.800,00

Bordils P1702800B 10586 Bordils opina 2023 4.000,00 8.000,00

Breda P1703000H 10889 Pressupostos participatius Breda 2023 2.508,05 5.000,00

Cadaqués P1703500G 10909 Definició  i  implementació  d'una
estructura  de  Consells  de  Barri  a
Cadaqués

5.000,00 9.286,75

Calonge  i  Sant
Antoni

P1703800A 10618 Procés  participatiu  de  les  Consultes
de Barri 2023

3.202,52 3.558,35

Castellfollit  de  la
Roca

P1705100D 10902 Consell  de  Poble  i  coproducció  de
polítiques a Castellfollit de la Roca

4.551,75 5.057,50

Castelló
d'Empúries

P1705200B 10838 Disseny  i  implementació  d'un  procés
de Pressupost  Participatiu  a Castelló
d'Empúries (ed.2024)

5.000,00 12.400,00

Castell-Platja
d'Aro

P1705300J 10886 Pressupostos participatius 2023 5.000,00 5.850,70

Cellera de Ter P1720100E 10846 Pressupostos participatius 2.300,00 2.850,00

Celrà P1705400H 10903 Procés  participatiu  de  la  mobilitat  al
Polígon Industrial de Celrà

4.000,00 8.000,00

Escala P1706800H 10544 Programa  de  participació  ciutadana
vinculat  a  la  revisió  del  POUM  de
L'Escala

5.000,00 10.666,15

Fortià P1707900E 10892 Pressupost participatiu 2023 5.000,00 6.600,55

Garrigàs P1708100A 10900 Procés participatiu vinculat al projecte
de millora del  Prat  de  la zona de la
Font de Vilajoan

5.000,00 6.382,75

Hostalric P1708900D 10542 Pressupostos  participatius  i  Acció
juvenil 2023

2.439,00 2.710,00

Llambilles P1709700G 10380 Projecte  de polítiques  de participació
ciutadana:  Pressupostos  participatius
2024

2.475,00 2.750,00

Lloret de Mar P1710200E 10836 Ajuntament  dels  Infants,  un  procés
participatiu amb els  nens i  nenes  de
Lloret de Mar

4.301,55 4.779,50
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Maçanet  de  la
Selva

P1710900J 10842 Els  joves  i  la  programació  cultural
municipal. Un procés participatiu actiu
per promoure la programació del futur
espai jove

2.395,80 2.662,00

Massanes P1710700D 10919 Consell  del  Local  Social  1  d'octubre
de Massanes

4.650,03 5.166,70

Mieres P1711200D 10920 Pla  Anual  de  Participació  de  Mieres
2023

5.000,00 8.000,00

Palau  de  Santa
Eulàlia

P1712600D 10689 Elaboració  del  reglament  de
participació  ciutadana  de  Palau  de
Santa Eulàlia

3.855,06 4.283,40

Pau P1713600C 10382 Procés participatiu per a la creació de
la Taula de Cultura de Pau

4.933,17 5.481,30

Peralada P1714000E 10843 Participa  Peralada-Pressupostos
participatius de Peralada 2023

5.000,00 11.290,35

Planes d'Hostoles P1714200A 10844 Símbols  d'identitat  i  instruments  de
cohesió social

4.410,00 4.900,00

Preses P1714800H 10896 Pressupostos  participatius  a  les
Preses per al 2023

3.870,00 4.300,00

Ribes de Freser P1715400F 10891 Pressupostos Participatius 2023 4.999,50 5.555,00

Riells i Viabrea P1715500C 10839 Implantació participativa del  transport
públic a demanda

5.000,00 7.200,00

Ripoll P1715600A 10492 Pressupostos participatius 2023 2.880,00 3.200,00

Roses P1716100A 10885 Disseny i implementació del procés de
pressupostos participatius 2023

5.000,00 10.288,50

Salt P1716400E 10907 Pressupostos participatius 2023 5.000,00 16.050,00

Sant  Hilari
Sacalm

P1717400D 10847 Creació  Comissió  de  Gent  Gran  de
Sant Hilari Sacalm

4.704,48 5.227,20

Sant  Joan de les
Abadesses

P1717700G 10841 Procés  participatiu  vinculat  al
desenvolupament  d'estratègies  de
mobilitat urbana sostenible

5.000,00 7.275,00

Sant  Joan  les
Fonts

P1719700E 10644 Acompanyament  cap  a  l'evolució
democràtica  a  Sant  Joan  les  Fonts:
dinamització del Consell de Poble

4.486,68 4.985,20

Sant  Miquel  de
Campmajor

P1718300E 10888 Creació del Consell de Poble de Sant
Miquel  de  Campmajor  i  disseny  d'un
espai de participació infantil

4.301,55 4.779,50

Santa Pau P1719600G 10835 Acompanyament a la consolidació del
Consell de Poble de Santa Pau

5.000,00 6.001,60

Susqueda P1720600D 10905 Susqueda participa 5.000,00 5.699,10

Torroella  de
Montgrí

P1721200B 10899 Consell  d'Infants  de  Torroella  de
Montgrí

5.000,00 9.286,00

Verges P1722500D 10906 Estratègia Verges Fase 3 4.769,82 5.299,80

Vilablareix P1722900F 10901 Creació  de  la  Taula  de  Diàleg  per
l'ocupació a Vilablareix

5.000,00 8.533,89
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Vilafant P1723500C 10887 Elaboració  compartida  d'un
Reglament  de  Participació  Ciutadana
a Vilafant

4.990,00 8.690,00

Vilajuïga P1723700I 10845 Segona  edició  dels  Pressupostos
Participatius de Vilajuïga

3.258,00 3.620,00

Vilobí d'Onyar P1724800F 10895 Definició  i  dinamització  dels
pressupostos  participatius  Vilobí
d'Onyar 2022-2023

5.000,00 8.244,00

Total    200.000,00  

SEGON. Disposar la despesa total amb càrrec a l’aplicació pressupostària 223/9240/
4620000 del pressupost de la Diputació de Girona de l’any 2023 per un import de
200.000,00 €.

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

Ajuntament NIF Exp. Concepte Motiu desestimació

Ullà P1721700A 10702 Treballem  per  l'Ullà  del
2023, t'hi apuntes?

És una declaració d'intencions però no
hi ha projecte definit. Parla que ho farà
una empresa però no es poden donar
punts  als  apartats perquè  no
s’expliquen.

QUART.  Informar  als  beneficiaris  que  una vegada comunicada la  concessió  de  la
subvenció, si en el termini d’un mes no manifesten el contrari, s’entendrà acceptada la
subvenció,  així  com  les  condicions  generals  i  específiques  fixades  per  a  la  seva
aplicació.
CINQUÈ. Condicionar  el  lliurament  de  la  subvenció  a  l’acompliment  de  la  vigent
Ordenança general  de subvencions de la  Diputació de Girona i  a la justificació de
l’objecte de la subvenció dintre del termini que finalitza el dia 31 d’octubre de 2023.
Els  beneficiaris  han  de  presentar  la  justificació  per  via  telemàtica  a  través  de  la
plataforma EACAT, mitjançant el model de compte justificatiu normalitzat, emplenat i
signat degudament, que està disponible al web de la Diputació (www.ddgi.cat ), així
com  la  memòria,  el  vídeo  i  l’acreditació  de  la  publicitat,  tal  com  es  concreta  a
continuació: 

- Memòria d’execució del projecte: d’acord amb el model de l’annex II, que ha de
tenir com a màxim cinc pàgines i que obligatòriament ha d’incloure:

- Nom (com es diu el procés?)
- Breu descripció
- Objectiu (què s’ha fet?, s’ha acomplert l’objectiu?)
- Justificació (per què s’ha fet?) en un sol paràgraf
- A qui va dirigit el procés (qui ha participat en el procés?)
- Recursos (amb quins recursos humans i materials s’ha portat a

terme?)
- Metodologia (com s’ha fet?, fases i mecanismes del procés)
- Calendari o cronograma (quant de temps ha durat el procés?)
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- Originalitat  o  innovació  (quines  accions  innovadores  s’han
implementat?, per què són innovadores?)

- Accions d’alineament del procés amb els ODS (si s’escau)
- Comunicació (com s’ha explicat? - pla de comunicació) 
- Seguiment i avaluació (com s’ha fet el seguiment i l’avaluació?)
- Retorn (com s’ha fet el retorn a la ciutadania?)
- Cost (quant ha costat? - relació de despeses)

- Vídeo: Enllaç a un vídeo que acrediti que s’han dut a terme les diferents fases
del procés del projecte subvencionat. Aquest vídeo que es pot elaborar a partir
d’un recull d’imatges (fotografies en formats habituals d’imatge .AVI, .MPEG) o
de gravacions (en format .MOV), ha d’estar publicat a la plataforma Youtube, i
es publicarà a l’espai web de la Diputació.
El vídeo ha de mostrar com s’ha desenvolupat el procés participatiu. En el cas
que  en  aquest  enregistrament  apareguin  imatges  en  què  es  reconegui  el
rostre i la veu de les persones que hi participen, l’ajuntament ha d’haver recollit
les autoritzacions corresponents dels drets d’imatge, d’acord amb la normativa
en matèria de protecció de dades, dret a l’honor i a la intimitat i a la pròpia
imatge. Aquesta autorització ha de preveure la difusió de l’enregistrament pels
canals propis de l’ajuntament així com pels de la Diputació de Girona, com a
entitat que dona suport econòmic al projecte finançat.

- Acreditació de la publicitat: Cal acreditar el compliment de l’obligació de difusió
i  publicitat  que  s’estableix  al  punt  22  d’aquestes  bases,  en  la  pàgina  web
municipal, en cartells, en plafons informatius o en fullets, ja sigui fent esment
del suport econòmic de la Diputació de Girona en el projecte subvencionat, o
bé inserint-hi el logotip de la Diputació de Girona.

SISÈ.  Notificar  aquest  acord  als  ajuntaments  beneficiaris  de  les  subvencions  i  als
peticionaris la sol·licitud dels quals ha estat desestimada.

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

8.  Aprovació  convocatòria  subvencions  per  a  projectes  de  gestió  de
documents i arxius dels ajuntaments de les comarques gironines 2023 -
Servei d'Arxius i Gestió de Documents

Antecedents

El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària del dia 17 de desembre de
2019, va aprovar el Pla Estratègic de Subvencions 2020-2023, que té la seva base
normativa  en  l'article  8  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  general  de
subvencions. El Pla Estratègic inclou una línia de subvencions que es gestionen des
del  Servei  d’Arxius i  Gestió  de Documents destinada a donar suport  al  tractament
documental i  els arxius municipals,  que es va iniciar l’any 2019 amb la regulació i
gestió  de  les  subvencions  “per  al  foment  de  projectes  de  millora  de  la  gestió  de
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documents  i  arxius  dels  ajuntaments  i  entitats  municipals  descentralitzades  de les
comarques gironines” i que ha tingut continuïtat amb la convocatòria de l’any 2020 -
“subvencions per a projectes de gestió de documents i arxius dels ajuntaments de les
comarques gironines 2020”-; de l’any 2021, “subvencions per a projectes de gestió de
documents i  arxius  dels  ajuntaments de les comarques gironines 2021”;  i  de l’any
2022, subvencions de la Diputació de Girona per a projectes de gestió de documents i
arxius dels ajuntaments de les comarques gironines 2022”.

La Diputació de Girona, en l’exercici de les seves competències pròpies definides a
l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,
d'assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, especialment als
de menor capacitat econòmica i de gestió i, també, el què disposa l’article 31.4 de la
Llei  10/2001,  d’arxius  i  documents  on  es  diu  que  correspon,  entre  d’altres,  a  les
diputacions provincials  prestar assistència als municipis i cooperar-hi per tal que els
arxius municipals compleixin els requeriments exigits per a la integració al Sistema
d’Arxius de Catalunya.

L’article 7è de la mateixa Llei d’arxius i gestió de documents, estableix la responsabilitat
dels  titulars  de documents  públics  i  un  dels  requeriments  que disposa el  Sistema
d’Arxius de Catalunya és que: “totes les administracions i entitats titulars de documents
públics disposi d’un únic sistema de gestió documental que garanteixi el tractament
correcte en les fases activa, semiactiva i inactiva i que permeti complir les obligacions
de transparència.” I no tots els municipis tenen ni els mateixos recursos ni l’accés a les
mateixes condicions. 

També la  Llei  10/2001,  estableix  l’obligatorietat  de  tenir  o  no  un  arxiu  en  relació,
prioritàriament, dels habitants del municipi i determina que estan obligats a tenir arxiu
els  ajuntaments  amb  més  de  10.000  habitants,  els  consells  comarcals  i  les
diputacions, així com tots els ajuntaments i administracions locals que puguin crear-lo i
gestionar-lo si compleixen els requisits fixats per la Llei.

L’any  2019  el  Servei  d’Arxius  i  Gestió  de  Documents  va  iniciar  una  línia  de
subvencions “per al foment de projectes de millora de la gestió de documents i arxius
dels ajuntaments i entitats municipals descentralitzades de les comarques gironines”
amb l’objectiu  d’assistir  i  cooperar  amb  els  ajuntaments  en  matèria  d’organització
d’arxius i implantació de sistemes de gestió documental i alhora col·laborar amb altres
administracions i/o particulars en la preservació i conservació del patrimoni documental
de les  comarques gironines,  que va suscitar  força interès en els  ajuntaments que
varen demanar subvencions per un import total que doblava la quantitat consignada en
el pressupost.  El  nombre de sol·licituds ens confirmaven la necessitat de continuar
amb aquesta línia de subvencions i es van fer noves convocatòries els anys 2020,
2021 i 2022. L’any 2020 vàrem comptar amb un pressupost ampliat, per tal de donar
una resposta més àmplia a les necessitats detectades a la primera campanya i que va
patir  les dificultats de tramitació derivades de les circumstàncies provocades per la
crisi de la Covid-19. Tots elles han tingut una molt bona rebuda entre els municipis
gironins. Tanmateix encara hi ha molts ajuntaments que tenen projectes pendents.
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Vistes les múltiples demandes de continuïtat que ens han fet arribar les entitats locals;
la necessitat i les mancances de recursos tècnics, humans i econòmics en relació al
tractament,  instal·lació  i  recuperació  de  la  documentació  manifestades  per  molts
ajuntaments, especialment en el cas dels ajuntaments de menys de 10.000 habitants, i
amb l’objectiu de seguir promovent bones pràctiques en la gestió dels documents i
arxius de les comarques gironines i garantir  l’accés a la documentació i  informació
municipal, el Servei d’Arxius i Gestió de Documents ha gestionat una nova línia de
subvencions per a projectes de gestió de documents i arxius dels ajuntaments de les
comarques gironines, per aquest any 2023 les bases definitives de les quals han estat
aprovades i publicades al BOPG núm. 239 del 16 de desembre de 2022, i, per tant, cal
procedir a tramitar-ne la convocatòria.

Vist que tant el contingut com la tramitació de la convocatòria de les subvencions per a
projectes  de  gestió  de  documents  i  arxius  dels  ajuntaments  de  les  comarques
gironines 2023  s’ajusten als  requeriments de la  Llei  38/2003,  de 17 de novembre,
general de subvencions (LGS), a l’RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament  de  l’LGS,  i  a  l’Ordenança  general  de  subvencions  de  la  Diputació  de
Girona.

Vist que l’article segon (art.  2) de les bases reguladores de les  subvencions per a
projectes  de  gestió  de  documents  i  arxius  dels  ajuntaments  de  les  comarques
gironines 2023, l’òrgan competent per aprovar-la és la Junta de Govern de la Diputació
de Girona.

Atesos  els  antecedents  exposats,  el  diputat  delegat  d'Habitatge,  assistència  als
municipis i serveis generals, Joaquim Ayats i Bartrina, proposa a la Junta de Govern
de la Diputació de Girona que adopti els acords següents:

PRIMER. Aprovar la convocatòria de les subvencions per a projectes de gestió de
documents i arxius dels ajuntaments de les comarques gironines 2023, en règim de
concurrència competitiva, el text de la qual es transcriu literalment a continuació:

“Convocatòria  de  les  subvencions  per  a  projectes  de  gestió  de  documents  i  arxius  dels
ajuntaments de les comarques gironines 2023
Expedient 2023/833
1. Objecte i finalitat
Subvencions  en  règim  de  concurrència  competitiva  per  als  ajuntaments  de  les  comarques  gironines
inclosos en l’àmbit territorial de la Diputació de Girona, dins del programa de subvencions per a projectes
de gestió de documents i arxius dels ajuntaments de les comarques gironines, per a l’any 2023 destinades
al finançament de projectes per millorar la gestió dels documents i arxius municipals, especialment aquells
que incideixin en la conservació i organització de la documentació municipal i als projectes de recuperació
de fons documentals de persones o entitats relacionades amb el món de l’esport dels municipis, d’acord
amb les  bases  específiques  reguladores  aprovades  pel  Ple  de  la  Diputació  en  la  sessió  de  20  de
setembre de 2022 i publicades de manera definitiva al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG)
núm. 239 de 16 de desembre de 2022.
Els criteris de valoració dels projectes es poden consultar a l’article 7 de dites bases.
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària
L’import total destinat a la convocatòria és de 99.000 €. L’aplicació pressupostària on es carrega el crèdit
pressupostari i l’import és el que es detalla a continuació

Any Aplicació pressupostària Import (en €)
2023 232 9200 4620000 99.000

26

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



Total 99.000
3. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils a partir  de l’endemà de la publicació de
l’extracte de la convocatòria al BOPG.
Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona
acompanyat de la documentació que preveu l’article 8 de les bases reguladores. Trobareu la informació i
els documents en el següent enllaç:
Diputació de Girona - Subvencions - Subvencions per a projectes de gestió de documents i arxius dels
ajuntaments de les comarques gironines (2023) (ddgi.cat)
Les  sol·licituds,  la  presentació  de  les  quals  ha  de  ser  telemàtica  (EACAT),  han  d’estar  signades
electrònicament mitjançant un certificat vàlid emès per una entitat certificadora reconeguda pel Consorci
d’Administració Oberta de Catalunya.
4. Import de les subvencions
Se subvencionaran les actuacions per ordre de puntuació amb un màxim de 8.000 € per sol·licitud, fins a
exhaurir el crèdit destinat a aquesta convocatòria. Les sol·licituds que obtinguin una quantitat inferior a
300 € quedaran excloses.
5. Àmbit temporal de les accions subvencionables
5.1. Termini execució 
Se subvencionaran actuacions o activitats realitzades entre l’1 de gener de 2023 i el 30 de setembre de
2023.
5.2. Termini per justificar les subvencions
El termini  per  justificar  les actuacions és el  31 d’octubre de 2023.  La documentació justificativa està
regulada a l’article 12 de les bases.
6. Termini de resolució i notificació 
6.1. Termini de resolució
El termini  per resoldre la  convocatòria  és el  que determinen les bases. Una vegada transcorregut el
termini sense que s’hagi adoptat una resolució, els sol·licitants podran entendre desestimades les seves
sol·licituds per silenci administratiu.
6.2. Termini de notificació
Es notificarà la resolució a tots els beneficiaris de manera individualitzada, tal com preveu l’article 41.1 de
la Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  de procediment  administratiu  comú de les administracions públiques,  i
també als peticionaris la sol·licitud dels quals hagi estat desestimada, en el termini màxim de 10 dies
hàbils, a comptar de la data en què s’adopti l’acord.
7. Règim de recursos
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta resolució escau interposar
recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de 2
mesos a comptar del dia següent al de la notificació. Alternativament, i  de forma potestativa, s’hi  pot
interposar recurs de reposició davant de la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en el termini d’1
mes a comptar del dia següent al de la notificació. 
8. Publicitat
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Diputació i, d’acord amb el que preveu l’article
17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, se’n publicarà l’extracte al BOPG.
La convocatòria resta condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra les bases específiques,
l’estimació de les quals hagi de comportar un canvi en els seves determinacions.”

SEGON.  Autoritzar la despesa de la convocatòria de l’exercici 2023, per un import
màxim de 99.000 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 232 9200 4620000 del
pressupost de l’exercici 2023.

TERCER.  Facultar  àmpliament  el  president  de la  Diputació  perquè  executi  aquest
acord,  perquè  disposi  publicar  la  convocatòria  en  el  BOPG,  perquè  resolgui  els
recursos que s’hi puguin interposar i  perquè, si cal,  d’acord amb la finalitat  que es
persegueix,  rectifiqui  els  defectes  o  les  omissions  que  eventualment  s’hi  puguin
advertir.
Elevi’s a la Junta de Govern.
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Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres. 

9. Autoritzar Isabel Pont Parras l'exercici d'una activitat privada compatible amb
el càrrec a la Diputació de Girona - Organització i RRHH Corporatiu

La Comissió Informativa d'Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació
Local de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària que ha tingut lloc el dia 14 de
febrer de 2023, ha dictaminat la proposta següent:

“Autoritzar Isabel Pont Parras l'exercici d'una activitat privada compatible amb el
càrrec a la Diputació de Girona

Amb data  19  de  gener  de  2023  (núm.  Registre  E-2023-1640)  la  Sra.  Isabel  Pont
Parras,  que  exerceix  actualment  el  càrrec  de  bibliotecària  de  servei  de suport  de
Biblioteques  de  la  Diputació,  mitjançant  una  comissió  de  serveis,  ha  sol·licitat  la
compatibilitat  per  exercir  una  activitat  privada  per  compte  propi,  fent  tasques  de
catalogació  bibliogràfica  a  la  Fundació  Llibreria  Les  Voltes,  catalogant  el  fons
bibliogràfic que la llibreria subministra a les biblioteques municipals de Girona, amb
una dedicació  de dues hores  a  la  setmana,   d’acord  amb el  model  de declaració
responsable que ha facilitat la Corporació als seus empleats. 

La  Direcció  Corporativa  d’Organització  i  Recursos  Humans  Corporatius  ha  emès
informe sobre l’esmentada petició d’autorització de la compatibilitat, així com la cap del
servei de Biblioteques. 

La normativa legal aplicable al règim de compatibilitats del personal de les entitats
locals és la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei
de les Administracions Públiques, la qual té caràcter bàsic per a tot el sector públic,
que està definit en el seu article segon. També és d’aplicació el capítol 2 del títol VI del
Reglament del personal al servei de les entitats locals, aprovat per Decret 214/1990,
de  30  de  juliol.  Cal  tenir  present  que  aquest  Reglament  resulta  d’aplicació  amb
l’excepció  de  dos  preceptes  concrets  (els  articles  326.2.a  i  327.1)  que  van  ser
declarats nuls per la sentència del TSJ de Catalunya d’11 de juny de 2002.

En aplicació d’aquest règim legal, i a la vista de la sol·licitud presentada, cal fer les
consideracions legals següents:

En relació amb l’exercici d’una activitat privada compatible amb el càrrec exercit a la
Diputació de Girona, cal tenir en compte que la regla general que fixa la normativa és
que l’exercici d’activitats privades és compatible amb un càrrec públic, sempre i quan
es respectin les limitacions que s’exposen a continuació:

En primer lloc, no es poden exercir activitats privades que es relacionin directament
amb les activitats que es duen a terme en el seu departament, organisme o entitat
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pública on s’està destinat. Aquesta prohibició general exigeix una tasca d’interpretació i
aplicació al cas concret de quines són les funcions privades que tinguin relació directa
amb les que s’exerceixin en el lloc de treball ocupat a la Diputació de Girona. 

En segon lloc, la normativa estableix algunes prohibicions més específiques, que van
dirigides a garantir la neutralitat i objectivitat que inspira el codi ètic de l’empleat públic,
com és la prohibició de l’exercici d’una activitat privada que impliqui la intervenció en
assumptes en els quals hagi intervingut en els dos últims anys, estigui intervenint o
hagi d’intervenir en un futur per raó del càrrec ocupat a la Diputació de Girona. Això
implica  una  prohibició  expressa  de  prestar  una  activitat  professional  privada  als
ajuntaments de la demarcació de Girona als quals s’estigui obligat a atendre en el
desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball a la Diputació de Girona.
També  es  prohibeix  pertànyer  a  consells  d’administració  o  altres  òrgans  rectors
d’entitats  privades  que  tinguin  una  activitat  relacionada  directament  amb  les
gestionades des del càrrec públic que s’ostenta a la corporació. També es prohibeix
l’exercici de qualsevol càrrec o la participació superior al 10% del capital en empreses
privades  que  siguin  concessionàries,  contractistes  d’obres,  serveis  o
subministraments, o que siguin arrendatàries o administradores de monopolis o que
participades o avalades per la  Diputació de Girona.  Igualment  es prohibeix  exercir
activitats professionals que estiguin sotmeses a autorització, llicència, permís, ajuda
financera o control per part de la Diputació de Girona. Finalment, tampoc es poden
autoritzar  les  activitats  privades  de  gestoria,  mediació,  representació  i  defensa
d’interessos  de  particulars  davant  la  Diputació  de  Girona  i  els  seus  organismes
dependents. 

En tercer lloc, es fixa una prioritat absoluta pel compliment de l’horari de treball en el
sector  públic,  de  forma  que  no  es  podran  autoritzar  les  activitats  privades  que
requereixin una presència efectiva de l’empleat públic durant un horari igual o superior
a la meitat de la jornada setmanal ordinària de treball a les Administracions Públiques
(és a dir, una jornada superior a 18 hores i 45 minuts a la setmana), excepte en el
supòsit que l’empleat públic ostenti un lloc de treball a temps parcial. Així mateix, els
reconeixements de compatibilitat no podran modificar la jornada de treball ni l’horari de
la persona interessada. De la mateixa manera, quan l’empleat públic treballi a jornada
ordinària, la suma de jornades entre l’activitat pública i l’activitat privada no pot superar
la jornada ordinària de l’Administració Pública incrementada en un 50% (és a dir, que
el topall màxim de jornada entre l’activitat pública i privada és de 56 hores i 15 minuts
a la setmana).  També es prohibeix l’autorització de compatibilitat  amb una activitat
privada quan aquesta requereixi o pugui requerir la coincidència d’horari o la presència
física de l’empleat durant el seu horari a la Diputació de Girona. 

Finalment,  existeix  una  darrera  prohibició,  que  és  la  d’autoritzar  l’exercici  d’altres
activitats privades als empleats públics que tinguin incorporat de forma expressa el
factor d’incompatibilitat en el seu complement específic, i que en la Relació de Llocs de
Treball de la Diputació de Girona s’identifica amb les sigles “IDE”, i s’anomena “factor
de dedicació exclusiva”,  d’acord amb el conveni-acord de condicions de treball  del
personal funcionari i laboral de la Corporació, i això sense perjudici de la facultat del
Ple de la Corporació per determinar els llocs de treball que són incompatibles amb les
professions  i  activitats  privades  que  puguin  comprometre  la  seva  imparcialitat,
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independència o menyscabar el  compliment dels  seus deures o perjudicar l’interès
general. 

En el cas de la Sra. Isabel Pont Parras, que ocupa el lloc de treball de bibliotecària del
servei de suport de Biblioteques, cal fer constar segons informe emès per la cap del
servei  de  Biblioteques,  la  treballadora  esmentada  no  intervé  en  els  processos  de
licitació per al subministrament de llibres del servei de Biblioteques. Per tant, es pot
interpretar  que  no  exerceix  a  la  Diputació  de  Girona  una  activitat  directament
relacionada amb la que vol realitzar per compte propi, en horari de tardes, i sempre
que es respectin les limitacions que s’indiquen més endavant, molt especialment, la
prohibició de prestar serveis a licitadors que participin en processos de contractació
administrativa  de  la  Diputació  de  Girona en  matèries  relacionades  amb  les  que
gestiona  el  Servei  de  Biblioteques  de  la  corporació,  com  a  millor  garantia  de  la
imparcialitat i objectivitat. 

Segons  l’article  9.2.h)  del  Reglament  Orgànic  de  la  Diputació  de  Girona,  l’òrgan
competent per resoldre les autoritzacions de compatibilitat és la Junta de Govern de la
Diputació de Girona. 

L’article  8.g)  de  la  Llei  19/2013,  de 9  de desembre,  de transparència,  accés a  la
informació  pública  i  bon  govern  estableix  que  cal  fer  públiques  les  resolucions
d’autorització o reconeixement de compatibilitat que afectin als empleats públics. Ara
bé, com adverteix el propi article 5.3 del mateix text legal, cal aplicar els límits al dret
d’accés a la informació pública que preveu el seu article 14, i en especial, els límits
derivats de la protecció de dades de caràcter personal. Quan la informació que hagi de
publicar-se contingui dades especialment protegides, la publicitat només es farà prèvia
dissociació de les dades personals. 

En base a aquests antecedents i amb l’informe esmentat, es proposa a la Comissió
Informativa  d’Hisenda,  Administració,  Promoció  Econòmica i  Cooperació  Local  que
dictamini favorablement la següent proposta, i l’elevi a la Junta de Govern,

PRIMER. Autoritzar la Sra. Isabel Pont Parras, que ocupa en comissió de serveis el
lloc de treball de bibliotecària de servei de suport del servei de Biblioteques, a exercir
una activitat privada per compte propi com a bibliotecària catalogadora, en horari de
tardes,  durant  2  hores  a  la  setmana,  per  realitzar  catalogació  bibliogràfica  a  la
Fundació Llibreria Les Voltes, amb les condicions que s’esmenten a continuació.  

SEGON. Es recorda a l’anterior empleada que, en compliment de l’article 15 de la llei
53/1984,  no podrà invocar o fer  ús de la  seva condició pública per  a l’exercici  de
qualsevol activitat mercantil, industrial o professional. 

TERCER. Es recorda així mateix la prohibició d’intervenir en assumptes en els quals
hagi intervingut en els dos últims anys, estigui intervenint o hagi d’intervenir en un futur
per  raó  del  càrrec  ocupat  a  la  Diputació  de  Girona.  Això  implica  una  prohibició
expressa de prestar una activitat professional privada als organismes dependents de la
Diputació de Girona o als ajuntaments de la demarcació de Girona als quals s’estigui
obligat a atendre en el desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball a la
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Diputació de Girona. També implica la prohibició de prestar serveis a empreses que
participin en licitacions de la Diputació de Girona en matèries relacionades amb les
que gestiona el Servei de Biblioteques de la corporació.

QUART. Aquesta compatibilitat quedarà automàticament sense efecte en cas de canvi
de lloc de treball a la Diputació de Girona, o de modificació de les condicions del lloc
de treball. 

CINQUÈ. Ordenar la publicació al Portal de Transparència de la Diputació de Girona
d’aquesta  resolució  de  reconeixement  de  compatibilitat,  mitjançant  la  prèvia
dissociació de les dades de caràcter personal.

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

10. Aprovació de la resolució i redistribució dels imports del primer trimestre
del programa Identitats, arrels i tradicions, curs 2022-2023 - Cooperació
Cultural

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

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

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

L’art.  11  de  les  bases  específiques  estableix  que  els  centres  d’educació  han  de
sol·licitar  la  subvenció  de  l’activitat  relacionada  al  programa  «Identitats,  arrels  i
tradicions»  a la  Diputació  de Girona mitjançant  el  formulari  específic  del  web dels
programes pedagògics. Prèviament, els centres d’educació s’hauran d’haver posat en
contacte  amb  l’entitat  o  associació  de  cultura  popular  per  a  reservar  el  taller.  La
Diputació  de  Girona  comunicarà  la  conformitat  de  la  subvenció,  per  al  centre
d’ensenyament  i per a l’entitat o associació de cultura popular. La reserva quedarà
condicionada a l’ordre d’entrada de la sol·licitud i a l’existència de crèdit suficient. Cada
centre escolar podrà sol·licitar fins a 4 tallers subvencionats; a partir de la cinquena
reserva, les sol·licituds quedaran directament en llista d’espera.
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Atès que en aquests moments ja es disposa de les reserves que corresponen al primer
trimestre del curs escolar 2022-2023.

Vist  l’informe  de  la  cap  del  centre  gestor  de  Cooperació  Cultural,  i  atesos  els
antecedents esmentats,  el  president  de la  Comissió  Informativa de Cultura,  Noves
Tecnologies,   Esports i  Educació proposa a la Junta de Govern que adopti  l'acord
següent: 

PRIMER.  Redistribuir  l’import  de  la  convocatòria  de  subvencions  a  les  entitats  i
associacions de cultura popular i tradicional catalana de les comarques gironines, en el
marc del programa educatiu «Identitats, arrels i tradicions», de la Diputació de Girona
– curs 2022-2023,  d’import  inicial  de 49.000,00 €,  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  €)

300/3260/4810900  49.000,00 €    47.662,15 €   - 1.337,85 €

300/3260/4790000 0 € 1.337,85 € + 1.337,85 €
Total 49.000,00 € 49.000,00 € 0,00 €

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

Aplicació pressupostària Reajustament (en €)
300/3260/4810900 - 1.337,85 €
300/3260/4790000 + 1.337,85 €
Total 0,00 €

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

QUART. Concedir als beneficiaris que s’esmenten a continuació les subvencions que
es detallen, corresponents al programa «Identitats, arrels i tradicions», per al primer
trimestre del curs escolar 2022-2023: 

300.3260.4810900

Expedient Beneficiari NIF Import

2022/4220 Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny G17201377 6.958,00 €

2022/4251 Colla Gegantera Fal·lera Gironina G17528662 897,75 €

2022/3767 Confederació Sardanista de Catalunya G59930370 522,00 €

TOTAL 8.377,75 €

300.3260.4790000

Expedient Beneficiari NIF Import
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2022/4352 El Foment Girona B55174734 1.337,85 €

TOTAL 1.337,85 €

CINQUÈ.  Disposar  la  despesa  total,  de  9.715,60  €, amb càrrec  a  les  aplicacions
pressupostàries següents del pressupost del 2023 de la Diputació de Girona: 

Aplicació pressupostària Import concedit (en €)

300.3260.4810900
8.377,75 €

300.3260.4790000 1.337,85 €

Total 9.715,60 €

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

SETÈ. 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.

VUITÈ.  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.

NOVÈ. Notificar aquesta resolució als beneficiaris de les subvencions detallades en el
punt quart.

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

11. Aprovació  subvenció  nominativa  a  Multi-Art  produccions,  SL  per  al
finançament del Black Music Festival - Cooperació Cultural

Multi-Art Produccions, SL ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament
del Black Music Festival, que tindrà lloc a Girona, l’any 2023, i s’ha instruït l'expedient
corresponent (2023/97). 
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Amb 21 edicions, el Black Music Festival és un festival que va ser pioner a l’estat
espanyol, en agrupar les músiques d’arrels afro-americanes en un cicle temàtic, i que
al llarg dels anys ha assolit un prestigi i una consideració fora de dubtes. Tot i ser un
festival nascut a Salt, el BMF és des de fa una colla d’anys un festival associat a la
ciutat de Girona, que és qui el lidera. Aprofitant l’actual posicionament avantatjat del
festival (festival estratègic a la ciutat), el festival vol continuar creixent sota aquest
lideratge  i  consolidar-se  com  a  referent  dels  festivals  musicals  d’hivern  al  sud
d’Europa.  Per  al  públic  el  Festival  ha  estat,  vol  ser  i  ha  de  continuar  essent
l’oportunitat  única  d’escoltar,  gaudir  i  descobrir  artistes  i  propostes  musicals  que
d’altra manera no seria possible. El Festival s’ha convertit en un element de projecció
internacional  i  expansió  i  diversificació  territorial,  amb  una  important  vessant
pedagògica i social.

El  Ple de la Diputació de Girona del 17 de desembre de 2019 va aprovar el  Pla
Estratègic  de subvencions,  dins  del  qual  es  preveu  que el  servei  de Cooperació
Cultural  tindrà una línia de subvencions específiques per  la  promoció de les arts
escèniques, dins les quals s’hi engloben els festivals de música.

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

D’acord al decret  de la Presidència de 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 Multi-Art Produccions, SL per al finançament del
Black Music Festival, l’any 2023, que tindrà lloc a Girona, 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

2023/97 Multi-Art  Produccions,
SL

B17704024 Black  Music
Festival,  que
tindrà  lloc  a
Girona.

Des  del  16  de
novembre de 2022
fins 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

249.000,00€ 249.000,00€ 38.000,00€ 15,26% 249.000,00€
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SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de TRENTA-VUIT MIL EUROS,
(38.000,00€),  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària  300/3340/4790000  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 del 16 de novembre 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  Multi-Art  Produccions,  SL,  accepta  la  subvenció,  així  com  les
condicions  generals  i  específiques  fixades  per  a  la  seva  aplicació  estipulades  en
aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest acord,
no manifesta el contrari. 

SISÈ. Quantia, finançament i pagament. 
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 38.000,00€ que representa
un  percentatge  de  finançament  del  15,26  %,  quan  s’hagi  presentat  el  compte
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord. 

SETÈ. Règim de justificació. 
Multi-Art  Produccions,  SL  ha  de  justificar  la  subvenció  concedida,  per  l’import  de
249.000,00€ 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.
El  compte justificatiu inclòs en l’informe de l’auditoria no eximeix que es presenti per separat i signat
electrònicament.

2 Una memòria justificativa del compliment de l’activitat
3 Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de les activitats, on hi

consti el logotip de la Diputació de Girona.
4 Indicadors del Pla estratègic del servei  de Cooperació Cultural,  en el  moment  de justificar  s’ha

d’aportar la informació següent: 

       - Nombre d’assistents
       - La vostra activitat inclou polítiques de gènere? En cas afirmatiu, quines.
       - La vostra activitat promou una cultura inclusiva? en cas afirmatiu, com.

6 La Declaració responsable sobre les  retribucions dels seus òrgans de direcció o d’administració,  a
l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en compliment de les obligacions establertes en la
legislació sobre transparència (document normalitzat de la Diputació).
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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 6 d’octubre 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  Multi-Art  Produccions,  SL  presenti  la  documentació  justificativa  es
procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en
aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes
que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la
indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació,
amb les conseqüències que es determinen al punt següent.

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

NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat.
El Multi-Art Produccions, SL haurà de fer constar expressament el suport econòmic de
la Diputació de Girona en qualsevol acte, publicitat  o difusió de les actuacions que
siguin objecte de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada.
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per
aplicació  del  règim previst  en el  títol  IV de la  Llei  General  de subvencions puguin
correspondre, s’apliquen les regles següents:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

QUINZÈ. Normes supletòries. 
En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova  el  reglament  de  la  Llei  general  de  subvencions;  l’Ordenança  general  de
subvencions de la Diputació de Girona, i la resta de normativa que hi sigui aplicable.
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SETZÈ.  Amb vista a la situació d’excepcionalitat  provocada pel  COVID-19 que pot
afectar el funcionament, organització i realització de les activitats i projectes objecte
d’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 Multi-Art Produccions, SL.

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

12. Finalització  de  l'expedient  de  revocació  i  reintegrament  parcial  de  la
subvenció concedida a la Coral Camprodon, dins la línia de creació de
públics per la cultura 2020 - Cooperació Cultural

En data 28 de gener de 2020, la Coral de Camprodon,  sol·licita una subvenció dins la
línia de creació de públics per a la cultura per al finançament de les seves activitats, i
s’instrueix l’exp. 2020/1075.

En data 7 d’abril  de 2020,  la  Junta de Govern de la  Diputació de Girona resol  la
convocatòria de subvencions per a la creació de públics per a la cultura, dins la qual hi
ha la Coral de Camprodon com a beneficiària amb una subvenció de 1.626,44 euros.

En  data  27  d’octubre  de  2022  s’emet  l’informe provisional  del  control  financer  de
subvencions de la Diputació de Girona (PACF 2022, DDGI.CFS.2022) dins del qual es
relaciona  l’anàlisi  de  la  subvenció  a  la  Coral  de  Camprodon,  exp.  2020/1075  i
contempla la incidència següent:

“Coral Camprodon (Exp. 2020/1075)
ID 34

Centre Gestor Cooperació Cultural

Nom beneficiari Coral Camprodon

NIF beneficiari V17266511

Objecte de la subvenció Creació de públics per a la cultura anualitat 2020. 

Import subvenció 1.626,44 €

Número d'expedient 2020/1075

Resultat: Reintegrament parcial de la subvenció.
Incidències
- No s’ha obtingut  evidència  documental  de les factures següents,  incloses en el  compte

justificatiu signat pel beneficiari en data 10 de desembre de 2020: 

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

Import
imputat  a  la
subv.

- 22/10/19
Trattoria  Da
Edoardo

Dinar  excursió
Castelsardo

860,00 430,00
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3628 23/10/19
Hotel  La
Margherita, Spa

Hotel estada Alguer 3.474,00 1.737,00

320026163 26/06/20
Morera
Agrocomercial,
SLU

Condicionament  local
assaig

746,95 746,95

Total 5.080,95 2.913,95

- D’acord amb l’article 3 de les bases reguladores d’aquesta subvenció, aprovades pel Ple de
la Diputació en data 17 de setembre de 2019, són despeses subvencionables les que de
manera  inequívoca  respongui  a  la  naturalesa  de  l’activitat  subvencionable,  resultin
estrictament necessàries i  es facin en el  termini  i  en les condicions que determinen les
bases.  Així  mateix  estableix  que  no  són  despeses  subvencionables,  entre  d’altres,  el
“finançament d’inversions, equipament i béns d’equip”, i “l’obra civil: immobles, construcció i
rehabilitació”.  Malgrat  això,  en el  compte justificatiu signat  pel  beneficiari  en data 10 de
desembre  de  2020,  s’han  inclòs  les  factures  següents  referents  a  despeses  no
subvencionables:

Núm.  fact. Data fact.
Proveïdo
r

Desc.  Compte
justificatiu

Import € Concepte factura

- 29/11/20 LIPAMA
Condicionament local
assaig

2.776,00
Estufa  de  pellet  Edikamin  Nara
10KW canalitzable.  Tub xemeneia  i
canalització. Ma d’obra.

Import a reintegrar
La suma d’aquests d’imports, que ascendeix a 5.689,95 €, s’ha de deduir  de les despeses
justificades  i  aplicar  el  percentatge  de  finançament,  establert  en  l’acord  de  concessió,  del
7,65%.
 Justificació Revisió CF Diferència
Import justificat 21.402,85 21.402,85 0,00
Factures sense evidència documental. 0,00 2.913,95 -2.913,95
Factures  corresponents  a  despeses  no
subvencionables

0,00 2.776,00 -2.776,00

Import correctament justificat 21.402,85 15.712,90 5.689,95
% finançament 7,65% 7,65% -
Import pagat 1.626,44 1.202,29 424,15

Procedeix iniciar el procediment de reintegrament per import parcial de la subvenció pagada a
l’associació Coral Camprodon, corresponent a 424,15 € segons detall de la taula anterior, més
els interessos de demora corresponents d’acord amb el que indica l’article 40.1 de la LGS, de
conformitat amb allò previst als articles 36 i  38 de l’OGS i 96 i següents del RD 887/2006
RLGS.
Motiu
Incompliment de l’obligació de justificació o justificació insuficient, en els termes establerts a
l’article 30 de la LGS i en el seu cas, en les normes reguladores de la subvenció (article 37.1.c
LGS). ”

En data 20 de desembre de 2022, la Junta de Govern de la Diputació de Girona va
aprovar  l’inici  de  l’expedient  de  revocació  i  reintegrament  parcial  de  la  subvenció
concedida a la Coral Camprodon, dins la línia de la convocatòria per a la creació de
públics per a la cultura, per al finançament de les seves activitats.

En el punt tercer de l’acord, es requeria al beneficiari presentar les al·legacions que
consideri  oportunes,  en  el  termini  de  quinze  dies  comptats  des  de  la  data  de  la
notificació.
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Transcorregut aquest termini, la Coral Camprodon no ha presentat al·legacions i, per
tant,  esdevé  oportú  finalitzar  la  revocació  i  el  reintegrament  parcial,  calculant  els
interessos de demora corresponents.

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

PRIMER. Finalitzar l’expedient de revocació i  reintegrament parcial de la subvenció
concedida a la Coral Camprodon,  dins la línia de creació de públics per a la cultura,
per al finançament de les seves activitats, d’acord amb el quadre següent:

Número d'expedient 2020/1075
Beneficiari Coral Camprodon
NIF V17266511
Concepte Creació de públics per a la cultura: Activitats 
Òrgan i data de concessió Junta de Govern, 7 d’abril de 2020.
Subvenció concedida 1.626,44 €
Import a reintegrar 424,15 € 

SEGON. Aprovar  la  següent  liquidació  dels  interessos de demora corresponents a
l’import a reintegrar de la subvenció a Coral Camprodon, acordada per la Junta de
Govern de 7 d’abril de 2020 que correspon a un import de 33,79 €.

TERCER. Requerir a Coral Camprodon el reintegrament parcial de la subvenció, per
import de 424,15 €, més els interessos de demora, de 33,79 €, per un import total de
457,94 €.

QUART. Establir que la Coral Camprodon ha d’ingressar l’import total a reintegrar de
457,94 € que consta en el punt quart d’aquest acord, en el número de compte bancari
ES11 2100 0002 5602 0166 8489 de Caixabank “La Caixa”.

Important: heu d’indicar com a concepte d’ingrés la referència següent:
Reintegrament més interessos de demora / exp. 2022/10584

CINQUÈ. Establir que el termini de pagament del deute en període voluntari vindrà
determinat per la data de notificació del present acord, en conseqüència: 

- Si la notificació de la resolució es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, l’abonament en

voluntària s’estendrà fins el  dia 20 del  mes posterior,  o si  aquest  no fos  hàbil,  fins  el

immediat hàbil següent.

- Si  la  notificació  de  la  liquidació  es  realitza  entre  els  dies  16  i  últim  de  cada  mes,

l’abonament en voluntària s’estendrà fins el dia 5 del segon mes posterior, o si aquest no

fos hàbil, fins a l’immediat hàbil següent.

SISÈ. Notificar el següent acord a la Coral Camprodon, a la Tresoreria de la Diputació
de Girona i a control financer de la Diputació de Girona.
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Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres. 

13. Aprovació subvenció nominativa a Cerdanyafest  SL per al  Summerfest
Cerdanya - Cooperació Cultural

L’entitat Cerdanyafest, SL, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament
del  Festival  Summerfest  Cerdanya,  que  tindrà  lloc  a  Puigcerdà,  l’any  2023,  i  s’ha
instruït l'expedient corresponent (2023/154). 

El Festival Summerfest Cerdanya és un festival de proximitat, eclèctic i singular que
ofereix  8  nits  de  concerts  per  a  tots  els  públics.  En  aquesta  nova  edició es
programaran 10 concerts que es realitzaran del 17 al 26 d’agost. L’increment dels
concerts serà paral·lel amb l’augment de la vinculació́ local del festival, amb una
important  contribució  a  la  dinamització  del  teixit  empresarial,  tant  en  termes
d’impacte econòmic directe com de projecció turística de la zona i d’artistes locals.

El Ple de la  Diputació de Girona del  17 de desembre de 2019  va aprovar el  Pla
Estratègic  de  subvencions,  dins  del  qual  es  preveu  que  el  servei  de  Cooperació
Cultural  tindrà  una  línia  de  subvencions  específiques  per  la  promoció  de  les  arts
escèniques, dins les quals s’hi engloben els festivals de música.

Atès  que  en  el  pressupost  de  la  Diputació  hi  figura  una  subvenció  consignada
nominativament  a  favor  de l’entitat  Cerdanyafest,  SL,  de conformitat  amb allò  que
preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i
l'article  35.1 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’entitat Cerdanyafest, SL, per al finançament de la
programació del   Festival  Summerfest  Cerdanya,  que tindrà lloc a Puigcerdà,  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
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2023/154 Cerdanyafest, SL B16918211 Programació
Festival
Summerfest
Cerdanya

Des  de  l’1
d’octubre de 2022
de  fins  al  30  de
setembre de 2023

Cost  total  de
l'objecte
subvencionat

Cost de les despeses
subvencionables

Import  de  la
subvenció

Percentatge  de
finançament

Import a justificar

1.113.426,28€ 1.113.426,28€ 35.000,00 € 3,14 % 1.113.426,28€

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de TRENTA-CINC MIL EUROS,
(35.000,00€),  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària  300/3340/4793700  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 d’octubre de 2022
fins al 30 de setembre de 2023.
S’acceptaran les  factures emeses amb anterioritat  al  període d’execució,  sempre i
quan estiguin directament relacionades amb l’objecte de la subvenció.

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

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

SISÈ. Quantia, finançament i pagament. 
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 35.000,00€ que representa
un percentatge de finançament del 3,14 %, quan s’hagi presentat el compte justificatiu
tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord. 

SETÈ. Règim de justificació. 
L’entitat  Cerdanyafest,  SL,  ha  de  justificar  la  subvenció  concedida,  per  l’import
d’1.113.426,28€  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
       - 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 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 d’octubre 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:

45

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



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

VUITÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat. 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona té la facultat de revisar la subvenció
concedida  i  de  modificar  la  resolució  de  concessió  en  el  cas  d’alteració  de  les
condicions que s’han tingut en compte per a la concessió de la subvenció. En relació
amb la possibilitat de modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa
concordant. Es procedirà a exigir el reintegrament de la subvenció concedida en els
supòsits previstos a l’article 37 de la Llei  38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i a l’article 48 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona.

NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat.
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de
Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de
subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada.
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per
aplicació  del  règim previst  en el  títol  IV de la  Llei  General  de subvencions puguin
correspondre, s’apliquen les regles següents:

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

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

DESÈ. Obligacions del beneficiari. 
L’entitat Cerdanyafest, SL, té les obligacions següents:
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció;
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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) 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  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’entitat Cerdanyafest, SL, i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la
seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que
realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article
46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al
compliment  d’aquesta  obligació  es  considera  resistència,  excusa,  obstrucció  o
negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general  de subvencions,  sense  perjudici  de  les  sancions  que,  si  escau,  hi  puguin
correspondre.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aplicables, d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a
la  informació  pública  i  bon  govern.  (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,
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incloent les vies d'exercici dels drets de les persones interessades, es pot consultar a
la seu electrònica de la Diputació de Girona. 

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

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

DISSETÈ. Notificar aquest acord a l’entitat Cerdanyafest, SL.

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

14. Subvenció nominativa a l'Ajuntament de Girona per al  finançament del
Bòlit Centre Art Contemporani - Cooperació Cultural

L’Ajuntament de Girona ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament de
El Bòlit Centre d’Art Contemporani, l’any 2023, i s’ha instruït l'expedient corresponent
(2023/64). 

Bòlit,  Centre  d'Art  Contemporani.  Girona  és  un  equipament  cultural  públic  que
desenvolupa  programes  de  recerca,  producció  i  exhibició  de  projectes  artístics
contemporanis des de la seva inauguració el 2008. El Bòlit treballa amb les pràctiques
artístiques i el pensament contemporani. 

La seva activitat  s'articula a través de programes expositius, activitats divulgatives i
pedagògiques, en diferents formats i per a diferents tipus de públic. Ofereix serveis als
artistes,  un  espai  de  residències,  assessorament,  promoció  i  projecció  nacional  i
internacional. Disposa d'un servei de documentació i de comunicació que també edita
publicacions.  És una plataforma divulgativa  i  un laboratori  de creació  obert,  actiu  i
participatiu,  un equipament  que aposta tant  per la innovació  i  la  creació local  com
internacional. Porta a terme projectes educatius, com el Bòlit Mentor, i té una oferta de
recursos per a les escoles i visites guiades.  També treballa la mediació entre art  i
societat.
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El  Ple  de la  Diputació  de Girona del  17 de desembre de 2019 va aprovar  el  Pla
Estratègic  de  subvencions,  dins  del  qual  es  preveu  que  el  servei  de  Cooperació
Cultural tindrà una línia de 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  de  Girona  hi  figura  una  subvenció
consignada nominativament a favor de l’Ajuntament de Girona, de conformitat amb allò
que  preveu  l’article  22.2a de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  general  de
subvencions, i l'article 35.1 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 El
Bòlit Centre d’Art Contemporani, 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

2023/64 Ajuntament de Girona P1708500B El Bòlit Centre Art
Contemporani

De  l’1  de
novembre de 2022
al 31 d’octubre de
2023

Cost  total  de
l'objecte
subvencionat

Cost de les despeses
subvencionables

Import  de  la
subvenció

Percentatge  de
finançament

Import a justificar

517.000 € 171.970 € 19.000 € 11,05 % 171.970 €

SEGON.  Autoritzar  i  disposar  la  despesa  per  l’import  de   DINOU  MIL  EUROS,
(19.000,00€),  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària  300/3340/4625400  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 per activitat, que consten en el pressupost
de la sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa. 
El període d’execució de l’actuació subvencionada és des de l’1 de novembre de 2022
fins al 31 d’octubre 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
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o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar
el cost total de l'activitat subvencionada.

CINQUÈ. Acceptació de la subvenció. 
Es  considera  que  l’Ajuntament  de  Girona,  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  11,05  %,  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  Girona  ha  de  justificar  la  subvenció  concedida,  per  l’import  de
171.970,00 € corresponents a l’import de les despeses d’activitat 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/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 novembre 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.
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- 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  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 48 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
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dies per a la seva adopció amb l’advertència de que aquest incompliment pot
comportar la revocació de la subvenció.

DESÈ. Obligacions del beneficiari. 
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; 
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  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.   
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Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. Aprovació subvenció nominativa a l'Agrupació d'Aplecs Sardanistes de
les comarques gironines - Cooperació Cultural

L’Agrupació  d’Aplecs  Sardanistes  de  les  Comarques  Gironines  ha  sol·licitat  una
subvenció  nominativa  per  al  finançament  de  les  activitats  de  l’Agrupació  d’Aplecs
Sardanistes Comarques Gironines, l’any 2023, i s’ha instruït l'expedient corresponent
(2023/201). 

L’Agrupació d’Aplecs Sardanistes de les Comarques Gironines té una trajectòria de 50
anys d’antiguitat,  ja que va ser fundada l’octubre de 1969.  Un dels seus principals
objectius està relacionat amb la nostra dansa, la Sardana, manifestació popular i dansa
de valors democràtics i de germanor on tothom hi pot entrar i que tothom hi pot dansar.
També el foment, manteniment i difusió de la Sardana i la cobla a totes les contrades
de les comarques gironines,  especialment  entre les noves generacions,  és un dels
altres objectius principals. Enguany la previsió és, entre d’altres, la celebració de 25
aplecs a diferents llocs de la nostra geografia i el concurs Espardenya d’Or. 

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 a cultura popular i tradicional.
L’objectiu  d’aquesta  línia  és  donar  suport  a  les  principals  iniciatives  del  territori
relacionades  amb  la  cultura  popular  i  tradicional  catalana,  i  garantir  la  difusió  i
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coneixement dels elements i de les festivitats inscrites en el catàleg del patrimoni festiu
de Catalunya. 

Atès  que  en  el  pressupost  de  la  Diputació  hi  figura  una  subvenció  consignada
nominativament  a  favor  de  l’Agrupació  d’Aplecs  Sardanistes  de  les  Comarques
Gironines, 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  35.1  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’Agrupació d’Aplecs Sardanistes de les Comarques
Gironines  per  al  finançament  de  les  activitats  de  l’Agrupació  d’Aplecs  Sardanistes
Comarques Gironines, 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

2023/201 l’Agrupació  d’Aplecs
Sardanistes  de  les
Comarques Gironines

G17153891 Activitats  de
l’Agrupació,  l’any
2023

Des  de  l’1  de
novembre de 2022
fins  al  31
d’octubre de 2023

Cost  total  de
l'objecte
subvencionat

Cost de les despeses
subvencionables

Import  de  la
subvenció

Percentatge  de
finançament

Import a justificar

185.240,00€ 185.240,00€ 36.000,00 € 19,43 % 185.240,00€

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de TRENTA-SIS MIL EUROS,
(36.000,00€),  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària  300/3340/4812200  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 novembre de 2022
fins al 31 d’octubre 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
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subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar
el cost total de l'activitat subvencionada.

CINQUÈ. Acceptació de la subvenció. 
Es  considera  que  l’Agrupació  d’Aplecs  Sardanistes  de  les  Comarques  Gironines,
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 36.000,00€ que representa
un percentatge de finançament del 19,43%, quan s’hagi presentat el compte justificatiu
tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord. 

SETÈ. Règim de justificació. 
L’agrupació  d’Aplecs  Sardanistes  de  les  Comarques  Gironines,  ha  de  justificar  la
subvenció  concedida,  per  l’import  de  185.240,00€,  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: 

- Festa inventariada al catàleg del Patrimoni Festiu de la Generalitat? Respondre si/no
- Nombre d’assistents

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 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
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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 novembre 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’Agrupació d’Aplecs Sardanistes de les Comarques Gironines, 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
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17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 48 de l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona.

NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat.
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de
Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de
subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada.
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per
aplicació  del  règim previst  en el  títol  IV de la  Llei  General  de subvencions puguin
correspondre, s’apliquen les regles següents:

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

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

DESÈ.  Obligacions  del  beneficiari.  L’Agrupació  d’Aplecs  Sardanistes  de  les
Comarques Gironines, 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  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’Agrupació  d’Aplecs  de  les  Comarques  Gironines,  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.  (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
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Diputació  de  Girona  les  faci  públiques  en  compliment  de  les  obligacions
establertes en la legislació sobre transparència).

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

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

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

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

DISSETÈ. Notificar aquest acord a l’Agrupació d’Aplecs Sardanistes de les Comarques
Gironines.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres. 
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16. Subvenció nominativa al Consell Comarcal del Gironès per al finançament
del Festival Escenaris - Cooperació Cultural

El  Consell  Comarcal  del  Gironès  ha  sol·licitat  una  subvenció  nominativa  per  al
finançament del Festival Escenaris, l’any 2023, i s’ha instruït l'expedient corresponent
(2023/78). 

L’edició  2023,  que és la  19ª,  suma un total  de 17 ajuntaments de la  comarca del
Gironès (18 poblacions tenint en compte Medinyà que està dins el municipi de Sant
Julià de Ramis) i 19 programadors, 18 de municipals i la Sala La Planeta de Girona.

Els municipis que no hi formen part són els de menys habitants, els quals, de totes
maneres, no es descarten per a futures edicions.

Els ajuntaments participants aquest 2023 són: Bescanó, Bordils, Cassà de la Selva,
Celrà,  Flaçà,  Fornells  de  la  Selva,  Girona  Llagostera,  Madremanya,  Quart,  Sant
Gregori, Sant Joan de Mollet, Sant Julià de Ramis, Sant Martí Vell, Salt, Sarrià de Ter i
Vilablareix.

Escenaris 2023 es celebrarà des del mes de gener fins a finals de juny.

També  cal  destacar  l’aposta,  per  quart  any  consecutiu,  per  a  l’accessibilitat  dels
espectacles. En aquest sentit es difon informació sobre les facilitats que s’ofereixen
des de tots els espais i teatres participants:

• Espectacles sense text o amb sobretitulació per a persones amb dificultats
auditives.
• Tots  els  espectacles  tenen  accessibilitat  per  a  persones  amb  mobilitat
reduïda,
• Totes  les  representacions  permeten  l’accés  a  l’escenografia  mitja  hora
abans de l’inici de la funció per a persones amb dificultats visuals a fi que coneguin els
elements de l’escenografia.

L’interès és que de manera progressiva es vagin atenent les necessitats d’accés per a
tothom per a fer tota la programació el més inclusiva possible.

En total seran 167 representacions de teatre professional de 134 obres teatrals.

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  per  les  arts  escèniques,  dins  la  qual  s’hi
engloben  les  accions  de promoció  del  teatre.  L’objectiu  d’aquesta  línia  és garantir
l’equilibri  territorial i temàtic de l’oferta cultural relacionada amb les arts escèniques,
així com, fomentar la implicació dels municipis en els projectes d’arts escèniques.

Atès  que  en  el  pressupost  de  la  Diputació  hi  figura  una  subvenció  consignada
nominativament a favor del Consell Comarcal del Gironès, de conformitat amb allò que
preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i
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l'article  35.1 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 al Consell Comarcal del Gironès, per al finançament
del Festival Escenaris 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

2023/78 Consell  Comarcal  del
Gironès

P6700003D Festival Escenaris De l’1 de gener al
30  de  juny  de
2023

Cost  total  de
l'objecte
subvencionat

Cost de les despeses
subvencionables

Import  de  la
subvenció

Percentatge  de
finançament

Import a justificar

49.919,70 € 49.919,70 € 25.000 € 50,08 % 49.919,70 €

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de  VINT-I-CINC MIL EUROS,
(25.000,00  €),  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària  300/3340/4650300  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 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 el Consell Comarcal del Gironès, 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. 
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SISÈ. Quantia, finançament i pagament. 
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 25.000,00 € que representa
un  percentatge  de  finançament  del  50,08  %,  quan  s’hagi  presentat  el  compte
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord. 

SETÈ. Règim de justificació. 
El Consell Comarcal del Gironès ha de justificar la subvenció concedida, per l’import
de 49.919,70 € corresponents a l’import de les despeses que consten en el pressupost
de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al Registre General
de la Diputació de la documentació següent:
1 El  compte  justificatiu  normalitzat  de  la  Diputació,  amb  la  relació  classificada  de  les  despeses  de

l’activitat,  amb  identificació  del  proveïdor,  el  número  de  document,  l’import,  el  concepte  i  la  data
d’emissió  de  la  factura;  així  com el  detall  d’altres  ingressos  o  subvencions  que  hagin  finançat  les
activitats amb identificació de l’import i la seva procedència

2 Una memòria justificativa del compliment de l’activitat
3 Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de les activitats, on hi

consti el logotip de la Diputació de Girona.
4 Indicadors del Pla estratègic del servei  de Cooperació Cultural,  en el  moment  de justificar  s’ha

d’aportar la informació següent: 

- Nombre d’assistents. 
- La iniciativa incorpora polítiques de gènere? En cas afirmatiu, quines. 
- La iniciativa promou una cultura inclusiva? En cas afirmatiu, com.            

Si  el  cost  resulta  superior,  la  subvenció  es  mantindrà  en  la  quantia  inicialment
atorgada.  En  el  cas  que  el  cost  justificat  sigui  inferior  al  pressupost  acceptat,  la
subvenció  es  minorarà  proporcionalment,  aplicant  sobre  la  quantitat  concedida  el
percentatge de desviació.
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva.
És inadmissible cap canvi de destinació. 
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 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.
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- La  facturació  d’activitats  programades  que  s’hagin  cancel·lat:
monitoratge,  guiatge,  despeses de tècnics d’il·luminació,  llum,  so,
etc.

No es concedirà pròrroga del termini de justificació. La manca de justificació
implicarà l’inici del procediment de revocació de la subvenció concedida.
Tan bon punt el Consell Comarcal del Gironès, 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 48 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona.

NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat.
El  Consell  Comarcal  del  Gironès  haurà  de  fer  constar  expressament  el  suport
econòmic  de la  Diputació  de  Girona  en  qualsevol  acte,  publicitat  o  difusió  de  les
actuacions que siguin objecte de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada.
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per
aplicació  del  règim previst  en el  títol  IV de la  Llei  General  de subvencions puguin
correspondre, s’apliquen les regles següents:

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

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

DESÈ. Obligacions del beneficiari. 
El Consell Comarcal del Gironès, té les obligacions següents:
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció;
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida
respecte  a  l’activitat  per  a  la  qual  es  concedeix  la  subvenció,  i  sotmetre’s  a  les
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actuacions  de  comprovació  i  control  de  la  Diputació  de  Girona,  la  Sindicatura  de
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable;
c)  Notificar  a  la  Diputació  de  Girona  els  ajuts  obtinguts  o  demanats  a  altres
administracions  o  entitats  públiques  o  privades,  nacionals  o  internacionals,  amb
posterioritat a la presentació de la sol·licitud;
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i
control; 
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb la
col·laboració d’aquest organisme; 
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable;
g) Col·laborar en la programació del Pati Cultural de la Diputació de Girona, si s’escau.
h) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.
i) Coordinar-se amb el Servei de Protocol i Comunicació de la Diputació de Girona per
qualsevol  acte  de  presentació  pública  relacionat  amb  l’objecte  de  la  subvenció.
D’acord  amb  l’article  47  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. 
El Consell Comarcal del Gironès, 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.
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b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels
drets estatutaris. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

67

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



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 al Consell Comarcal del Gironès.

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

17. Aprovació subvenció  nominativa a  l'  Associació Franz Schubert  per  al
finançament de la Schubertíada - Cooperació Cultural

L’Associació  Franz  Schubert,  ha  sol·licitat  una  subvenció  nominativa  per  al
finançament  de  la  Shubertíada,  l’any  2023,  i  s’ha  instruït  l'expedient  corresponent
(2023/178). 

La  Schubertíada,  és  un  festival  dedicat  principalment  a  la  música  clàssica
contemporània, a l’obra de Franz Schubert i autors afins, i sobretot a la descoberta
d’obres de gran repertori de la música de cambra; és el certamen d’aquest gènere
més  especialitzat  a  Catalunya.  Combina  la  presència  d’artistes  d’àmbit  nacional
reconeguts a escala mundial, juntament amb figures de primer nivell internacional i
l’impuls i projecció de joves músics.

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

Atès  que  en  el  pressupost  de  la  Diputació  hi  figura  una  subvenció  consignada
nominativament a favor de l’ Associació Franz Schubert, 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  35.1 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.
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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’Associació Franz Schubert, per al finançament de
la Shubertíada, 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

2023/178 Associació  Franz
Schubert

G61340360 Shubertíada Des  de  l’1  de
gener fins al 30
de setembre de
2023

Cost  total  de
l'objecte
subvencionat

Cost de les despeses
subvencionables

Import  de  la
subvenció

Percentatge  de
finançament

Import a justificar

256.000,00€ 256.000,00€ 25.000,00€ 9,76% 256.000,00€

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de  VINT-I-CINC MIL EUROS,
(25.000,00€),  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària  300/3340/4810900  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 30 de
setembre 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’Associació  Franz Schubert,  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 25.000,00€ que representa
un percentatge de finançament del 9,76%, quan s’hagi presentat el compte justificatiu
tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord. 

SETÈ. Règim de justificació. 
L’Associació Franz Schubert ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de
256.000,00€  corresponents  a  l’import  de  les  despeses  de  que  consten  en  el
pressupost  de  la  sol·licitud  de  subvenció,  mitjançant  la  presentació  telemàtica al
Registre General de la Diputació de la documentació següent:
1 El  compte  justificatiu  normalitzat  de  la  Diputació,  amb  la  relació  classificada  de  les  despeses  de

l’activitat,  amb  identificació  del  proveïdor,  el  número  de  document,  l’import,  el  concepte  i  la  data
d’emissió  de  la  factura;  així  com el  detall  d’altres  ingressos  o  subvencions  que  hagin  finançat  les
activitats amb identificació de l’import i la seva procedència

2 Una memòria justificativa del compliment de l’activitat
3 Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de les activitats, on hi

consti el logotip de la Diputació de Girona.
4 Indicadors del Pla estratègic del servei  de Cooperació Cultural,  en el  moment  de justificar  s’ha

d’aportar la informació següent: 

           - Nombre d’assistents.
- La vostra activitat inclou polítiques de gènere? En cas afirmatiu, quines.
- La vostra activitat promou una cultura inclusiva? En cas afirmatiu, com.

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).

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 d’octubre 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:
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- 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’Associació Franz Schubert,  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 48 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona.

NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat.
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de
Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de
subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada.
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per
aplicació  del  règim previst  en el  títol  IV de la  Llei  General  de subvencions puguin
correspondre, s’apliquen les regles següents:

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

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

DESÈ. Obligacions del beneficiari. 
L’Associació Franz Schubert, té les obligacions següents:
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció;

71

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



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  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’Associació Franz Schubert, 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

72

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



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

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.  (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,
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incloent les vies d'exercici dels drets de les persones interessades, es pot consultar a
la seu electrònica de la Diputació de Girona. 

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

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

DISSETÈ. Notificar aquest acord a l’Associació Franz Schubert.

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

18. Aprovació  de  la  convocatòria  del  concurs  de  còmic  i  novel·la  gràfica
Llamps i tintes! 2023 - Comunicació Cultural

Antecedents

El Ple de la Diputació de Girona,  en sessió de data 22 de novembre de 2022, va
aprovar inicialment les bases específiques reguladores del concurs de projectes de
còmic i  novel·la gràfica «Llamps i  tintes!», l’aprovació definitiva de les quals es va
publicar al  Butlletí  Oficial  de la Província de Girona (BOPG) número 20,  de 30 de
gener de 2023.

D’acord  amb  el  que  estableix  l’article  primer  d’aquestes  bases,  amb  el  propòsit
d’incentivar la creació en la modalitat de còmic i novel·la gràfica i potenciar l’edició
d’aquests gèneres en llengua catalana, la Diputació de Girona convocarà anualment
un  concurs  de  projectes  de  còmic  i  novel·la  gràfica.  El  projecte  seleccionat  es
publicarà dins la col·lecció corporativa de còmic i novel·la gràfica «Llamps i tintes!»,
aprovada mitjançant decret de la Vicepresidència de data 3 de març de 2021.

Amb  la  creació  d’aquesta  nova  línia  editorial,  impulsada  a  proposta  del  Consell
Assessor de la col·lecció «Josep Pla», la Diputació de Girona es proposa donar a
conèixer obres inèdites de qualitat, produïdes per autors novells o bé per creadors ja
consolidats  que  tenen  difícil  poder  editar  les  seves  obres.  Es  tracta,  a  més,  d’un
projecte  innovador,  que  pot  acostar  la  cultura  gironina  a  un  públic  molt  ampli  i
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transversal, especialment al públic més jove i als col·lectius que tenen més dificultats
per accedir a la cultura.

Tant  el  contingut  com la tramitació de la  convocatòria del  concurs de projectes de
còmic i novel·la gràfica «Llamps i tintes!», any 2023, s’ajusten als requeriments de la
Llei  38/2006,  general  de  subvencions,  al  RD  887/2006,  de  21  de  juliol,  pel  qual
s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions, i a l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona.

L’òrgan competent per aprovar la convocatòria és la Junta de Govern.

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

Primer:  Aprovar la convocatòria del concurs de projectes de còmic i novel·la gràfica
«Llamps  i  tintes!»  per  a  l’any  2023,  el  text  del  qual  es  transcriu  literalment  a
continuació:

“Convocatòria del  concurs de projectes de còmic i  novel·la gràfica «Llamps i
tintes!», any 2023
Amb el propòsit d’incentivar la creació en les modalitats de còmic i novel·la gràfica i
potenciar  l’edició  d’aquests  gèneres  en  llengua  catalana,  la  Diputació  de  Girona
convoca anualment un concurs de projectes de còmic i novel·la gràfica, d’acord amb
les següents condicions:
1.Objecte i persones destinatàries 
Convocatòria del concurs de projectes de còmic i novel·la gràfica, subjecte a les bases
aprovades pel Ple d’aquesta Diputació, en sessió de data  22 de novembre de 2022,
l’aprovació definitiva de les quals s’ha publicat al BOPG 20 de data 30 de gener de
2023.
Hi  poden  participar  persones  físiques,  aficionades  o  professionals  del  còmic  i  la
novel·la gràfica majors de 18 anys i que compleixin aquests requisits:  a) que hagin
nascut  o  resideixin  a  les  comarques  gironines,  o  b)  que  no  hagin  nascut  a  les
comarques  gironines  ni  hi  resideixin  però  que  presentin  una  proposta  que  estigui
relacionada temàticament amb aquestes comarques. 
La proposta  la  poden presentar  un  equip  de guionista  i  dibuixant  o  bé  una  única
persona autora de la proposta, del text i del dibuix; no s’admetran propostes només de
guionistes. Les obres proposades podran estar realitzades en qualsevol estil gràfic i/o
tractament de gènere, de caràcter experimental, realista o humorístic. 
2.Forma i termini de les sol·licituds 
Per participar al concurs caldrà presentar el formulari de sol·licitud, signat, on constin
les  dades  següents:  títol  del  projecte,  sinopsi  argumental  amb  un  guió  abreujat,
descripció dels personatges, tot escrit en llengua catalana, així com un breu currículum
i les dades del/dels autor/a o autors/es (no s’admeten pseudònims). 
Juntament amb el formulari, s’haurà de presentar una prova de 4 pàgines acabades
del  còmic  o  novel·la  gràfica  (en  format  JPG o  PDF),  amb el  text  en  català  i  les
il·lustracions en blanc i negre o en color, compaginades com a part d’un àlbum que, un
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cop  s’editi,  tindrà  una  extensió  mínima  de  48  pàgines  i  màxima  de  70,  més  les
cobertes. 
Les mides hauran de ser les següents: 

- mida de la pàgina: 195 mm × 297 mm 
- mida de la taca (pàgina dibuixada): 165 mm × 255 mm 

Si el registre és telemàtic, la proposta s’haurà de presentar en suport electrònic, en un
arxiu d’un màxim de 10 MB. Si el registre és presencial, les quatre pàgines s’hauran
d’imprimir en fulls de mida DIN A4.
Cada concursant pot presentar una única proposta. La proposta la poden presentar un
equip de guionista i dibuixant o bé una única persona autora de la proposta, del text i
del  dibuix;  no  s’admetran  propostes  només  de  guionistes.  Les  obres  proposades
poden estar realitzades en qualsevol estil gràfic i/o tractament de gènere, de caràcter
experimental, realista o humorístic. 
Caldrà emplenar i signar el model de formulari de sol·licitud per al concurs de còmic i
novel·la gràfica «Llamps i  tintes!» que estarà disponible al  web de la Diputació de
Girona.  D’acord  amb l’article  66 de la  Llei  39/2015,  d’1 d’octubre,  del  procediment
administratiu  comú  de  les  administracions  públiques.  La  presentació  de  la
documentació es pot fer mitjançant les tres modalitats següents: 

Registre telemàtic: a la Seu electrònica de la Diputació de Girona, des d’on cal
emplenar la sol·licitud genèrica i, un cop formalitzada, adjuntar-hi el formulari
disponible al web de la Diputació de Girona en format PDF i signat digitalment, i
les 4 pàgines del projecte. El formulari s’ha de signar digitalment amb l’IdCAT
Certificat (o altres certificats admesos), però no amb l’IdCAT Mòbil, ja que no
permet signar documents en format PDF.
Registre presencial: al Registre General de la Diputació de Girona (pujada de
Sant  Martí,  5,  17004  Girona)  en  horari  d’atenció  al  públic,  de  dilluns  a
divendres, de 9 a 14 hores. Caldrà demanar hora al telèfon 972 185 186.
Per correu postal: quan les sol·licituds es presentin a les oficines de Correus,
caldrà que es faci en un sobre obert, per ser datades i segellades pel personal
funcionari de l’oficina abans de certificar l’enviament.

El  termini  per  presentar  les  sol·licituds  comença  l’endemà  de  la  publicació  de  la
convocatòria en el  Butlletí  Oficial  de la Província i  finalitza al  cap de seixanta dies
naturals.
Si alguna de les sol·licituds té algun defecte esmenable, d’acord amb el que estableix
l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, es concedirà un termini de deu dies des de la notificació del
defecte per tal que la persona interessada pugui esmenar-lo. Si transcorregut aquest
termini no s’han fet les esmenes oportunes, s’entendrà que la persona interessada ha
desistit de la seva sol·licitud.
3.Valoració dels projectes
Els projectes presentats seran avaluats pel Consell Assessor de la col·lecció «Josep
Pla» de la Diputació de Girona, presidit pel president de la Comissió de Cultura, Noves
Tecnologies,  Esports  i  Educació.  Actuarà  de  secretària  la  cap  del  Servei  de
Comunicació Cultural de la Diputació. Si escau, el jurat podrà assessorar-se amb una
persona de  l’àmbit  professional  del  còmic  o  la  novel·la  gràfica  o  amb experiència
acreditada en aquest camp. El concurs pot quedar desert si el jurat considera que cap
dels projectes presentats no té prou qualitat.
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A l’hora d’escollir els projectes, es valorarà positivament que l’argument, imaginari o
basat en fets reals,  estigui relacionat  amb personatges, escenaris o episodis  de la
història,  real  o  imaginària,  de  les  comarques  gironines.  També  es  valorarà
positivament l’adaptació al còmic d’obres d’escriptors o escriptores gironins (novel·les,
narracions, obres teatrals, dietaris, reportatges periodístics...). 
Es valoraran també els aspectes següents: a) La qualitat artística del dibuix, és a dir, el
tractament que se’n fa, la innovació i la diferenciació dels estàndards habituals, i  b)
L’interès, l’atractiu i la qualitat del guió.
Únicament es podran presentar projectes originals, no desenvolupats com a tals fins a
la data de presentació al concurs.
El jurat emetrà un informe proposta en què farà constar el veredicte, el qual s’elevarà a
la Presidència de la Diputació, que serà qui resoldrà. La decisió serà inapel·lable. 
4. Notificació del projecte guanyador 
La  convocatòria  haurà  de  ser  resolta  i  notificada  a  la  persona  o  persones
seleccionades, en un període màxim de seixanta dies hàbils a partir de la data en què
finalitzi el termini de presentació de sol·licituds.
La resolució es notificarà electrònicament a la persona seleccionada i a la resta de
participants, i es farà pública al lloc web de la Diputació i a les xarxes socials.  
5. Publicació del projecte seleccionat 
La Diputació de Girona publicarà l’obra seleccionada dins la seva col·lecció de còmic i
novel·la gràfica «Llamps i tintes!» d’acord a les condicions que s’estableixen al punt 5
de les bases reguladores d’aquest concurs.
6.Recursos
Contra  l’acord  anterior,  que  esgota  la  via  administrativa,  es  pot  interposar  recurs
contenciós  administratiu  davant  el  Jutjat  Contenciós  Administratiu  de Girona,  en el
termini de dos mesos, a partir del dia següent a la seva publicació. 
Alternativament, i de forma potestativa es pot interposar recurs de reposició davant de
la Junta de Govern d’aquesta Diputació, en el termini d’un mes, a partir del dia següent
a la seva publicació. 
7.Publicitat
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler electrònic de la Diputació, al lloc web i al
BOPG.”

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

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

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres. 
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19. Subvenció  nominativa  a  ETG  Racing  Competition  SL  per  l'equip  de
competició i activitat anual - Servei d'Esports

ETG Racing Competition SL, amb domicili a Girona, en data 27 de gener de 2023 ha
sol·licitat  una subvenció nominativa per al finançament de  l’equip de competició i
activitat anual i s’ha instruït l'expedient 2023/1411.

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 d’ETG Racing Competition SL, de conformitat amb allò que
preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i
l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona; i vist
que la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de conformitat
amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol,
pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.

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

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

Exp. núm. Nom beneficiari CIF/NIF

2023/1411 ETG Racing Competition SL B55182083

Objecte de la subvenció Naturalesa

Equip de competició i activitat anual Corrent

Pressupost de l’activitat  € Import de la subvenció
€

Import a justificar € % de finançament

163.500,00 22.500,00 163.500,00 13,76%

Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 22.500,00 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 320.3410.4790300 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. 
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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 novembre de 2022 i
finalitza el 31 d’octubre 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  15  de novembre de 2023,  l’import  de 163.500,00 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. 
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
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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:

- 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
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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.
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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.
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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 ETG Racing Competition SL.

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

20. Aprovació del reintegrament parcial de la subvenció nominativa per la Sea
Otter Europe 2020 a Bike Show Sport Events SL - Servei d'Esports

Antecedents

En  el  pressupost  de  la  Diputació  per  a  l’any  2020  hi  figurava  una  subvenció
consignada nominativament a favor Bike Show Sport Events, SL per l’organització de
la Sea Otter Europe, Costa Brava – Girona Bike Show 2020.

Bike Show Sport Events SL, amb data d'entrada en el Registre General de 2 de juliol
de 2020, va sol·licitar un ajut per un import de 150.000,00 euros per l’organització de la
Sea Otter  Europe,  Costa Brava – Girona Bike Show 2020,  amb un pressupost  de
440.000,00 euros. 

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió de data 6 d’octubre de 2020,
va  aprovar  la  concessió  d’una  subvenció  nominativa  a  favor  de  Bike  Show Sport
Events SL, per l’organització de la Sea Otter Europe, Costa Brava – Girona Bike Show
2020.

El punt Sisè de l’acord establia que Bike Show Sport Events SL havia de justificar en el
termini que finalitzava el 31 d’octubre de 2020, la realització efectiva de l’objecte de la
subvenció per import de 440.000,00 euros.

En data 31 d’octubre de 2020,  va tenir  entrada en el  Registre General  el  compte
justificatiu  presentat  per  Bike  Show  Sport  Events  SL en  el  qual  es  relacionaven
despeses per un import total de 359.556,10 euros.
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En data 26 d’abril de 2022 es notifica a Bike Show Sport Events SL l’inici dels treballs
de control financer de la subvenció nominativa per la Sea Otter Europe, Costa Brava –
Girona Bike Show 2020.

En  el  decurs  de  la  realització  dels  treballs  de  control  financer  s’ha  detectat  les
incidències següents:

- D’acord amb el punt sisè de l’acord de concessió, les despeses d’elaboració de
l’informe de revisió del compte justificatiu, es consideren despeses subvencionables
fins a un import màxim de 1.000 €. En el compte justificatiu presentat pel beneficiari hi
consta factura següent en concepte de treballs de revisió del compte justificatiu, per un
import de 1.750,00 €, superant en 750 € la despesa subvencionable.

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

Import
màxim a just.
€

Diferència €

A200104 17/11/20
J.M. Gay y Sant Feliu
Auditores SL

Auditoria
subvenció

1.750,00 1.000,00 750,00

- La despesa següent relacionada en el compte justificatiu presentat pel beneficiari,
es  va  incloure  per  import  de  3.699,00  €,  però  d’acord  amb  la  seva  evidència
documental i el seu justificant de pagament, aquesta és de 3.189,10 €

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

Import
real €

Diferència €

51357641 12/11/20
Canyon  Bicycles
GMBH

Producte
Comercial  Best
Sponsor

3.699,00 3.189,10 509,90

- El punt quinzè de l’acord de concessió de la subvenció estableix la prohibició de
contractació amb persones vinculades, i indica que 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.  Malgrat  això,  en el
compte  justificatiu,  hi  consten les  factures  següents,  que  corresponen a  despeses
contractades  amb persones vinculades,  sense que  s’hagi  obtingut  l’autorització  de
l’òrgan concedent de la Diputació de Girona:

Núm.
fact.

Data fact. Proveïdor Descripció Import €

80 01/10/20
Ocisport  Serveis  Esportius  SL
(1)

Material, estructures, personal,... 14.500,00

5 05/10/20 Outdoor Time (1)
Product.  Audiovisual  (TV,
Xarxes,...)

14.000,00

93 30/10/20
Ocisport  Serveis  Esportius  SL
(1)

Proves SOE MC Girona 63.645,59

6 04/11/20 S.B.O. (2) Recerca patrocini públic 15.000,00
7 04/11/20 S.B.O. (2) Recerca patrocini privat 3.120,00
8 04/11/20 S.B.O. (2) Comercial expositors 8.340,00
TOTAL 118.605,59
- El càrrec d’administrador d’aquestes empreses i el de l’entitat beneficiària Bike Show Sport Events SL
recauen en la mateixa persona, el Sr. A.B.P.
- El Sr. S.B.O. és soci de Bike Show Sport Events SL
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D’acord amb les incidències indicades en els paràgrafs anteriors, la suma dels imports
detallats  a  les  incidències,  que  ascendeix  a  119.865,49  €,  s’ha  de  deduir  de  les
despeses justificades i  aplicar el  percentatge de finançament establert  a l’acord de
concessió, del 34,09%:

Justificació € Revisió CF € Diferència €  
Import justificat 359.556,10 359.556,10 0,00
Despeses que excedeixen l’import màxim a justificar 0,00 750,00 -750,00
Despeses amb imports diferents als declarats en el CJ 0,00 509,90 -509,90
Despeses contractades amb persones vinculades 0,00 118.605,59 118.605,59
Import correctament justificat 359.556,10 239.690,61 119.865,49
% de finançament 34,09% 34,09% -
Import pagat 122.575,94 81.712,71 -40.863,23

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 l’obligació de reintegrament parcial de Bike Show Sport Events SL la
quantitat de 40.863,23 €.

Segon. Tràmit d’audiència. Requerir a Bike Show Sport Events SL perquè presenti les
al·legacions que consideri oportunes en el termini de quinze dies comptats des de la
data de la notificació d’aquest  acord.  Un cop transcorregut el  termini  i  resoltes les
al·legacions,  si  s’escau,  l’òrgan  competent  disposarà  el  reintegrament  definitiu  de
40.863,23 €, tot arxivant-ne l’expedient sense cap tràmit ulterior.

Tercer. Notificar aquest acord a Bike Show Sport Events SL, 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. 

21. Concessió d'una subvenció Del Pla a l'acció 2023 L6 i  minoració de la
campanya - Medi Ambient 

La Diputació de Girona, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província núm. 8,
el  dia  13  de  gener  de  2022,  publicà  les  bases  específiques  reguladores  de  la
Campanya Del Pla a l’acció.

D’altra banda, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província núm. 31, el dia 15
de febrer de 2022, la Diputació de Girona, publicà l’aprovació de la convocatòria de
subvencions de la Campanya del Pla a l’acció 2022-23.
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El  passat  2  d’agost  de 2022  la  Junta  de Govern va resoldre  les  concessions  del
programa "Del Pla a l'acció" 2022-23. En aquesta resolució hi ha haver un seguit de
peticions (annex 12) que es varen quedar en llista d’espera.

Ates que hi ha hagut 3 ajuntaments (Cassà de la Selva, Llers, i Palau Saverdera) que
han renunciat a la subvenció que se’ls havia concedit, i per tant, s’han pogut alliberar
els diners per import de 22.200 euros. La Junta de Govern de 22 de novembre de
2022 va resoldre concedir a diversos ajuntaments que havien quedat en llista d’espera
11.100 euros corresponents a l’exercici  2022, i  varen quedar pendents de concedir
11.100 de l’exercici 2023.

Atès que l’Ajuntament de Palau de Santa Eulàlia va demanar canvi de condicions de la
seva subvenció de la línia 2 i sol·licitar reduir la subvenció de 10.000,00 a 5.000, es
varen alliberar 5.000 de l’anualitat 2023.

Atès que es disposa de 16.100 euros dins la Campanya del Pla a l’acció 2022-23.

Vist l’informe del centre gestor i l’acta de la Comissió Avaluadora, de 19 de juliol de
2022, en què es concreta el resultat de l’avaluació efectuada.

Vist l’acord de Junta de Govern de 22 de novembre de 2022 en què l’Ajuntament de
Gombrèn se’ls hi concedeix una subvenció però es queda en llista d’espera la quantitat
de 11.739,33 euros.

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

Primer: Redistribuir l’import de la convocatòria de subvencions del programa Del Pla a
l’acció 2022-2023, d’import total 3.069.240,04 €, d’acord amb el detall següent:

Aplicació
pressupostària

Crèdits
inicials 22

Crèdits
inicials 23

Crèdits
finals
22

Crèdits
finals 23

Diferència 22 Diferència 23

Línia  1.
500/1700/4620500

60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

Línia  1.
500/1700/4680000

0,00 0,00 0,00 0,00

Línia  1.
500/1700/7620200

0,00 0,00 0,00 0,00

Línia  1.
500/1700/7680000

0,00 0,00 0,00 0,00

Línia  2.
500/1700/4620500

0,00 0,00 0,00 0,00

Línia  2.
500/1700/4680000

0,00 0,00 0,00 0,00

Línia  2.
500/1700/7620200

87.874,14 98.974,14 -16.100,00 87.874,14 82.874,14

Línia  2.
500/1700/7680000

0,00 0,00 0,00 0,00

Línia  3.
500/1700/7620200

652.076,65 644.876,64 652.076,65 644.876,64

Línia  3.
500/1700/7680000

4.006,37 4.006,38 4.006,37 4.006,38

Línia  4.
500/1700/4620500

0,00 0,00 0,00 0,00
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Línia  4.
500/1700/4680000

0,00 0,00 0,00 0,00

Línia  4.
500/1700/7620200

45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00

Línia  4.
500/1700/7680000

0,00 0,00 0,00 0,00

Línia  5.
500/1700/7620200

250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00

Línia  5.
500/1700/7680000

0,00 0,00 0,00 0,00

Línia  6.
500/1700/7620200

628.140,04 205.000,00 +16.100,00 628.140,04 221.100,00

Línia  6.
500/1700/7680000

0,00 0,00 0,00 0,00

Línia  7.
500/1700/4620500

17.142,84 17.142,84 17.142,84 17.142,84

Línia  7.
500/1700/4680000

0,00 0,00 0,00 0,00

Total 1.744.240,04 1.325.000,00 0,00 0,00 1.744.240,04 1.325.000,00

Segon.  Concedir  provisionalment  a  l’ajuntament  que  es  relaciona  a  continuació  la
subvenció a fons perdut pel concepte i import que s'hi especifica:

Exp Municipi NIF Títol

Subvenci
ó
atorgada
per  JG
de
22/11/22

Subvenció
complementà
ria  atorgada
al  gener  del
23

Subvenció
total

Despesa
mínima  a
justificar

2022/55
36

Gombrèn P1708600J

Comunitat
energètica  al
municipi  de
Gombrèn

20.260,67 11.739,33 32.000,00 42.666,67 €

D’acord amb l’article 63 de l’RLGS, la Diputació de Girona comunicarà als sol·licitants
que  opten  a  una  subvenció  dins  la  campanya  Del  Pla  a  l’acció  2022-23  L6  i  els
ajuntaments han d’acceptar la proposta de subvenció en el termini improrrogable de
15  dies  per  poder-ne  ser  beneficiaris.  En  cas  que  acceptin  la  subvenció,  les
subvencions quedaran atorgades definitivament.

Tercer. Disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària següent:

Aplicació pressupostària Nom aplicació Import

500/1700/7620200
CC-Ajunts a ajunt per inversió programa Pla a l’acció -
PALS

11.739,33

Quart. Desestimar les sol·licituds que estaven en llista d’espera següents:

Exp Municipi NIF Títol

2022/5903 Celrà P1705400H Comunitat energètica al municipi de Celrà

2022/5804 Madremanya P1710400A Comunitat energètica al municipi de Madremanya

2022/5540 La Vall d'en Bas P1701700E
Creació d'una comunitat energètica a l'àrea del CEIP de
Verntallat i 2a fase de la instal·lació fotov. auto.

2022/5876 Sant Jordi Desvalls P1717600I
Instal·lació fotovoltaica a l'edifici municipal anomenat Sala
Nova
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2022/5544 Tossa de Mar P1721500E
Comunitat  energètica al  municipi  de Tossa de Mar -  La
Selva

2022/5436
Cruïlles,  Monells  i
Sant  Sadurní  de
l'Heura

P1706400G
Comunitat  energètica  al  municipi  de  Cruïlles,  Monells  i
Sant Sadurní de l'heura

2022/5627 Terrades P1720900H Comunitat energètica al municipi de Terrades.

2022/5438 Forallac P1725000B
Creació  de  la  comunitat  energètica  local  del  nucli  de
Fonteta

2022/5681 Bescanó P1702300C Comunitat energètica al municipi de Bescanó

2022/5807 Amer P1700700F Gestió comunitat energètica

Cinquè. Minorar la convocatòria de la campanya Del Pla a l’acció 2022-23 d’acord amb
el quadre següent:

Aplicació
pressupostària

Crèdits
inicials 22

Crèdits
inicials 23

Crèdits
finals 22

Crèdits
finals 23

Diferència 22 Diferència 23

500/1700/7620200 1.744.240,04 1.325.000,00 0,00 -4.360,67 1.744.240,04 1.320.639,33

Sisè.  Anul·lar l’autorització de la despesa per import de 4.360,67 euros de l’aplicació
500/1700/7620200 de l’anualitat 2023.

Setè.  Publicar la minoració d’aquesta convocatòria a la Base de Dades Nacional de
Subvencions, i fer-ne una menció expressa al BOPG.

Vuitè. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Gombrèn.

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

22. Aprovar minoració, acceptació i exigència reintegrament subvenció Vies
Verdes Projectes TES 2021 - Medi Ambient 

En data  1  de juny  de 2021  la  Diputació  de  Girona va concedir  una  subvenció  al
Consorci  de  les  Vies  Verdes  de Girona  per  al  finançament  de  les  despeses  dels
projectes de noves vies verdes per import de 801.600,00 euros.

En data 8 de juliol de 2021 la Diputació de Girona va pagar 801.600,00 € al beneficiari
en concepte de bestreta del 100% a justificar.

En data 1 de juliol  de 2022 el  Consorci  de les Vies Verdes envia la documentació
justificativa referent a la subvenció.

En data 21 d’octubre de 2022 ens notifiquen un Decret signat per el  President del
Consorci, informant que s’ha anul·lat el PFA:2020/2/INFRA/7 Connexió del carril bici
de Celrà a Girona i vist que la Diputació de Girona els hi va fer un ingrés per a aquest
concepte de 106.503,92€ corresponent  a l’anualitat  2021 aproven un reintegrament
per aquest import a favor de la Diputació.
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Vist l’informe del cap de Medi Ambient signat en data 1 de febrer de 2023.

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

ACORD

Primer.  Minorar l’import de la subvenció atorgada per tal d’ajustar-la al que ha estat
comunicat  per  part  del  consorci  de  les  Vies  Verdes,  per  la  qual  cosa l’import  i  el
beneficiari queda de la següent manera:

Núm. expedient Nom del beneficiari CIF/NIF

2021/1081 Consorci de les Vies Verdes P1700047B

Objecte de la subvenció Naturalesa

Finançament de les despeses dels projectes de noves vies verdes Corrent 

Import de la subvenció concedida inicialment

801.600,00 euros

Import de la subvenció minorada (en €)

106.503,92 euros

Import de la subvenció final (en €) 

695.096,08 euros

Segon. Anul·lar l’autorització i la disposició de la despesa per l’import següent: 
Partida pressupostària 500/4590/76711 anualitat 2021.

Tercer.  Aprovar  el  reintegrament  del  Consorci  de  les  Vies  Verdes  per  import  de
106.503,92 € en concepte de retorn d’una part de la bestreta de la subvenció per al
finançament de les despeses dels projectes de noves vies verdes, corresponent  al
projecte connexió del carril bici de Celrà amb Girona.

Quart. Acceptar la transferència bancària realitzada per el Consorci de les Vies Verdes
en data 25 de novembre de 2022 en concepte de retorn d’una part de la bestreta de la
subvenció per al finançament de les despeses dels projectes de noves vies verdes,
corresponent al projecte connexió del carril bici de Celrà amb Girona.

Cinquè. Aprovar l’exigència de reintegrament per part del Consorci de les Vies Verdes
de l’import de 5.536,75 euros en concepte dels interessos de demora d’una part de la
bestreta de la subvenció per al finançament de les despeses dels projectes de noves
vies verdes, corresponent al projecte connexió del carril bici de Celrà amb Girona.

Sisè.  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 l’acord 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 i es 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 Consorci de les Vies verdes de Girona ha d’ingressar l’import
a reintegrar que consta en el punt cinquè d’aquest acord, en el número de compte
ES11 2100 0002 5602 0166 8489 de Caixabank.

QUART. Notificar aquest acord al Consorci de les Vies Verdes de Girona.

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

23. Desestimar  sol·licitud  subvenció  directa  Aj.  Maçanet  Cabrenys  per  a
substitució  caldera  sistema  tèrmic  de  biomassa  els  equipaments
municipals - Medi Ambient 

Vista la sol·licitud de l’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys, de data 16 d’agost de
2022, en què sol·licita una subvenció exclosa de concurrència per a la substitució de la
caldera del sistema tèrmic de biomassa als equipaments de Maçanet, amb un import
de 42.502,10 euros. Exp. 2022/8784.

Vist  l'informe  del  cap  del  Servei  de  Medi  Ambient,  que  es  transcriu  íntegrament,
d’acord amb el tenor literal següent:

“Informe sobre la proposta de resolució de desestimació de la sol·licitud de subvenció directa per
part de l’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys per a la substitució de la caldera del sistema tèrmic
de biomassa als equipaments de Maçanet. Exp. 2022/8784.
DISPOSICIONS LEGALS I ANTECEDENTS:

- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

- 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.

- El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de
juny.

- Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel què s’aprova el text refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals.

- L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
Vista la sol·licitud de l’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys d’una subvenció de 42.502,10 € per a la
substitució de la caldera del sistema tèrmic de biomassa als equipaments de Maçanet.
Vista la proposta de resolució de desestimació de la sol·licitud. 
S’INFORMA 
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Que no es pot atendre la sol·licitud de petició de subvenció de l’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys de
forma directa perquè la Diputació de Girona disposa d’un programa de subvencions específic per calderes
de biomassa en format de concurrència competitiva.   Concretament la subvenció a peticionar es pot
sol·licitar en el marc de la Campanya de bioenergia, les bases d’aquesta subvenció tenen per finalitat
estructurar i  fixar els criteris i  el  procediment per a la concessió de subvencions del  Servei  de Medi
Ambient de la Diputació de Girona per al finançament d’instal·lacions de sistemes de producció de calor
amb biomassa i bioenergia i xarxes de calor municipals planificades prèviament en plans d’acció d’energia
sostenible i clima.
Per a aquest any 2023, les bases d’aquesta convocatòria s’han aprovat en data 24 de gener de 2023 i
està previst que la convocatòria s’obri durant aquest mes de febrer.
L'aprovació de la resolució correspon la Junta de Govern de la Diputació de Girona, atès que es tracta
d’una sol·licitud superior a 18.001,00 €, de conformitat amb el Decret de 27/03/2017, de delegació de
competències atribuïdes a la presidència.
CONCLUSIÓ
Per tot el que s’ha exposat, s’informa FAVORABLEMENT la proposta de resolució de desestimació de la
sol·licitud de subvenció directa a l’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys per a la substitució de la caldera
del sistema tèrmic de biomassa als equipaments de Maçanet.”

D'acord  amb  aquests  antecedents  i  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 18.001,00 €,
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. DESESTIMAR la sol·licitud de l’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys d’una
subvenció exclosa de concurrència per a la substitució de la caldera del sistema tèrmic
de biomassa als equipaments de Maçanet.

SEGON Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys.

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

24. Aprovació convocatòria extraordinària de subvencions a ajuntaments per
a la millora de la xarxa viària dins del Parc Natural del Montseny 2023 -
Medi Ambient 

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

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

Ordenar  l’ús  social  al  Montseny,  garantint  el  seu  gaudi  per  part  de  la  societat  i
fomentant el coneixement i el respecte al medi, amb una atenció preferent a l’educació
ambiental.

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

Les bases reguladores preveuen vuit línies de subvencions, entre les quals hi ha la
línia destinada a actuacions de millora i manteniment de la de Xarxa viària d’ús públic
del  Parc  Natural.  Com sigui  que  dos  dels  cinc  ajuntaments  del  Parc  Natural  han
expressat  la  necessitat  de  fer  actuacions de reparació  i  millora  d’alguns  trams de
camins  prioritaris,  es  considera  oportú  obrir  una  convocatòria  extraordinària  de
subvencions durant el 2023, per tal de reforçar el suport als ajuntaments en aquest
tipus d’actuacions en xarxa viària del Parc Natural del Montseny.

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

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  extraordinària  en  concurrència  pública,  per  a  la
concessió de  subvencions a ajuntaments per  a millora  de la  xarxa viària,  dins del
programa de suport a la realització de projectes dins del Parc Natural i Reserva de la
biosfera  del  Montseny.  Anualitat  2023,  el  text  de la  qual  es  transcriu  literalment  a
continuació:

“CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE SUBVENCIONS A AJUNTAMENTS PER A
MILLORA  DE  LA  XARXA  VIÀRIA,  DINS  DEL  PROGRAMA  DE  SUPORT  A  LA
REALITZACIÓ  DE  PROJECTES  DINS  DEL PARC  NATURAL I  RESERVA DE  LA
BIOSFERA DEL MONTSENY. LÍNIA DE XARXA VIÀRIA. ANUALITAT 2023
1. Objecte i finalitat
Subvencions en règim de concurrència dins del programa de suport a la realització de
projectes dins del Parc Natural i la Reserva de la Biosfera del Montseny, d’acord amb
les bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de
19 de juliol de 2022.
La finalitat de les subvencions és el foment de les actuacions que s’adiguin amb els
objectius dels ajuts en la línia següents:
– Millora de la xarxa viària d’ús públic del Parc Natural del Montseny (XV).
Les despeses subvencionables són obres de manteniment o millora de pistes forestals
obertes al trànsit de vehicles per accés de veïns, visitants o per prevenció d’incendis
forestals.
No són subvencionables despeses d’obertura de nous vials.
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CRITERIS DE VALORACIÓ
La base 6.7 determina que no s’estableixen criteris de valoració per a la línia XV, atès
que a cada ajuntament li correspondrà una dotació màxima segons el que s’ha indicat
en la base 5.7.
2. Destinataris de les subvencions
Els ajuntaments de l’àmbit del Parc Natural del Montseny
3. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària
L’import estimat destinat a la convocatòria és de 45.000,00 euros amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries següents:
Aplicació pressupostària Exercici Import
500/1700/4620800 2023 17.000
500/1700/7620400 2023 28.000

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, previs els tràmits que siguin necessaris.
4. 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 el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona
www.ddgi.cat/subvencions, acompanyat de la documentació que preveu l’article 7 de
les bases reguladores.
La presentació de les sol·licituds, que han d’estar signades electrònicament mitjançant
un  certificat  validat  en  la  plataforma PSIS del  Consorci  d’Administració  Oberta  de
Catalunya, s’ha de fer per mitjà de l’EACAT.
5. Àmbit temporal de les accions subvencionables
Es subvencionaran actuacions realitzades a partir de l’1 de gener de 2023 i fins el 30
de novembre de 2023.
6. Termini per justificar les subvencions
Els beneficiaris hauran de presentar una única justificació de les despeses un cop
finalitzades les actuacions subvencionades. El termini per justificar les despeses que
són objecte de subvenció en aquesta convocatòria finalitzarà el 15 de desembre de
2023.
7. Termini de resolució i notificació
7.1. Termini de resolució
El termini màxim per resoldre la convocatòria és el que determinen les bases. Una
vegada  transcorregut  el  termini  sense  que  hi  hagi  una  resolució,  els  sol·licitants
podran entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.
7.2. Termini de notificació
La resolució es notificarà de manera individualitzada a tots els beneficiaris, tal com
preveu l’article 41.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu
comú de les administracions públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals
s’hagi  desestimat,  en  el  termini  màxim  de  deu  dies  hàbils  a  comptar  de  la  data
d’adopció de l’acord. 
8. Règim de recursos
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta resolució
es  pot  interposar  recurs  contenciós  administratiu  davant  del  Jutjat  Contenciós
Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos, a comptar de l’endemà de la
notificació.  Alternativament,  i  de  forma  potestativa,  es  pot  interposar  recurs  de
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reposició davant  del president  de la  Diputació de Girona en el  termini  d’un mes a
comptar de l’endemà de la notificació.
9. Pagament
S’efectuarà  el  pagament  de  la  subvenció  un  cop  presentada  la  documentació
justificativa, previ informe favorable del centre gestor. 
10. Publicitat
Aquesta  convocatòria  es  publicarà  a  la  seu  electrònica  de  la  Diputació
<https://tauler.seu.cat  /  > i  al  seu lloc web, i  l’extracte d’aquesta, d’acord amb el que
preveu l’article  17.3  b de  la  Llei  38/2003,  general  de subvencions,  es publicarà al
Butlletí Oficial de la Província de Girona.”

Segon. Autoritzar la despesa de la convocatòria per un import màxim de 45.000,00 €,
distribuïts amb càrrec a les aplicacions pressupostàries de l’exercici 2023 següents:

Aplicació Pressupostària Import en euros 
 500/1700/4620800 17.000,00
 500/1700/7620400 28.000,00
Total 45.000,00

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

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

25. Aprovar modificació import subvenció i exigència reintegrament Consorci
Vies Verdes per accions de manteniment i inversió 2022 - Medi Ambient 

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió ordinària de data 15 de març
de 2022, va acordar concedir una subvenció al Consorci de les Vies Verdes de Girona
per al finançament extraordinari per accions de manteniment i inversió en millora de la
xarxa de les Vies Verdes per import de 600.000,00 euros, per un import de 439.000,00
€ per manteniment i 161.000,00€ per inversió.

En  data  3  de  gener  de  2023  la  Diputació  de  Girona  va  pagar  600.000,00  €  al
beneficiari en concepte de bestreta del 100% a justificar.
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En data 31 de gener de 2023 el Consorci de les Vies Verdes envia la documentació
justificativa.  El  centre  gestor  la  revisa  i  a  l’informe  de  justificació  indica  que  les
despeses de capítol 4 són superiors a la partida disponible (444.158,74€),  mentre que
per les despeses de capítol 7 no esgoten la partida disponible (67.045,35€). Tal i com
indica  el  punt  sisè  de  l’acord  de  concessió,  aquest  fet  causa  una  modificació  de
l’import  de la  subvenció  i  un  conseqüent  reintegrament  parcial  de  la  bestreta,  per
import de 93.954,65€ més els interessos de demora.

Vist l’informe del cap de Medi Ambient signat en data 13 de febrer de 2023.

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
justificat per part del Consorci, per la qual cosa l’import i  el beneficiari  queda de la
següent manera:

Núm. expedient Nom del beneficiari CIF/NIF

2022/1247 Consorci de les Vies Verdes P1700047B

Objecte de la subvenció Naturalesa

Finançament extraordinari per accions de manteniment i inversió en millora de la xarxa
de les Vies Verdes

Corrent i inversió

Import de la subvenció concedida inicialment

600.000,00 euros (439.000,00€ capítol 4 i 161.000,00€ capítol 7)

Import de la subvenció minorada (en €)

93.954,65 euros (0€ capítol 4 i 93.954,65€ capítol 7)

Import de la subvenció final (en €) 

506.045,35 euros (439.000,00€ capítol 4 i 67.045,35€ capítol 7)

Segon. Anul·lar  l’autorització i la disposició de la despesa per import de 93.954,65€
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/4590/76710 de l’anualitat 2022.  

Tercer. Aprovar l’exigència de reintegrament per part del Consorci de les Vies Verdes
de l’import pagat per la Diputació de Girona en concepte de bestreta del 100% de la
subvenció per  al finançament extraordinari per accions de manteniment i inversió en
millora de la xarxa de les Vies Verdes, per import de 94.437,29 euros, d’acord amb els
termes següents:

Import a reintegrar 93.954,65 €

Interessos de demora 482,64€

Total a reintegrar 94.437,29 €

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

Cinquè. Establir que el Consorci de les Vies Verdes de Girona ha d’ingressar l’import a
reintegrar que consta en el punt tercer d’aquest acord, en el número de compte ES11
2100 0002 5602 0166 8489 de Caixabank.

Quart. Notificar aquest acord al Consorci de les Vies Verdes de Girona.

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

26. Aprovació conveni entre Diputació de Girona i Ajuntament de Toses per la
conservació i explotació d'un tram d'accés al nucli de Toses - Xarxa Viària

La connexió entre les comarques del Ripollès i la Cerdanya es realitza per la carretera
N-260 que pertany a la xarxa de carreteres de l’Estat. No obstant això, la carretera
GIV-4016 de la xarxa viària local titularitat de la Diputació de Girona que uneix els
nuclis de Planès, Fornells de la Muntanya i Toses, amb la seva prolongació fins a la
carretera GI-400 (titularitat  de la Generalitat  de Catalunya),  a dalt  de la collada de
Toses,  ha  esdevingut  una  via  alternativa  important,  atès  l’estalvi  de  temps  que
comporta.

La carretera GIV-4016 permet mantenir l’accessibilitat als nuclis esmentats i, des del
seu condicionament per part de la Diputació de Girona i mentre el túnel de Toses no
esdevingui una realitat, assumeix el trànsit de molts dels usuaris que es dirigeixen a la
Cerdanya, la qual cosa ha beneficiat els establiments d’aquests nuclis i ha aconseguit
millorar la fixació de la població al territori. 

El  tram  que  connecta  el  nucli  de  Toses  amb  la  carretera  GI-400  és  de  titularitat
municipal  i  tant  per  l’altitud com pel  trànsit  que suporta requereix  un manteniment
intens, sobretot pel que fa a la viabilitat hivernal. 

Davant  la  impossibilitat  de  l’Ajuntament  de  Toses  d’assumir  aquestes  tasques  de
conservació de la carretera, en els darrers anys la Diputació de Girona s’ha encarregat
de dur-les a terme fruit d’un conveni signat l’any 2008 conjuntament amb la Generalitat
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de Catalunya. 

Actualment,  aquest  tram  de  carretera  està  incorporat  al  Pla  de  carreteres  de  les
comarques gironines - Pla zonal (en fase de tramitació) com a susceptible d’integrar-se
a  la  xarxa  viària  local  titularitat  de  la  Diputació  de  Girona,  atès  que  reuneix  les
condicions  funcionals  i  tècniques d’acord  amb l’article  6.3  de la  Llei  de  carreteres
(Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
carreteres). 

El Servei de Xarxa Viària ha redactat un conveni en el qual es reflecteixen les dades
necessàries pe a la conservació i explotació d’un tram de la carretera d’accés al nucli
de Toses.

La cap del Servei de Xarxa Viària,  en data 3 de febrer de 2023, ha emès informe
favorable sobre la proposta de conveni entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de
Toses per a la conservació i explotació d’un tram de la carretera d’accés al nucli de
Toses.

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
Girona  i  l'Ajuntament  de  Toses  per  a  la  conservació  i  explotació  d’un  tram  de  la
carretera d’accés al nucli de Toses:

“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 Toses, representat pel seu alcalde president, Joan Bernadas i Rosell,
assistit per la secretària, Laura Legares i Cererols, en virtut de les facultats conferides
per acord del Ple de 24 de gener de 2023.
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
Carretera GIV-4016
a) La connexió entre les comarques del  Ripollès i  la  Cerdanya es realitza per  la

carretera N-260 que pertany a la xarxa de carreteres de l’Estat. No obstant això, la
carretera GIV-4016 de la xarxa viària local titularitat de la Diputació de Girona que
uneix  els  nuclis  de  Planès,  Fornells  de  la  Muntanya  i  Toses,  amb  la  seva
prolongació fins a la carretera GI-400 (titularitat de la Generalitat de Catalunya), a
dalt  de  la  collada de Toses,  ha  esdevingut  una via  alternativa  important,  atès
l’estalvi de temps que comporta. Les carreteres esmentades estan grafiades en el
plànol adjunt a aquest conveni. 

b) La carretera GIV-4016 permet mantenir l’accessibilitat als nuclis esmentats i, des
del seu condicionament per part de la Diputació de Girona i mentre el túnel de
Toses no esdevingui una realitat, assumeix el trànsit de molts dels usuaris que es
dirigeixen a la Cerdanya, la qual cosa ha beneficiat  els establiments d’aquests
nuclis i ha aconseguit millorar la fixació de la població al territori. 

c) El  tram  que  connecta  el  nucli  de  Toses  amb  la  carretera  GI-400,  que  està
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identificat en el plànol adjunt, és de titularitat municipal i tant per l’altitud com pel
trànsit  que suporta  requereix  un manteniment  intens,  sobretot  pel  que  fa  a  la
viabilitat hivernal. 
Davant la impossibilitat de l’Ajuntament de Toses d’assumir aquestes tasques de
conservació  de  la  carretera,  en  els  darrers  anys  la  Diputació  de  Girona  s’ha
encarregat de dur-les a terme fruit d’un conveni signat l’any 2008 conjuntament
amb la Generalitat de Catalunya. 
Actualment, aquest tram de carretera està incorporat al Pla de carreteres de les
comarques  gironines  -  Pla  zonal  (en  fase  de  tramitació)  com  a  susceptible
d’integrar-se a la xarxa viària local titularitat de la Diputació de Girona, atès que
reuneix les condicions funcionals i tècniques d’acord amb l’article 6.3 de la Llei de
carreteres (Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei de carreteres). 

d) Ambdues parts constaten que el trànsit d’aquest tram municipal és majoritàriament
interurbà i, d’acord amb les circumstàncies exposades en els apartats anteriors i
per  motius  de  seguretat  viària  i  d’eficiència  en  la  gestió,  consideren  que  la
conservació de la via ha de ser assumida per la Diputació, entretant no li sigui
traspassada la titularitat un cop s’aprovi el Pla zonal, conforme amb els articles
8.2,  11.1,  48.4  i  la  disposició  addicional  primera  del  text  refós  de  la  Llei  de
carreteres.

En virtut de tot això i per tal d’assolir major eficiència en la gestió, les parts formalitzen
aquest conveni amb subjecció als següents
PACTES
1. La  Diputació  de  Girona  assumeix  la  conservació  del  tram  municipal  de  via

identificat en l’antecedent II.  c) (coordenades UTM en el seu inici x:  418768 y:
4685862 i les coordenades en el seu final x: 416342 y: 4687083) fins que s’aprovi
definitivament  el  Pla  de  carreteres  de  la  Diputació  de  Girona  -  Pla  zonal.  La
conservació  de  la  via  inclou  el  seu  manteniment  i  els  dels  seus  elements
funcionals, excepte la viabilitat hivernal.

- L’Ajuntament  de Toses manté totes les  tasques de viabilitat  hivernal  de la  via
identificada  en  l’antecedent  II.  c)  i  continuarà  realitzant  les  operacions  d’ús  i
defensa de la via, si bé totes les actuacions que es vulguin executar i que afectin
tant la calçada com la franja de tres metres a comptar des de l’aresta exterior de
l’esplanació requeriran l’informe previ i vinculant de la Diputació de Girona. 

- Un cop s’aprovi definitivament el Pla de carreteres de les comarques de Girona –
Pla zonal, l’Ajuntament de Toses subscriurà un nou conveni amb la Diputació de
Girona per cedir-li la titularitat del tram viari objecte d’aquest.

- L’Ajuntament de Toses utilitzarà la sitja de sal de la Diputació de Girona pels seus
carrers i camins municipals. Per a l’ús de la sitja cal tenir en compte:
o Utilitzar sal amb una humitat màxima del 2 %.
o Buidar  la  sitja  un  cop  acabada  la  temporada  hivernal  per  tal  d’evitar  la

solidificació d’aquesta en el con.
o Obrir el tub de càrrega i respiració abans de cada descàrrega.
o Tancar  bé els  tubs  de càrrega i  respiració  després de cada utilització,  de

càrrega o descàrrega.
o Verificar el bon funcionament de la vàlvula de seguretat situada sobre el pas

d’home, una vegada al mes i sistemàticament després de fortes nevades o
pluges per evitar que es glaci.
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- La sitja  de sal,  propietat  de la  Diputació  de Girona,  la  qual  està  situada a  la
parcel·la 74 del polígon 3 de Toses, propietat de l’Ajuntament de Toses, és on
s’emmagatzemaran les sals fundents. El manteniment de la sitja de sal (pintura,
revisió  peus,  ...)  serà  a  càrrec  de  la  Diputació  de  Girona.  En  el  cas  que
l’Ajuntament de Toses faci un mal ús de la sitja el manteniment o reparació serà a
càrrec seu.

- L’Ajuntament de Toses assumirà les primeres 25 tones de sal fundent de cada
temporada, atès que la fa servir pels seus carrers o camins municipals. La sal que
s’utilitzi de més serà assumida per la Diputació de Girona.

- Durant  la  vigència  del  conveni,  a  més de per  les  causes previstes legalment,
aquest conveni es podrà resoldre a instància de qualsevol de les parts sempre
que s’adverteixi formalment a l’altra part. 

- Aquest  conveni  serà  vàlid  i  eficaç  en  la  darrera  data  de  signatura  d'aquest
document i tindrà una vigència de quatre anys a partir d’aquella data, prorrogable
quatre anys més. 

- La  responsabilitat  que  es  pugui  derivar  respecte  a  les  vies  objecte  d’aquest
conveni  s’ajustarà  a les  obligacions que cada administració  té  encomanades i
assumeix mitjançant aquest. 

- Les parts resoldran de comú acord les diferències que puguin sorgir en relació
amb  aquest  conveni.  En  cas  que  es  puguin  plantejar  qüestions  litigioses  es
resoldran per la jurisdicció contenciosa administrativa.

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 Toses.

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. 

27. Aprovar  segona  addenda  al  conveni  amb  l'Aj.  de  Celrà  -  Servei  de
Programes Europeus

Vist el conveni de col·laboració, signat el 12 de març de 2020, entre la Diputació de
Girona  i  l’Ajuntament  de  Celrà  pel  cofinançament  i  les  condicions  d’execució  del
projecte del parc de la Torre de Celrà, centre d'interpretació de l'ENP de les Gavarres.

Vista l’addenda de pròrroga d’aquest conveni que es va signar el 17 de maig de 2022
per tal d’allargar la durada del conveni prevista al pacte setè fins al 31 de desembre de
2025.
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Vist  que  no  ha  estat  possible  arribar  al  llindar  del  70%  de  la  despesa  elegible
executada i pagada del conjunt de l’operació "DifNat". Equipaments per a la difusió
d'espais naturals protegits de les comarques de Girona. (PR15-011845).

Vist que al no arribar al 70% de la despesa elegible executada i pagada per al conjunt
de l’operació,  d’acord  amb la  base 5a de les  reguladores  d’aquestes  subvencions
(Ordre PRE/105/2018, de 2 de juliol, modificada per la Resolució de la Consellera de
Presidència de 19 de juny de 2020, no ha estat possible demanar una pròrroga en
l’execució del conjunt de les actuacions de l’operació DifNat". Equipaments per a la
difusió d'espais naturals protegits de les comarques de Girona. (PR15-011845).

Vist que al no disposar de pròrroga en l’execució de l’operació, la despesa executada i
pagada a partir de l’1 de gener de 2023 ja no tindrà la condició d’elegible respecte al
PO FEDER Catalunya 2014-2020.

Vist que la part de l’actuació corresponen al la Torre Mirador ja ha estat executada i
pagada i inclosa en la certificació FEDER de l’any 2022.

Vist que s’ha portat a terme una modificació del projecte inicial a causa d’unes restes
arqueològiques que s’han trobat durant la realització de les obres de la fase anterior i
vist que les modificacions incloses en el projecte han estat valorades en 55.979,27 €
(IVA inclòs).

Vist  que  l’òrgan  competent  per  a  l'aprovació  del  conveni  i  de  la  disposició  de  la
despesa és la Junta de Govern, d’acord amb l’art. 9.3 del Reglament Orgànic i cartipàs
de la Diputació de Girona, en la seva darrera versió aprovada pel Ple de la Corporació
en sessió extraordinària de 23 de juliol de 2019.

D’acord amb el antecedents, la diputada delegada de Programes Europeus proposa a
la Junta de Govern, adoptar el següent acord:  

PRIMER. Aprovar la segona addenda al conveni de col·laboració entre la Diputació de
Girona  i  l'Ajuntament  de  Celrà  pel  cofinançament  i  les  condicions  d’execució  del
projecte del parc de la Torre de Celrà, centre d'interpretació de l'ENP de les Gavarres,
el literal de la qual diu:

Parts

Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona, per nomenament del Ple
de la Diputació del dia 4 de juliol de 2019,  amb domicili a la pujada Sant Martí, 4-5,
17004 - Girona, amb NIF P1700000A, assistit pel secretari d’aquesta corporació, Jordi
Batllori i Nouvilas, i facultat per l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona
del dia .......... de gener de 2023.

David Planas i Lladó, alcalde de Celrà, per nomenament del Ple de l’Ajuntament del
dia 29 de març de 2021, amb domicili a la carretera de Juià, 48, 17460 - Celrà, amb
NIF P1705400H, assistit per la secretària de la Corporació, Meritxell Vargas Sardà, i
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facultat 
per  aquest  acte  per  l'acord  del  Ple  de  l'Ajuntament  de  Celrà  del  dia  ................
de ........................ de 2023. 

Antecedents

- Vist  el  conveni  de  col·laboració,  signat  el  12  de  març  de  2020,  entre  la
Diputació de Girona i l’Ajuntament de Celrà pel cofinançament i les condicions
d’execució del projecte del parc de la Torre de Celrà, centre d'interpretació de
l'ENP de les Gavarres.

- Vista l’addenda de pròrroga d’aquest conveni que es va signar el 17 de maig de
2022 per tal d’allargar la durada del conveni prevista al pacte setè fins al 31 de
desembre de 2025. 

- Vist que no ha estat possible arribar al llindar del 70% de la despesa elegible
executada i pagada del conjunt de l’operació "DifNat". Equipaments per a la
difusió d'espais naturals protegits de les comarques de Girona. (PR15-011845).

- Vist que al no arribar al 70% de la despesa elegible executada i pagada per al
conjunt de l’operació, d’acord amb la base 5a de les reguladores d’aquestes
subvencions (Ordre PRE/105/2018, de 2 de juliol, modificada per la Resolució
de la Consellera de Presidència de 19 de juny de 2020, no ha estat possible
demanar una pròrroga en l’execució del conjunt de les actuacions de l’operació
DifNat".  Equipaments  per  a  la  difusió  d'espais  naturals  protegits  de  les
comarques de Girona. (PR15-011845).

- Vist  que al  no disposar de pròrroga en l’execució de l’operació,  la despesa
executada i pagada a partir de l’1 de gener de 2023 ja no tindrà la condició
d’elegible respecte al PO FEDER Catalunya 2014-2020.

- Vist  que  la  part  de  l’actuació  corresponen  a  la  Torre  Mirador  ja  ha  estat
executada i pagada i inclosa en la certificació FEDER de l’any 2022, segons
acta de recepció signada en data 16 de setembre de 2022.

- Vist que s’ha portat a terme una modificació del projecte inicial a causa d’unes
restes arqueològiques que s’han trobat durant la realització de les obres de la
fase anterior.

- Vist  que  les  modificacions  incloses  en  el  projecte  han  estat  valorades  en
55.979,27 € (IVA inclòs). 

- Atès  que  en  data  15  de  desembre  de  2021,  l’Ajuntament  de  Celrà  fa  el
pagament a favor de a Diputació de Girona per import de 118.250,00 euros
corresponent a la primera anualitat, segons clàusula tercera del conveni.

Les  parts  es  reconeixen  mútuament  la  capacitat  legal  necessària  per  formalitzar
aquesta addenda al conveni, d’acord amb els següents pactes:

Primer. 
Modificar les taules 1 i 2 de despesa i de finançament recollides en el pacte 1 del
conveni  en  el  sentit  que  la  part  de  despesa  de  la  Torre  Desvern  que  no  serà
presentada a FEDER serà a assumida per la Diputació de Girona.

Taula 1
Despeses €
Torre Mirador Executat i pagat 111.653,94
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Torre Desvern Adjudicat 383.468,99
Torre Desvern Previsió majors amidaments 10% 38.346,90
Torre Desvern Modificat projecte 55.979,27
TOTAL 589.449,10

Taula 2
Finançament €
TORRE MIRADOR
FEDER 46.137,99
Ajuntament de Celrà 42.446,95
Diputació de Girona 23.069,00
TOTAL 111.653,94
TORRE DESVERN
FEDER 0,00
Ajuntament de Celrà 181.641,13
Diputació de Girona 296.154,03
TOTAL 477.795,16
TOTAL 589.449,10

Segon.
Modificar l’acord tercer en els següents termes:

On diu:

l’Ajuntament  de  Celrà  haurà  d’abonar  a  la  Diputació  de  Girona,  la  quantitat
corresponent a la primera anualitat (2020). L’import corresponent a la segona i última
anualitat (2021) ....

Ha de dir:

l’Ajuntament  de  Celrà  haurà  d’abonar  a  la  Diputació  de  Girona,  la  quantitat
corresponent  al  primer  pagament  dins  l’anualitat  2021 i  el  segon i  últim pagament
s’abonarà en el termini de dos mesos des de la notificació de la certificació final d’obra,
en que s’ajustarà al cost d’aquesta.

Tercer.
La resta de pactes del conveni signat el 12 de març de 2020, així com l’allargament de
durada prevista en l’addenda signada el dia 17 de maig de 2022, entre la Diputació de
Girona i l’Ajuntament de Celrà, es mantenen inalterats.

I,  en  prova  de  conformitat,  les  parts  signen  la  present  addenda  al  conveni  de
col·laboració.

SEGON. Facultar al president per a la signatura de l’esmentada addenda i per dur a
terme,  si  és  necessari,  correccions  posteriors  d’errades  materials  i  aritmètiques  i
modificacions no substancials d’aquest conveni a efectes de celeritat i simplificació del
procediment administratiu.

TERCER. Traslladar aquest acord a l’Ajuntament de Celrà.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres. 
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28. Aprovar convocatòria Europa Local 2023

Antecedents

El Pla Estratègic de Subvencions de la Diputació de Girona 2020-2023, aprovat pel Ple
de la  Diputació  de  Girona  en  sessió  de  17  de  desembre  de  2019,  estableix  la
línia  de subvencions del programa Europa Local.

El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de 22 de novembre de 2022, va aprovar
les bases reguladores de subvencions per a la redacció de projectes a presentar a les
convocatòries finançades per la Unió Europea. que es van publicar al Butlletí Oficial de
la Província de Girona (BOPG) número 237 de 14 de desembre de 2022.

Tant el contingut com la tramitació de la convocatòria per a la redacció de projectes a
presentar  a  les  convocatòries  finançades  per  la  Unió  Europea,  s’ajusten  als
requeriments de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), a
l’RD  887/2006,  de  21  de  juliol,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  de  l’LGS,  i  a
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.

D’acord amb les bases per a la redacció de projectes a presentar a les convocatòries
finançades  per  la  Unió  Europea,  l’òrgan  competent  per  aprovar-la  és  la  Junta  de
Govern.

D’acord amb els antecedents exposats, la diputada delegada de Programes Europeus,
proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent:

PRIMER. Aprovar la convocatòria en règim de concurrència no competitiva per a la
concessió de subvencions dins del programa Europa Local, anualitat 2023, el text de la
qual es transcriu literalment a continuació:

“Convocatòria  de  subvencions  per  a  la  redacció  de  projectes  per
presentar a les convocatòries finançades per la Unió Europea 2023

1. Objecte i finalitat
Subvencions en règim de concurrència no competitiva i convocatòria pública per a  als
ajuntaments,  consells  comarcals  i  altres  ens  locals,  consells  esportius  i  entitats
declarades d’utilitat pública, amb seu a la demarcació de Girona, per cobrir part dels
costos de redacció de projectes per presentar a les convocatòries finançades amb
fons provinents de la Unió Europea, d’acord amb les bases específiques reguladores
aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de data 22  de novembre de 2022,
publicades al  Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) núm. 237, de 14 de
desembre de 2022.
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària
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L’import  total  destinat  a  la  convocatòria  és  de  100.000  €.  Les  aplicacions
pressupostàries a què es carrega el crèdit pressupostari i els imports són els que es
detallen a continuació. 

Aplicació pressupostària Import
520 4620 4650000  Ajuts a consells comarcals Europa Local 20.000 €
520 4620 4810000  Ajuts a entitats no lucratives 20.000 €
520 4620 4676000  Ajuts a consorcis 10.000 €
520 4620 4620000  Ajuts a ajuntaments Europa Local 50.000 €
Total 100.0000 €

La distribució d’aquests imports té caràcter estimatiu, i es podrà redistribuir entre les
aplicacions  pressupostàries  anteriors  en  el  mateix  acte  de  concessió  de  les
subvencions.
3. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds s’inicia a partir de l’endemà de la publicació de
l’extracte de la convocatòria al BOPG i acaba el 30 de juny de 2023.
Cal formular les sol·licituds mitjançant el  model normalitzat disponible al web de la
Diputació de Girona (www.ddgi.cat).
Les sol·licituds, la presentació de les quals ha de ser telemàtica, han d’estar signades
pel representant legal de l’entitat amb signatura electrònica realitzada per mitjà d’un
certificat  vàlid  i  emès  per  una  entitat  certificadora  reconeguda  pel  Consorci
d’Administració  Oberta  de  Catalunya.  Les  sol·licituds  s’han  de  presentar  per  via
telemàtica a través de les plataformes EACAT (administracions públiques) o e-TRAM
(entitats). 
Se subvencionaran les actuacions per ordre de presentació d’entrada de sol·licituds al
Registre General de la Diputació que compleixin els requisits fixats en les bases 1a i
3a, amb un màxim de 5.000 € per sol·licitud, fins a exhaurir el crèdit destinat a aquesta
convocatòria. El percentatge màxim a atorgar és del 80 % del pressupost elegible.
4. Termini per justificar les subvencions
El  termini  per  justificar  la  totalitat  de  les  accions  subvencionades  acaba  el  20  de
novembre de l’any de la convocatòria. Aquest termini es podrà ampliar en l’acord de
concessió quan la durada previsible de l’execució de les actuacions subvencionades
així ho requereixi.
5. Termini de resolució i notificació 
5.1. Termini de resolució
El termini per resoldre la convocatòria és el que determinen les bases. Una vegada
transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat una resolució, els sol·licitants
podran entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.
5.2. Termini de notificació
Es notificarà la resolució a tots els beneficiaris de manera individualitzada, tal com
estableix l’article 41.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals
hagi estat desestimada en el termini màxim de deu dies hàbils, a comptar de la data
en què s’adopti l’acord. 
6. Règim de recursos
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta resolució
escau  interposar  recurs  contenciós  administratiu  davant  del  jutjat  contenciós
administratiu  de Girona en el  termini  de  dos mesos a comptar  de l’endemà de la
notificació.  Alternativament,  i  de  forma  potestativa,  s’hi  pot  interposar  recurs  de
reposició davant del president de la Diputació de Girona, en el  termini  d’un mes a
comptar de l’endemà de la notificació. 
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7. Publicitat
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Diputació i, d’acord amb el
que estableix l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, se’n publicarà
l’extracte al BOPG i al tauler electrònic.
La convocatòria resta condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra les
bases específiques l’estimació de les quals hagi de comportar un canvi en les seves
determinacions.”

SEGON. Autoritzar la despesa de la convocatòria de l’exercici de 2023 per un import
màxim de cent mil euros (100.000,00 €) distribuït de la següent manera:

Aplicació pressupostària Import
520 4620 4650000  Ajuts a consells comarcals Europa Local 20.000 €
520 4620 4810000  Ajuts a entitats no lucratives 20.000 €
520 4620 4676000  Ajuts a consorcis 10.000 €
520 4620 4620000  Ajuts a ajuntaments Europa Local 50.000 €
Total 100.0000 €

TERCER. Facultar àmpliament el president de la Diputació als efectes de procedir a
l’execució  d’aquest  acord  i,  en  especial,  d’ordenar  la  publicació  íntegra  de  la
convocatòria i perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es persegueix, rectifiqui els
defectes o les omissions que eventualment s’hagin pogut advertir. 

QUART.  Contra  aquesta  convocatòria,  que  posa  fi  a  la  via  administrativa,  es  pot
interposar,  amb  caràcter  potestatiu,  recurs  de  reposició  davant  el  president  de  la
Diputació de Girona en el termini d’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. 

29. Aprovar addenda al conveni de l'Aj. de Camprodon

Vist el conveni de col·laboració, signat el 16 de juny de 2022, entre la Diputació de
Girona i l’Ajuntament de Camprodon pel cofinançament i les condicions d’execució i
lliurament de les obres, dels equipaments i dels serveis necessaris per a l’adequació
d’un centre d’interpretació a Cal Marquès.

Vist  que  no  ha  estat  possible  arribar  al  llindar  del  70%  de  la  despesa  elegible
executada i pagada del conjunt de l’operació "DifNat". Equipaments per a la difusió
d'espais naturals protegits de les comarques de Girona. (PR15-011845).

Vist que al no arribar al 70% de la despesa elegible executada i pagada per al conjunt
de l’operació,  d’acord  amb la  base 5a de les  reguladores  d’aquestes  subvencions
(Ordre PRE/105/2018, de 2 de juliol, modificada per la Resolució de la Consellera de
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Presidència de 19 de juny de 2020, no ha estat possible demanar una pròrroga en
l’execució del conjunt de les actuacions de l’operació DifNat". Equipaments per a la
difusió d'espais naturals protegits de les comarques de Girona. (PR15-011845).

Vist que al no disposar de pròrroga en l’execució de l’operació, la despesa executada i
pagada a partir de l’1 de gener de 2023 ja no tindrà la condició d’elegible respecte al
PO FEDER Catalunya 2014-2020

Vist  que  l’òrgan  competent  per  a  l'aprovació  del  conveni  i  de  la  disposició  de  la
despesa és la Junta de Govern, d’acord amb l’art. 9.3 del Reglament Orgànic i cartipàs
de la Diputació de Girona, en la seva darrera versió aprovada pel Ple de la Corporació
en sessió extraordinària de 23 de juliol de 2019.

D’acord amb el antecedents, la diputada delegada de Programes Europeus proposa a
la Junta de Govern l’acord següent:  

PRIMER. Aprovar l’addenda al conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i
l'Ajuntament de Camprodon pel cofinançament i les condicions d’execució i lliurament
de les obres, dels equipaments i dels serveis necessaris per a l’adequació d’un centre
d’interpretació a Cal Marquès, al municipi de Camprodon, com a centre d’interpretació
de l’espai natural de l’Alt Ter, el literal del qual diu:

“ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE
GIRONA  I  L’AJUNTAMENT  CAMPRODON  PEL  COFINANÇAMENT  I  LES
CONDICIONS  D’EXECUCIÓ  I  LLIURAMENT  DE  LES  OBRES,  DELS
EQUIPAMENTS I DELS SERVEIS NECESSARIS PER A L’ADEQUACIÓ D’UN
CENTRE D’INTERPRETACIÓ A CAL MARQUÈS

Parts

Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona, per nomenament del Ple
de la Diputació del dia 4 de juliol de 2019, amb domicili a la pujada Sant Martí, 4-5,
17004 -  Girona, amb NIF P1700000A, assistit pel secretari d’aquesta corporació, Jordi
Batllori i Nouvilas, i facultat per l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona
del dia ...

El  Sr.  Xavier  Guitart  i  Cano,  alcalde  de  Camprodon,  per  nomenament  del  Ple  de
l’Ajuntament del dia 15 de juny de 2019, amb domicili a la plaça de la Vila, 1, 17867 -
Camprodon, amb NIF P1704300A.

Antecedents

- Vist el conveni de col·laboració, signat el 16 de juny de 2022, entre la Diputació de
Girona i l’Ajuntament de Camprodon pel cofinançament i les condicions d’execució
i  lliurament  de  les  obres,  dels  equipaments  i  dels  serveis  necessaris  per  a
l’adequació d’un centre d’interpretació a Cal Marquès.

- Vist  que no ha estat  possible arribar al  llindar del  70% de la  despesa elegible
executada i pagada del conjunt de l’operació "DifNat". Equipaments per a la difusió
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d'espais naturals protegits de les comarques de Girona. (PR15-011845).
- Vist que al no arribar al 70% de la despesa elegible executada i pagada per al

conjunt  de  l’operació,  d’acord  amb  la  base  5a  de  les  reguladores  d’aquestes
subvencions (Ordre PRE/105/2018, de 2 de juliol, modificada per la Resolució de la
Consellera de Presidència de 19 de juny de 2020, no ha estat possible demanar
una pròrroga en l’execució  del  conjunt  de les actuacions de l’operació DifNat".
Equipaments  per  a  la  difusió  d'espais  naturals  protegits  de  les  comarques  de
Girona. (PR15-011845).

- Vist  que  al  no  disposar  de  pròrroga  en  l’execució  de  l’operació,  la  despesa
executada  i  pagada  a  partir  de  l’1  de  gener  de  2023  ja  no  tindrà  la  condició
d’elegible respecte al PO FEDER Catalunya 2014-2020

Les  parts  es  reconeixen  mútuament  la  capacitat  legal  necessària  per  formalitzar
aquesta addenda, d’acord amb els següents pactes:

Primer. 
Modificar les taules de despesa i de finançament recollides en el pacte 1 del conveni
en el sentit que la despesa d’aquesta actuació no serà presentada a FEDER i la part
no finançada per FEDER serà a assumida per la Diputació de Girona.
Despeses
Cal Marquès. Estudis i treballs tècnics. Licitació: 189.788,50 €
Cal Marquès. Inversió i equipaments. Licitació: 246.416,50 €
Cal Marquès. Inversió i equipaments. Majors amidaments:  24.641,65 €

TOTAL: 460.846,65 €

Finançament

Cal Marquès €
FEDER 0,00
Ajuntament de Camprodon 175.197,90
Diputació de Girona 285.648,75
TOTAL 460.846,65

Segon.
La resta de pactes del conveni signat el 16 de juny de 2022 entre la Diputació de
Girona i l’Ajuntament de Camprodon es mantenen inalterats.

I,  en  prova  de  conformitat,  les  parts  signen  la  present  addenda  al  conveni  de
col·laboració.”

SEGON. Facultar al president per a la signatura de l’esmentada addenda i per dur a
terme,  si  és  necessari,  correccions  posteriors  d’errades  materials  i  aritmètiques  i
modificacions no substancials d’aquest conveni a efectes de celeritat i simplificació del
procediment administratiu.

TERCER. Traslladar aquest acord a l’Ajuntament de Camprodon.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres. 
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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 11:00 h, de
la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
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