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EXCMA. DIPUTACIÓ DE GIRONA 
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN NÚM.: 1010 

 
 
 

Número: 1010   
Caràcter: Ordinària 
Data: 4 de febrer de 2020 
Hora d’inici: 10 h 
Lloc: saló de plens de la Diputació de Girona 
Expedient: 2020/1079 
 
Hi assisteixen 
 
Sr. Miquel Noguer i Planas President 
Sr. Pau Presas i Bertran Vicepresident primer 
Sr. Albert Piñeira i Brosel Vicepresident segon 
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 Garcia Viceinterventor  
 
Han excusat la seva absència 
Sra. Maria Puig i Ferrer Vicepresidenta tercera 
 
Hi assisteixen, convidats per la Presidència 
 
Sra. Roser Estañol i Torrent Diputada 
Sr. Eduard Llorà i Cullet Diputat 
Sr. Jordi Masquef i Creus Diputat 
Sr. Josep Sala i Leal Diputat 
Sr. Jordi Xargay i Congost Diputat 
Sr. Joaquim Ayats i Bartina Diputat 
Sr. Josep Maria Bagot i Belfort Diputat 
Sra. Anna Barnadas i López Diputada 
Sr. Joan Fàbrega i Solé Diputat 
Sr. Josep Piferrer i Puig Diputat 
Sra. Joana Vilà i Brugué Cap de Gabinet de Presidència 
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Ordre del dia 
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del 

dia 21 de gener de 2020 
 
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 
 

ASSUMPTES PROCEDENTS DELS PRESIDENTS DE LES COMISSIONS 
INFORMATIVES 

 
3. JG1010/000001/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. Esp. 

Educ.; Cooperació Cultural (017): Aprovació de la resolució de la convocatòria 
pública en règim de concurrència competitiva per a la realització del Cicle de 
Concerts de Música de Cobla 2020 (exp. 2019/7496) 

4. JG1010/000002/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. Esp. 
Educ.; Cooperació Cultural (017): Aprovació de la resolució de la convocatòria 
de subvencions per al finançament de la programació estable professional dels 
equipaments escènics i musicals multifuncionals de les comarques gironines 
2020 (exp. 2019/7483) 

5. JG1010/000003/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. Esp. 
Educ.; Inspai-Centre de la Imatge (020): Acceptació expressa de la donació a 
INSPAI Centre de la Imatge, del fons fotogràfic Marçal Molas.(exp. 2017/5652) 

6. JG1010/000004/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. Esp. 
Educ.; Cooperació Cultural (017): Resolució imports programa "Indika" de 
patrimoni cultural i educació de la Diputació de Girona, curs 2019/2020 
(exp.2018/9288) 

7. JG1010/000005/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. Esp. 
Educ.; Cooperació Cultural (017): Resolució dels imports del programa 
"Identitat, arrels i tradicions", de la Diputació de Girona, curs 2019-2020 (exp. 
2019/4397) 

8. JG1010/000010/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. Esp. 
Educ.; Comunicació Cultural (021): Aprovar la convocatòria de subvencions per 
al foment de produccions editorials per a l'any 2020  (exp. 2020/411) 

9. JG1010/000012/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. Esp. 
Educ.; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa a la Fundació d'Estudis 
Superiors d'Olot per al finançament del foment dels estudis universitaris i altra 
formació superior pròpia (exp. 2020/148) 

10. JG1010/000002/2020-PPCIHAPECL; Proposta president CIHAPECL; 
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aprovar convocatòria de 
subvencions a ajuntaments per a polítiques de foment de la participació 
ciutadana any 2020 (exp. 2020/397) 

11. JG1010/000004/2020-PPCIHAPECL; Proposta president CIHAPECL; Servei 
d'Arxius i Gestió de Documents (007): Aprovació de la proposta d'eliminació de 
documentació del fons de la Diputació de Girona, número d'eliminació 2020/01 
(exp. 2020/596) 

12. JG1010/000001/2020-PPRES; Proposta president; Gabinet de Presidència 
(001): Aprovar la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, per a la 
concessió de subvencions per a l'organització d'esdeveniments de caràcter firal, 
anualitat  2020 (exp. 2020/325) 
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ASSUMPTES PROCEDENTS DELS DELEGATS DE LES DIFERENTS ÀREES 
 

13. JG1010/000002/2020-PDDMA; Proposta dip. del. Medi Ambient; Medi Ambient 
(014): Pròrroga per a la presentació de la justificació de la subvenció per al 
foment de la biomassa i la recerca en espais agrícoles i forestals de les 
comarques de Girona. (exp. 2018/6966) 

14. JG1010/000002/2020-PDDC; Proposta dip. del. Cultura; Monuments (018): 
Aprovació de la modificació del percentatge d'aplicació a la subvenció atorgada 
al Bisbat de Girona per a la restauració de l'església de Sant Esteve d'Olot (exp. 
2019/1859) 

15. JG1010/000003/2020-PDDC; Proposta dip. del. Cultura; Monuments (018): 
Aprovació de la convocatòria de subvencions a ajuntaments, entitats i 
particulars per a la restauració i conservació de béns immboles d'interes 
patrimonial (exp. 2020/7) 

16. JG1010/000003/2020-PDDHAMSG; Prop. dip. del. Habit., Assist. Mun., Serv. 
Gral.; Habitatge (028): Aprovació de la concessió de la subvenció nominativa 
per al finançament del projecte de suport a les comunitats i d'intervenció en l'ús 
anòmal de l'habitatge de l'Ajuntament de Salt (exp. 2020/108) 

17. JG1010/000001/2020-PDDSEL; Prop. dip. del. Suport a Entitats Locals; 
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de 
l'Ajuntament de Sant Andreu Salou, dins el Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural, any 2019 (exp. 2019/663) 

18. JG1010/000002/2020-PDDSEL; Prop. dip. del. Suport a Entitats Locals; 
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Acceptar la renúncia a la 
subvenció per a inversions en cementiris de l'Ajuntament de Crespià (exp. 
2019/6548) 

19. JG1010/000005/2020-PDDSEL; Prop. dip. del. Suport a Entitats Locals; 
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de 
l'Ajuntament d'Amer, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2019 
(exp. 2019/267) 

20. Proposicions urgents 
21. Precs i preguntes 
 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 

21 de gener de 2020 
 
S'aprova per unanimitat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 21 de gener 
del 2020, prèviament lliurada als assistents. 
 
2. Assistència a la Presidència en l'exercici de les seves atribucions, tal com 

disposa l'art. 35.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del 
règim local 

 
 
Assumptes procedents dels presidents de les comissions informatives 
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3. JG1010/000001/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. 
Esp. Educ.; Cooperació Cultural (017): Aprovació de la resolució de la 
convocatòria pública en règim de concurrència competitiva per a la 
realització del Cicle de Concerts de Música de Cobla 2020 (exp. 2019/7496) 

 
La Diputació de Girona, en l’àmbit de la cooperació en la demarcació territorial de les 
comarques gironines, presta un servei públic definit per la promoció de la cultura, les 
arts i el coneixement al territori, tot potenciant els agents públics i privats en el foment 
d’iniciatives culturals. En aquest sentit, atorga ajuts per al desenvolupament 
d’activitats culturals en els municipis de la demarcació. 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 17 de desembre de 2019 va aprovar el Pla 
Estratègic de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació 
Cultural tindrà una línia de 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, així com garantir la 
difusió i el coneixement dels elements i de les festivitats inscrites en el catàleg del 
patrimoni festiu de Catalunya. Concretament, l’objectiu de la línia de subvencions per 
a la realització de concerts de música de cobla és facilitar la presència de la Cobla en 
les programacions culturals dels municipis de les comarques de Girona per 
incrementar el coneixement i la sensibilitat amb la música de cobla. 
 
El punt 13 de l’art. Primer de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració Local, modifica l’art. 36.1.d) de la Llei 7/1958, de d’2 
d’abril, reguladora de les bases del Règim Local i concreta que és una competència 
de la Diputació la cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i la 
planificació en el territori provincial, d’acord amb les altres competències de la resta 
d’administracions públiques. 
 
El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió que va tenir lloc el 10 de setembre de 
2019, va aprovar inicialment les bases específiques reguladores de subvencions 
adreçades als ajuntaments o organismes autònoms locals de les comarques gironines 
per a la realització del cicle de concerts de música de cobla, les quals es van publicar 
amb caràcter definitiu al BOP núm. 185, del 26 de setembre de 2019. 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió del 5 de novembre del 
2019, va aprovar la convocatòria anticipada en règim de concurrència competitiva per 
a la realització dels concerts de música de cobla publicada al BOP núm.: 219, de 15 
de novembre de 2019 (exp. 2019/7496) i publicada a través de la BDNS, núm. 
484719. 
 
Havent finalitzat el període de presentació de sol·licituds, el centre gestor de 
Cooperació Cultural, ha elaborat una proposta de resolució en base a les sol·licituds 
presentades i els crèdits pressupostaris previstos. 
 
Vist que en el punt 8 de les bases s’especifica que “La proposta de resolució serà 
sotmesa a consideració de la Junta de Govern, la qual resoldrà definitivament (si 
escau, en diversos actes), l’atorgament de les subvencions”.  
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern, 
per unanimitat, acorda:  
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PRIMER. Concedir als beneficiaris que s’esmenten a continuació les subvencions que 
es detallen, i disposar la despesa per l’import global de 22.085,00 € amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 300/3340/46202 del pressupost de la Diputació de Girona 
de 2020.  
 
Per a la Cobla La Flama de Farners, de la qual s’oferien 7 concerts, es concedeixen 6 
concerts sol·licitats:  
 

Exp. NIF Data entrada 
 

Hora Núm. Ordre Ajuntament Import 

8502 P1703000H 27/11/2019 13.34 h 1 Breda 1.197,50 

8567 P1708900D 02/12/2019 11.36 h 2 Hostalric 1.197,50 

8628 P1701600G 03/12/2019 11.28 h 3 Banyoles 1.197,50 

8825 P1702500F 12/12/2019 08.57 h 4 Sils 1.197,50 

8839 P1705300J 12/12/2019 13.25 h 5 Castell – Platja d’Aro 1.197,50 

8880 P1700038A 16/12/2019 12.41 h 6 
ICCO_Institut de 

Cultura d’Olot 1.197,50 

 
Per a la Cobla Montgrins, de la qual s’oferien 7 concerts, es concedeixen 7 concerts 
sol·licitats: 
 

Exp. NIF Data entrada 
 

Hora Núm. Ordre Ajuntament Import 

8391 P1702800B 18/11/2019 10.40 h 1 Bordils 1.700,00 

8392 P1717600I 18/11/2019 10.40 h 2 Sant Jordi Desvalls 1.700,00 

8393 P1704200C 18/11/2019 12.15 h 3 Campllong 1.700,00 

8399 P1707300H 18/11/2019 14.44 h 4 Flaçà 1.700,00 

8400 P1704900H 19/11/2019 13.04 h 5 Cassà de la Selva 1.700,00 

8401 P1713200B 19/11/2019 14.30 h 6 Pals 1.700,00 

8490 P1715000D 27/11/2019 12.34 h 7 Puigcerdà 1.700,00 

 
Per a la Cobla La Principal de Cassà, de la qual s’oferien 7 concerts, es concedeixen 
5 concerts sol·licitats: 
 

Exp. NIF Data entrada 
 

Hora Núm. Ordre Ajuntament Import 

8395 P1723700I 18/11/2019 14.25 h 1 Vilajuïga 600,00 

8402 P1705400H 20/11/2019 15.02 h 2 Celrà 600,00 

8682 P1700900B 04/12/2019 08.42 h 3 Arbúcies 600,00 

8685 P1702200E 04/12/2019 10.17 h 4 Besalú 600,00 

8840 P1705100D 12/12/2019 13.43 h 5 Castellfollit de la Roca 600,00 

 
 
SEGON. Anul·lar l’import sobrant, de DOS MIL TRES-CENTS NOURANTA-SET 
EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (2.397,50 euros), i tornar-lo a la seva aplicació 
d’origen, 300/3340/46202. 
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TERCER. Ordenar els sol·licitants que queden en llista d’espera, que haurà de 
permetre cobrir les anul·lacions que es puguin produir, tenint en compte que els 
beneficiaris que renunciïn a realitzar el concert, quedaran exclosos automàticament 
en la següent convocatòria de cicle de concerts de música de cobla. (Punt 8, d), de 
les Bases).  
 
Per a la Cobla Montgrins  
 

Exp. NIF Data entrada Núm. Ordre Ajuntament 

8686 P1715900E 04/12/2019 8 Riudellots de la Selva 

8808 P1715700I 10/12/2019 9 Riudarenes 

8883 P1704300A 16/12/2019 10 Camprodon 

 
QUART. Acceptació de la subvenció. Es considerarà que els beneficiaris que consten 
en el punt primer i segon, en el cas d’alguna renúncia, accepten 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 data de la notificació 
de concessió de la subvenció, no manifesten el contrari. 
 
CINQUÈ. Règim de justificació. Els beneficiaris han de justificar la subvenció 
concedida, per l’import de 2.395,00 € corresponents al 100 % del caixet de la Cobla 
La Flama de Farners, pel concert “Terra de monestirs”; o per l’import de 3.400,00 € 
corresponents al 100% del caixet de la Cobla Montgrins, pel concert “Trencats i 
seguits”, o per l’import de 1.200,00 € corresponents al 100% del caixet de la Cobla La 
Principal de Cassà, pel concert “La sardana popular. Xaxu i els seus contemporanis” , 
que consta en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació al 
Registre General de la Diputació d’un compte justificatiu normalitzat que és a l’abast 
al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat a l’apartat de documentació) que ha 
de contenir la informació següent:  
 
a) Una relació classificada de la despesa de l’activitat, amb identificació del proveïdor, 
el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la factura;  
b) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
c) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública 
del Concert de Música de Cobla 2020. 
 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia. D’altra banda, es 
reduirà proporcionalment la subvenció concedida, d'acord amb el percentatge de 
finançament que consta en el punt setè d’aquest acord, en el supòsit que quan 
s’aporti la documentació justificativa, la despesa acreditada sigui inferior a la fixada 
com a despesa subvencionable. És inadmissible cap canvi de destinació. 
 
Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, encara 
que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
 

Tan bon punt els ajuntaments, presentin 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 presentin les al·legacions que s’estimin oportunes, amb la indicació 
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de que, si no ho fessin, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, amb les 
conseqüències que es determinen al punt següent. 
 
SISÈ. Termini de justificació i pagament de la subvenció. Es procedirà al pagament de 
la subvenció, per l’import de 1.197,50 €, o de 1.700,00 € o de 600,00 € a cadascun 
dels ajuntaments, que representa un percentatge de finançament del 50,00 %, quan 
s’hagi presentat el compte justificatiu segons es detalla en el punt quart d’aquest 
acord. El termini, improrrogable, per a presentar els justificants finalitzarà el 18 de 
desembre de 2020.  
 
SETÈ. 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. 
 
VUITÈ. 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 
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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.  
 
NOVÈ. Modificació. Els beneficiaris de les subvencions no podran demanar la 
modificació del pressupost ni del percentatge de finançament, ni sol·licitar un canvi de 
l’objecte o destí de la subvenció. 
 
DESÈ. Notificar aquest acord a tots els beneficiaris que consten en el punt primer, 
segon i tercer d’aquest acord. 
 
ONZÈ. Notificar aquest acord a la Cobla La Flama de Farners, a la Cobla Montgrins i 
a la Cobla La Principal de Cassà. 
 
 
4. JG1010/000002/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. 

Esp. Educ.; Cooperació Cultural (017): Aprovació de la resolució de la 
convocatòria de subvencions per al finançament de la programació estable 
professional dels equipaments escènics i musicals multifuncionals de les 
comarques gironines 2020 (exp. 2019/7483) 

 
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 al finançament de la 
programació estable professional dels equipaments escènics i musicals 
multifuncionals de les comarques de Girona. L’objectiu d’aquestes bases és donar 
suport a la programació professional i incrementar la participació ciutadana en la 
l’oferta cultural dels equipaments. També augmentar les accions que incorporin 
polítiques de gènera i fomentar la cultura inclusiva. 
 
D’acord amb el punt 13 de l’article primer de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, que modifica l’article 36.1 d de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, és una competència 
de la Diputació la cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i la 
planificació en el territori provincial, d’acord amb les altres competències de la resta 
d’administracions públiques. 
 
Vistes les bases reguladores per a la concessió de les subvencions per al 
finançament de la programació estable professional dels equipaments escènics i 
musicals multifuncionals de les comarques de Girona, aprovades pel Ple de la 
Diputació de Girona en la sessió de 10 de setembre, publicades al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona (BOPG) número 222, de 20 de novembre de 2019. 
 
Vista la convocatòria aprovada per la Junta de Govern, en data de 5 de novembre de 
2019, publicada al BOPG número 219, de 15 de novembre de 2019 i publicada a 
través de la BDNS, núm. 484719. 
 

mailto:secretaria@ddgi.cat
http://www.ddgi.cat/


 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 9 

Havent finalitzat el període de presentació de sol·licituds, la Comissió Qualificadora 
ha elaborat una proposta de resolució en base a les sol·licituds presentades, les 
puntuacions obtingudes i els crèdits pressupostaris previstos. 
 
Vist el punt 2 de les bases específiques reguladores per a la concessió de 
subvencions per al finançament de la programació estable professional dels 
equipaments escènics i musicals multifuncionals de les comarques de Girona la Junta 
de Govern de la Diputació de Girona és l’òrgan competent per a l’aprovació de la 
concessió de les subvencions. 
 
Atesos els antecedents anteriors i vist l'informe de la cap del centre gestor de 
Cooperació Cultural, la Junta de Govern, per unanimitat, acorda; 
 
PRIMER. Concedir als beneficiaris que s’esmenten a continuació les subvencions que 
es detallen, i disposar de la despesa per l’import global de SETZE MIL CINC-CENTS 
euros (16.500,00€) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/46230 del 
pressuposta de la Diputació de Girona de l’any 2020, d’acord amb les dades 
següents: 
 

NÚMERO 
D’EXPEDIENT AJUNTAMENT 

 
NIF PRESSUPOST 

IMPORT 
SOL·LICITAT PUNTUACIÓ 

SUBVENCIÓ 
FINAL 

2019/8885 Girona 
 

P1708500B 288.901,91 6.000,00 9,5 5.500,00 € 

2019/8887 ICCO_Olot P1700038A 200.600,00 6.000,00 10 6.000,00 € 

2019/8896 Figueres P1707200J 180.000,00 6.000,00 9 5.000,00 € 

 
SEGON. Anul·lar l’import sobrant de MIL CINC-CENTS euros (1.500,00 €) i tornar-lo 
a l’aplicació pressupostària d’origen, 300/3340/46230. 
 
TERCER. Acceptació de la subvenció. D’acord a l’article 21.4 de l’Ordenança General 
de subvencions de la Diputació de Girona, es requerirà per part de l’ens beneficiari 
l’acceptació expressa de la subvenció en el termini d’un mes, a comptar des de la 
notificació d’aquest acord. 
 
QUART. Règim de justificació. Els beneficiaris hauran de presentar la justificació del 
pressupost total de l’activitat via telemàtica (EACAT) mitjançant el model de 
compte justificatiu normalitzat (www.ddgi.cat) , acompanyat de la documentació 
següent:  
 
1) La memòria del projecte, que justifiqui el compliment de les condicions exigides, 
amb indicació de les activitats fetes i els resultats obtinguts.  
 
2) Documentació acreditativa de la utilització del logotip de la Diputació de Girona en 
els elements informatius i de difusió de l’activitat subvencionada. 
A l’efecte de la justificació es podran presentar totes les despeses imputables a 
l’actuació subvencionada que, conforme a dret, s’hagin produït abans d’acabar el 
període d’execució, amb independència que s’hagin abonat o no als creditors 
corresponents. 
En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o 
incomplets, es comunicaria a la persona interessada la necessitat d’esmenar-los o de 
completar-los en el termini de 15 dies hàbils. 
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al previst en la sol·licitud, la 
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.  
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En 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 a 
la base 13a (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos...), superin la despesa efectiva. 
Una vegada examinada la documentació justificativa, amb les comprovacions que 
calguin, la Diputació de Girona podrà reduir la subvenció en cas que no s’acreditin els 
elements que s’hagin tingut en compte en la concessió, especialment el de l’import de 
la despesa subvencionable. 
 
CINQUÈ. Pagament de la subvenció. Es pagarà un 50 % de la subvenció en concepte 
de bestreta una vegada acceptada explícitament la subvenció, previ informe 
favorable de la persona responsable del centre gestor. L’import restant de la 
subvenció s’abonarà un cop presentat el compte justificatiu o els estats comptables, 
previ informe favorable de la persona responsable del centre gestor.  
SISÈ. Termini de justificació. Establir com a data límit del termini de justificació de la 
subvenció concedida el 20 de novembre de 2020. No es concediran ampliacions del 
termini d’execució ni de justificació. 
 
SETÈ. Modificació. Els beneficiaris de les subvencions d’aquest acord no podran 
demanar la modificació del pressupost ni del percentatge de finançament, ni sol·licitar 
un canvi de l’objecte o destí de la subvenció. 
 
VUITÈ. 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. 
 
NOVÈ. 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. 

mailto:secretaria@ddgi.cat
http://www.ddgi.cat/


 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 11 

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. 
 
DESÈ. 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.  
 
ONZÈ. Notificar aquest acord a tots els beneficiaris que consten en el punt primer i 
tercer d’aquest acord. 
 
 
5. JG1010/000003/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. 

Esp. Educ.; Inspai-Centre de la Imatge (020): Acceptació expressa de la 
donació a INSPAI Centre de la Imatge, del fons fotogràfic Marçal 
Molas.(exp. 2017/5652) 

 
El dia 20 de juny de 2017 es va aprovar per acord de la Junta de Govern la proposta 
del senyor Marçal Molas i Vidal de cessió en règim de comodat i posterior donació del 
seu fons fotogràfic i dels drets d’explotació de les imatges que l’integren. 
 
En data 15 de setembre de 2017 es va signar el contracte, en relació amb l’expedient 
2017/5652, entre el donant i la Diputació de Girona, en el qual es pacta com i quan 
serà efectiva la donació del dit fons.  
 
A continuació, es transcriuen literalment els pactes que recull el contracte de cessió i 
posterior donació: 
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«Antecedents 
 
1. Les parts són conscients de l’interès i del valor informatiu, testimonial, històric i 
cultural del fons propietat del cedent, format com a resultat de la seva activitat 
professional com a fotògraf i periodista gràfic, entre els anys 1991 i 2016, essent 
l’autor o realitzador de les imatges i titular exclusiu dels drets de propietat intel·lectual 
que se’n deriven. 
 
2. Les parts consideren convenient afavorir la difusió i gaudi públic de l’esmentat fons 
mitjançant la seva integració a INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona 
(a partir d’ara INSPAI) sobre la base d’un acord de cessió en règim de comodat i 
d’una posterior donació del Fons i la cessió de drets d’explotació de les imatges a 
favor de la Diputació. 
 
3. Que, amb aquesta finalitat, la Diputació de Girona va acceptar, per acord de Junta 
de Govern de data 20 de juny de 2017 la proposta formulada pel Sr. Marçal Molas i 
Vidal de cessió en règim de comodat del fons fotogràfic i de cessió de drets 
d’explotació de les imatges que l’integren i de posterior donació 
 
[...] 
 
Pacte tercer 
 
Amb l’acceptació d’aquesta cessió en comodat, cessió de drets i posterior donació, la 
Diputació de Girona, a partir del moment en què es faci efectiva la donació a què fa 
referència el pacte tretzè d’aquest document, assumeix les obligacions següents: 
 

a) Assumir les despeses de conservació i, si s’escau, de restauració dels documents 
objecte de cessió, així com custodiar-lo a les instal·lacions d’INSPAI. 
 

b) Efectuar una descripció que faciliti la identificació i localització dels documents, 
d’acord amb els procediments i la normativa interna d’INSPAI. 
 

c) Tractar el fons objecte de cessió com a una unitat i identificar-lo en tot moment amb 
la denominació de Fons Marçal Molas. En la descripció de les imatges s'indicarà de 
forma expressa la seva pertinença al fons. En la comunicació o difusió de les imatges 
del Fons per qualsevol mitjà es farà constar la provinença de la manera següent: 
“Foto: Marçal Molas - Fons Marçal Molas - INSPAI, Centre de la Imatge de la 
Diputació de Girona” o bé “Foto: Marçal Molas. INSPAI. Diputació de Girona.”  
 

d) Obrir a la consulta pública el contingut del Fons, tot destinant-hi els recursos i 
serveis d’INSPAI. 
 

e) Facilitar el coneixement del Fons mitjançant la seva difusió.  
 
f) Facilitar el coneixement del fons mitjançant l’edició d’un llibre monogràfic sobre el 
fotògraf i la seva producció en el cas que el fons sigui donat a la Diputació de Girona, 
segons el que s’especifica en el pacte tretzè d’aquest document.  
 
Les parts acorden que l’edició del llibre monogràfic es farà en un termini màxim de 
cinc anys a comptar des de que s’hagi atorgat la donació a què fa referència el pacte 
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tretzè d’aquest document. En el supòsit que no es produeixi la donació del fons 
fotogràfic, la Diputació quedarà alliberada del compromís d’editar el llibre monogràfic. 
 
INSPAI s’encarregarà de preparar els continguts, l’argumentació, el disseny, les 
imatges i la maquetació del llibre que, un cop enllestida i de forma prèvia a la seva 
publicació, es lliurarà una còpia a l’autor, en format paper, per a que doni el seu vist-i-
plau previ a la seva publicació, podent l’autor afegir o eliminar alguna de les imatges o 
proposar alguna modificació en el text. 
 
[...] 
 
Pacte dotzè 
 
El present contracte de comodat tindrà efectes a partir del moment de la seva 
signatura i es mantindrà en vigor durant un període de 2  anys. 
 
[...] 
 
Pacte tretzè 
 
Si cap de les dues parts ha esmentat el contrari dins els dos mesos anteriors al 
venciment del termini esmentat en el pacte anterior, s’entendrà efectiva la donació del 
fons a la Diputació de Girona així com la cessió dels drets d’explotació de forma 
exclusiva i sense límit territorial ni temporal. La cessió de drets, permetrà a la 
Diputació explotar de qualsevol forma o en qualsevol suport o mitjà les imatges 
cedides, ja sigui directament o indirecta, respectant sempre els drets morals de l’autor 
sobre les seves obres fotogràfiques. La Diputació de Girona esdevindrà propietària 
dels documents que integren aquest fons i serà titular exclusiva dels drets 
d’explotació fins el seu pas a domini públic i sense límit territorial. Tot i així, s’acorda 
amb el donant que se li continuaran derivant les autoritzacions d’ús a favor de 
terceres persones no beneficiàries de les exempcions i bonificacions previstes en les 
esmentades ordenances i amb ànim de lucre, i a més també decidirà la quantitat a 
percebre en concepte de drets d’autor al seu favor. En cas de decés del donant, 
aquest pacte quedarà suprimit. Els sotasignants convenen que la donació i cessió de 
drets no requerirà cap nou contracte i consideren vàlid i suficient, a aquests efectes, 
el que ara subscriuen, i només caldrà realitzar la formalització de l’acceptació de la 
donació per part de la Diputació de Girona.» 
 
El 15 de setembre de 2019 va finalitzar el termini del període inicial de cessió en 
règim de comodat establert al pacte dotzè del contracte de cessió en comodat i 
posterior donació del fons fotogràfic Marçal Molas a la Diputació de Girona, de 2 anys, 
si bé no és necessari subscriure un nou contracte, atès que la donació del fons es fa 
efectiva a través de la seva acceptació per part d’aquesta corporació.  
 
L’ingrés del fons i el tractament previst es regeixen pels fonaments legals de les lleis 
sobre el tractament del patrimoni arxivístic, el patrimoni cultural i el procediment 
administratiu. En concret, cal esmentar les normes següents: 
 
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques 
- Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic 
- Codi civil (articles 531.7, 531.8, 1741 i següents) 
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- Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni 
dels ens locals 

- Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català  
- Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents 
- RDL 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de la propietat 

intel·lectual 
- Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil de l’honor, la intimitat i la 

pròpia imatge 
- Llei 33/2003, de 3 de novembre, reguladora del règim jurídic general del patrimoni 

de les administracions públiques 
- RD 1373/2009, de 28 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei 

33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques 
- Reglament del Centre de la Imatge i de gestió dels documents d’imatge de la 

Diputació de Girona, aprovat pel Ple de la corporació en la sessió del dia 17 de 
desembre de 2013  

- Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de reproduccions i còpies dels 
documents del fons d’INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona 

 
Per tant, d’acord amb el que estableixen els articles 531.7 i 531.8 del Codi civil de 
Catalunya, la donació no es considera perfeta fins que no es produeixi l’acceptació 
per part del donatari. Per això, és necessari que la Diputació de Girona accepti 
formalment el fons. 
 
Vist l’informe de la cap d’INSPAI, Centre de la Imatge la Junta de Govern, per 
unanimitat, acorda: 
 
Primer. Acceptar la donació efectuada a favor d’INSPAI, Centre de la Imatge de la 
Diputació de Girona, pel senyor Marçal Molas i Vidal del fons fotogràfic Marçal Molas i 
Vidal i dels drets d’explotació de les imatges que l’integren, en virtut del contracte 
signat amb ell en data 15 de desembre de 2017. 
 
Segon. Traslladar aquest acord a la Intervenció General, als Serveis de Patrimoni de 
la Diputació i a Cooperació Cultural per al seu coneixement i efectes. 
 
Tercer. Notificar-ho al donant, el senyor Marçal Molas i Vidal.  
 
 
6. JG1010/000004/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. 

Esp. Educ.; Cooperació Cultural (017): Resolució imports programa 
"Indika" de patrimoni cultural i educació de la Diputació de Girona, curs 
2019/2020 (exp.2018/9288) 

 
Vistes les Bases específiques reguladores de subvencions als centres de 
conservació, difusió i interpretació del patrimoni cultural i la memòria històrica en el 
marc del programa “Indika” de patrimoni cultural i educació de la Diputació de Girona, 
aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió de 27 de novembre de 2018, 
publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG núm. 239, de 14 de 
desembre de 2018). 
 
Vista la convocatòria pública de subvencions en règim de concurrència competitiva, 
als centres de conservació, difusió i interpretació del patrimoni cultural i la memòria 
històrica, en el marc del programa “Indika” de recursos educatius de la Diputació de 
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Girona (curs 2019-2020), aprovada per la Junta de Govern en la sessió de 8 de gener 
de 2019 (BOP núm. 10, de 15 de gener de 2019).  
 
Atès que la competència per a resoldre correspon a la Junta de Govern de la 
Diputació de Girona, segons allò establert a l'article 9 de les bases. 
 
L’art. 11 de les bases específiques estableix que els centres d’educació han de 
sol·licitar la subvenció de l’activitat relacionada al programa “Indika” a la Diputació de 
Girona mitjançant el formulari específic del web dels programes pedagògics. 
Prèviament, els centres d’educació s’hauran d’haver posat en contacte amb els 
centres patrimonials per a reservar l’activitat. La Diputació de Girona emetrà un 
informe i/o avís en què doni conformitat de la subvenció, per al centre d’ensenyament  
i per al centre patrimonial. La reserva quedarà condicionada a l’ordre d’entrada de la 
sol·licitud i a l’existència de crèdit suficient. Cada centre escolar podrà sol·licitar fins a 
8 activitats subvencionades; a partir de la novena reserva, les sol·licituds quedaran 
directament en llista d’espera. 
 
Vist que a data de 31 de desembre de 2019 els centres d’ensenyament de la 
província de Girona han formalitzat la majoria de les reserves de les activitats 
pedagògiques del programa “Indika” per al curs 2019/2020. 
 
Vista la Junta de Govern de 19 de novembre de 2019 en la que es van concedir als 
beneficiaris que s’esmenten a continuació les subvencions que es detallen, 
corresponents al programa “Indika”, per al primer trimestre del curs escolar 2019-
2020:   
 

Expedient Beneficiari NIF Import 

2019/1492 Ajuntament de Santa Cristina d’Aro P1719200F 506,25 € 

2019/1396 Fundació Gala-Salvador Dalí G17077694 2.610,00 € 

2019/1504 Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot P1700038A 3.514,95 € 

2019/1671 Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles _ 
Ajuntament de Banyoles 

P1701600G 11.828,25 € 

2019/7411 Consell Comarcal del Pla de l’Estany P6700010I 3.291,75 € 

TOTAL   21.751,20 € 

 
Vist que en data 16 de gener de 2020 l’evolució de les sol·licituds de les reserves de 
les activitats pedagògiques ha disminuït considerablement; fet que provocarà un 
crèdit sobrant en la convocatòria pública de subvencions en règim de concurrència 
competitiva, als centres de conservació, difusió i interpretació del patrimoni cultural i la 
memòria històrica, en el marc del programa “Indika” de recursos educatius de la 
Diputació de Girona (curs 2019-2020). 
 
Vist l’informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, i atesos els 
antecedents esmentats, la Junta de Govern, a proposta del president de la Comissió 
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Informativa de Cultura, Noves Tecnologies,  Esports i Educació, per unanimitat, 
acorda:  
 
Primer. Concedir als beneficiaris que s’esmenten a continuació les subvencions que 
es detallen, i disposar la despesa per l’import global de 110.788,13 € amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 300/3260/46200 del pressupost de la Diputació de Girona 
de 2020, corresponents al programa “Indika”, per al curs 2019/2020: 
 
Expedient Beneficiari Centre realització 

activitat 
NIF Import 

2019/628 Ajuntament 
d’Arbúcies-Museu 
Etnològic del 
Montseny 

Museu Etnològic 
del Montseny-La 
Gabella 

P1700900B 4.646,25 € 

2019/1380 Ajuntament de 
Girona 

La Caseta P1708500B 6.896,25 € 

2019/700 Ajuntament de 
Quart 

Museu de la 
Terrissa de Quart 

P1715100B 1.594,90 € 

2019/1673 Ajuntament de 
Ripoll 

Museu Etnogràfic 
de Ripoll 

P1715600A 1.747,66 € 

2019/1492 Ajuntament de Sta. 
Cristina d’Aro 

Ajuntament de Sta. 
Cristina d’Aro 

P1719200F 461,25 € 

2019/1377 Associació Centre 
d’Educació 
Ambiental Alt Ter 

Associació Centre 
d’Educació 
Ambiental Alt Ter 

G17645151 1.086,75 € 

2019/1124 Agència Catalana 
del Patrimoni 
Cultural 

Canònica de Sta. 
Maria de 
Vilabertran 

Q0801970E 596,99 € 

2019/1356 Casa de Colònies 
Ca n’Oliver 

Casa de Colònies 
Ca n’Oliver 

B17255050 6.788,25 € 

2019/1123 Agència Catalana 
del Patrimoni 
Cultural 

Conjunt 
Monumental de 
Sant Pere de 
Rodes 

Q0801970E 4.279,50 € 

2019/7411 Consell Comarcal 
del Pla de l’Estany 

Parc de les Coves 
Prehistòriques de 
Serinyà 

P6700010I 2.403,00 € 

2019/999 Consorci del 
Museu Memorial 
de l’Exili 

Consorci del 
Museu Memorial 
de l’Exili 

G55024038 5.623,65 € 

2019/634 Ecomuseu de 
Castelló 
d’Empúries 

Ecomuseu de 
Castelló 
d’Empúries 

P1700069F 2.789,65 € 

2019/1376 Educ’Art, Serveis 
Educatius i 
Culturals, SL 

Educ’Art, Serveis 
Educatius i 
Culturals, SL 

B17525841 6.887,25 € 

2019/1396 Fundació Gala-
Salvador Dalí 

Fundació Gala-
Salvador Dalí 

G17077694 3.354,75 € 

2019/1563 Fundació Josep 
Pla 

Fundació Josep 
Pla 

G17337221 328,50 € 

2019/1368 Fundació Privada 
Carl Faust 

Fundació Privada 
Carl Faust 

G08232985 94,50 € 

2019/1561 Fundació 
Promediterrània-
Museu de la Pesca 
de Palamós 

Fundació 
Promediterrània-
Museu de la Pesca 
de Palamós 

G17752635 607,50 € 

2019/699 Fundació Rafel 
Masó 

Fundació Rafel 
Masó 

G17978339 513,00 € 

2019/1504 Institut de Cultura 
de la Ciutat d’Olot 

Institut de Cultura 
de la Ciutat d’Olot 

P1700038A 1.431,00 € 

2019/1671 Ajuntament de Museu Arqueològic P1701600G 12.180,00 € 
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Banyoles-Museu 
Arqueològic 
Comarcal de 
Banyoles 

Comarcal de 
Banyoles 

2019/1354 Agència Catalana 
del Patrimoni 
Cultural 

Museu 
d’Arqueologia de 
Catalunya-
Empúries 

Q0801970E 12.017,25 € 

2019/602 Agència Catalana 
del Patrimoni 
Cultural 

Museu 
d’Arqueologia de 
Catalunya-Girona 

Q0801970E 6.015,63 € 

2019/1689 Agència Catalana 
del Patrimoni 
Cultural 

Museu 
d’Arqueologia de 
Catalunya-Ullastret 

Q0801970E 6.376,50 € 

2019/1667 Agència Catalana 
del Patrimoni 
Cultural 

Museu d’Art de 
Girona 

Q0801970E 3.858,75 € 

2019/1505 Museu de la 
Mediterrània. Can 
Quintana 

Museu de la 
Mediterrània. Can 
Quintana 

Q1700569E 6.838,20 € 

2019/1262 Museu del Joguet 
de Catalunya 

Museu del Joguet 
de Catalunya 

G17535717 1.662,75 € 

2019/596 Museu del Suro de 
Palafrugell 

Museu del Suro de 
Palafrugell 

P6712404J 1.575,00 € 

2019/1502 Museu d’Història 
de Sant Feliu de 
Guíxols-Fundació 
Privada Pascual i 
Prats 

Museu d’Història 
de Sant Feliu de 
Guíxols-Fundació 
Privada Pascual i 
Prats 

G17752635 5.185,95 € 

2019/1355 Sastres Paperers, 
SC 

Sastres Paperers, 
SC 

J55197347 2.947,50 € 

 TOTAL   110.788,13 € 

 
Segon. Anul·lar el crèdit sobrant de la convocatòria pública de subvencions en règim 
de concurrència competitiva, als centres de conservació, difusió i interpretació del 
patrimoni cultural i la memòria històrica, en el marc del programa “Indika” de recursos 
educatius de la Diputació de Girona (curs 2019-2020) per un import de 10.000,00 € 
(DEU MIL EUROS) i retornar-ho a l’aplicació pressupostària d’origen. 
 
Tercer. Determinar que el lliurament de la subvenció resta condicionada al 
compliment de les bases específiques reguladores i de l'Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona i informar els beneficiaris que, una vegada 
comunicada la concessió de la subvenció, si en el termini d’un mes no manifesten el 
contrari, s’entendrà que accepten la subvenció, així com les condicions general i 
específiques fixades que hi siguin d’aplicació. 
 
Quart. Facultar àmpliament el president de la Diputació per a l'execució del present 
acord i la resolució dels compromisos que se'n derivin i perquè, si cal, d'acord amb la 
finalitat que es persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment 
s'hagin pogut advertir. 
 
Cinquè. Notificar aquesta resolució als beneficiaris de les subvencions detallades en 
el punt primer. 
 
 
7. JG1010/000005/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. 

Esp. Educ.; Cooperació Cultural (017): Resolució dels imports del 
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programa "Identitat, arrels i tradicions", de la Diputació de Girona, curs 
2019-2020 (exp. 2019/4397) 

 
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 «Identitat, arrels i tradicions», de la Diputació de Girona, aprovades pel Ple 
de la Diputació de Girona en la sessió de 16 d’abril de 2019, publicades al Butlletí 
Oficial de la Província de Girona (BOPG núm. 84, de 2 de maig de 2019). 
 
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 
«Identitat, arrels i tradicions», de la Diputació de Girona – curs 2019-2020, aprovada 
per la Junta de Govern en la sessió de 7 de maig de 2019 (BOP núm. 95, de 17 de 
maig de 2019).  
 
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 “Identitat, 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. 
 
Vist que a data de 31 de desembre de 2019 els centres d’ensenyament de la 
província de Girona han formalitzat la majoria de les reserves de les activitats 
pedagògiques del programa “Identitat, arrels i tradicions” per al curs 2019/2020. 
 
Vista la Junta de Govern de 3 de desembre de 2019 en la que es van concedir als 
beneficiaris que s’esmenten a continuació les subvencions que es detallen, 
corresponents al programa “Identitat, arrels i tradicions”, per al primer trimestre del 
curs escolar 2019-2020:   
 

Expedient Beneficiari NIF Import 

2019/5701 Cercle de Cultura Tradicional i Popular 
Marboleny 

G17201377 2.517,76 € 

TOTAL   2.517,76€ 

 
Vist que en data 16 de gener de 2020 l’evolució de les sol·licituds de les reserves de 
les activitats pedagògiques ha disminuït considerablement; fet que provocarà un 
crèdit sobrant en 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 «Identitat, arrels i tradicions», de la Diputació de Girona – curs 
2019-2020). 
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Vist l’informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, i atesos els 
antecedents esmentats, la Junta de Govern, a proposta del president de la Comissió 
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies,  Esports i Educació, per unanimitat, 
acorda: 
 
Primer. Concedir als beneficiaris que s’esmenten a continuació les subvencions que 
es detallen, i disposar la despesa per l’import global de 5.554,64 € amb càrrec a 
l’aplicació  pressupostària 300/3260/48109 del pressupost de la Diputació de Girona 
de 2020,  corresponents al programa “Identitat, arrels i tradicions”, per al curs 
2019/2020: 
 
Expedient Beneficiari Centre realització 

activitat 
NIF Import 

2019/5701 Cercle de Cultura 
Tradicional i Popular 
Marboleny 

Cercle de Cultura 
Tradicional i Popular 
Marboleny 

G17201377 528,64 € 

2019/5496 Associació Cultural 
Girona Galligants 

Associació Cultural 
Girona Galligants 

G55275655  5.026,00 € 

 TOTAL   5.554,64 € 

 
Segon. Anul·lar el crèdit sobrant 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 «Identitat, arrels i tradicions», de la Diputació de 
Girona – curs 2019-2020 per un import de 30.000,00 € (TRENTA MIL EUROS) i 
retornar-ho a l’aplicació pressupostària d’origen. 
 
Tercer. Determinar que el lliurament de la subvenció resta condicionada al 
compliment de les bases específiques reguladores i de l'Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona i informar els beneficiaris que, una vegada 
comunicada la concessió de la subvenció, si en el termini d’un mes no manifesten el 
contrari, s’entendrà que accepten la subvenció, així com les condicions general i 
específiques fixades que hi siguin d’aplicació. 
 
Quart. Facultar àmpliament el president de la Diputació per a l'execució del present 
acord i la resolució dels compromisos que se'n derivin i perquè, si cal, d'acord amb la 
finalitat que es persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment 
s'hagin pogut advertir. 
 
Cinquè. Notificar aquesta resolució als beneficiaris de les subvencions detallades en 
el punt primer. 
 
 
8. JG1010/000010/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. 

Esp. Educ.; Comunicació Cultural (021): Aprovar la convocatòria de 
subvencions per al foment de produccions editorials per a l'any 2020  (exp. 
2020/411) 

 
 

El Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Girona per al període 2020-2023, 
aprovat pel Ple de la Diputació en la sessió plenària de 17 de desembre de 2019, que 
té com a base normativa l’article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. Aquest Pla té un contingut programàtic i la seva efectivitat queda 
condicionada a la implementació de les diferents línies de subvencions que el propi 
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Pla relaciona, i d’acord, fonamentalment, amb les disponibilitats pressupostàries de 
què disposi la Diputació per a cada exercici. Em el punt 6 de l’esmentat Pla estratègic 
queda recollida una línia de subvencions de concurrència competitiva per al foment 
de produccions editorials d’interès cultural que contribueixin a enriquir el patrimoni 
bibliogràfic l’àmbit de les comarques gironines.   
 
La Diputació de Girona, a través del Servei de Comunicació Cultural de l’Àrea de 
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, presta un servei públic definit per la 
promoció, la divulgació i la recerca dels valors que configuren el territori i el patrimoni 
de les terres de Girona. En aquest sentit, estableix, entre d’altres, una línia de 
subvencions adreçada a editors i a entitats sense ànim de lucre, amb els objectius 
prioritaris de promoure la publicació de llibres que contribueixin a divulgar el 
coneixement sobre la història, la cultura, la societat i el patrimoni de les comarques 
gironines, i també d’ajudar als autors i autores de la demarcació a publicar les seves 
obres. 
 
L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen a les bases 
específiques reguladores de subvencions per al foment de produccions editorials 
aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 19 de desembre de 2019 i 
publicades inicialment al BOP de Girona núm. 248 de data 31 de desembre de 2020. 
 
La tramitació de la convocatòria que es proposa que s’aprovi s’ajusta al que 
s’estableix a l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la Llei 
38/2003, general de subvencions, i l’òrgan competent per aprovar-la és la Junta de 
Govern, d’acord amb el que estableixen les bases específiques reguladores. 
 
Atesos els antecedents exposats, la Junta de Govern, a proposta del diputat president 
de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, per 
unanimitat, acorda: 
 
Primer. Aprovar la convocatòria en règim de concurrència competitiva, per a la 
concessió de subvencions per al foment de produccions editorials, per a l’any 2020, el 
text de la qual es transcriu literalment a continuació: 
 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER AL FOMENT DE PRODUCCIONS EDITORIALS. 
ANY 2020 
 
1. Objecte i finalitat 
 
Subvencions en règim de concurrència competitiva per a al foment de produccions editorials 
per a l’anualitat 2020, d’acord amb les bases específiques reguladores de subvencions per al 
foment de produccions editorials aprovades pel Ple de la Diputació de Girona del dia 17 de 
desembre de 2019 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona, núm. 248, de 31 de 
desembre de 2019. 
 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
 
L’import total inicialment destinat a aquesta convocatòria és de 100.000 euros. Les 
subvencions aniran amb càrrec a les aplicacions pressupostàries del pressupost general de la 
Diputació de Girona per a l’any 2020 que es detallen a continuació: 
 

COMUNICACIÓ CULTURAL 

Línia d’ajuts Aplicació pressupostària Import € 
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Programa edició llibres d’interès 
local editors 

 
303/3340/47001 

 
75.000,00 

 
Programa edició de llibres d’interès 
local ONL 

 
303/3340/48100 

 
25.000,00 

 
La distribució d’aquests imports té caràcter estimatiu i es podrà redistribuir entre les 
aplicacions pressupostàries que es detallen en el mateix acte de concessió de les 
subvencions. 
 
Amb la finalitat d’atendre un major nombre de sol·licituds de subvenció o d’atorgar un major 
import en les subvencions, aquest crèdit podrà ser ampliat amb una quantitat addicional de 
com a màxim 30.000 euros, derivada de crèdits sobrants d’altres convocatòries o 
modificacions de crèdit. L’efectivitat de la quantia addicional estarà condicionada a la 
corresponent declaració de disponibilitat de crèdit prèviament a la resolució de les 
subvencions i l’aprovació de l’augment de la convocatòria. 
 
3. Termini de presentació de sol·licituds 
 
El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils a partir de l’endemà de la 
publicació de l’extracte de la convocatoria al BOPG.  
 
Cal formular les sol·licituds  mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació 
de Girona www.ddgi.cat/subvencions. d’acord amb els criteris establerts a l’article 5 de les 
bases reguladores. 
 
Les empreses editorials podran presentar un màxim de dues sol·licituds en la present 
convocatòria. Els editors no dedicats professionalment a l’activitat editorial i les entitats sense 
ànim de lucre podran presentar una única sol·licitud de subvenció. 
 
      3.1 Forma de presentació de les sol·licituds: 
Entitats, empreses i d’altres: Les sol·licituds s’han de presentar per via telemàtica, mitjançant  
el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona www.ddgi.cat/subvencions 
acompanyat de la documentació que preveu l’article 5 de les bases  
Les sol·licituds, la presentació de les quals ha de ser telemàtica (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 en la plataforma PSIS del Consorci d’Administració Oberta de 
Catalunya. 
Persones físiques: Poden presentar la sol·licitud al Registre General de la Diputació de Girona 
(pujada de Sant Martí, 5, 17004 Girona), o per qualsevol dels mitjans que estableix la 
legislació de procediment administratiu comú. 
 
4. Import de les subvencions 
 
Se subvencionaran les publicacions per ordre de puntuació, d’acord amb els criteris establerts 
al punt 6 de les bases reguladores, amb un màxim de 2.500 € per sol·licitud, fins a exhaurir el 
crèdit destinat a aquesta convocatòria. El percentatge màxim a atorgar és del 50% del 
pressupost presentat. 
 
5. Àmbit temporal de les accions subvencionables 
 
Se subvencionaran les publicacions editades entre el 15 de novembre de 2019 i el 15 de 
novembre de 2020. 
 
6.  Termini per justificar les subvencions 
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El termini per justificar les subvencions finalitzarà el 15 de novembre de 2020. No s’admetran 
sol·licituds de pròrroga del termini de justificació de la subvenció. 
 
En cas que el dia d’acabament del termini per presentar la justificació coincideixi en dissabte o 
festiu, l’esmentat termini finalitzarà el dia hàbil següent. 
 
7. Termini de resolució i notificació 

 
7.1. Termini de resolució  

El termini per resoldre la convocatòria, tal com estableixen les bases, és, com a màxim, de sis 
mesos a comptar de la data de finalització del període de presentació de sol·licituds. Una 
vegada transcorregut el termini sense que s’hagi adoptat una resolució, els sol·licitants podran 
entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu. 
 

7.2 Termini de notificació 
Es notificarà la resolució a tots els beneficiaris de manera individualitzada, tal com 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 desestimada, 
en el termini de 10 dies hàbils a comptar de la data de l’adopció de l’acord. 
 
8. Règim de recursos 
 
La resolució d’aquesta convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta resolució 
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu 
de Girona, en el termini de 2 mesos a comptar del dia següent al de la notificació. 
Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant la Junta 
de Govern de la Diputació de Girona, en el termini d’1 mes a comptar del dia següent al de la 
notificació.  
 
9. Publicitat 
 
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler electrònic de la Diputació de Girona, al lloc web, i, 
d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, se’n 
publicarà l’extracte al Butlletí Oficial de la Província de Girona. 
 
La convocatòria resta condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra les bases 

específiques, l’estimació de les quals hagi de comportar un canvi en les seves determinacions. 
 

Segon. Autoritzar la despesa de la convocatòria de l’exercici 2020, per un import 
màxim de 100.000 euros Les subvencions aniran a càrrec de les aplicacions 
pressupostàries del pressupost general de la Diputació de Girona per a l'any 2020 
que es detalla a continuació: 
 

 
Terce
r.- 
Facul
tar 
àmpli
amen
t el 
presi
dent 

de la Diputació perquè executi aquest acord, perquè disposi publicar la convocatòria 

COMUNICACIÓ CULTURAL 

Línia d’ajuts Aplicació pressupostària Import € 

 
Programa edició llibres 
d’interès local editors 

 
303/3340/47001 

 
75.000,00 

 
Programa edició de llibres 
d’interès local ONL 

 
303/3340/48100 

 
25.000,00 
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en el BOPG, perquè resolgui els recursos que s’hi puguin interposar i perquè, si cal, 
d’acord amb la finalitat que es persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que 
eventualment s’hi puguin advertir. 
 
Quart. Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot 
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el president de la 
Diputació de Girona en el termini d’1 mes a comptar de l’endemà de la publicació o 
directament recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu 
de Girona en el termini de 2 mesos. 
 
Cinquè. Atès que la present convocatòria es tramita en el període d’informació pública 
de les bases específiques reguladores, resta condicionada a la seva aprovació 
definitiva. 
 
 
9. JG1010/000012/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. 

Esp. Educ.; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa a la Fundació 
d'Estudis Superiors d'Olot per al finançament del foment dels estudis 
universitaris i altra formació superior pròpia (exp. 2020/148) 

 
La Fundació Estudis Superiors d’Olot (FES), ha sol·licitat una subvenció nominativa 
per al finançament de foment estudis universitaris i altres formacions superiors, l’any 
2020, i s’ha instruït l'expedient corresponent (2020/148).  
 
La FES d’Olot, té com a objectiu principal el foment dels estudis universitaris i altres 
formacions d’estudis superiors i especialitzades en temàtiques d’interès per Olot i el 
seu entorn.  
 
El Ple de la Diputació de Girona del 17 de desembre de 2019 va aprovar el Pla 
Estratègic de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació 
Cultural tindrà una línia de cooperació econòmica amb universitats i estudis 
superiors. L’objectiu és fomentar l’accés al coneixement i a la formació professional 
a les comarques de Girona. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada 
nominativament a favor de la Fundació Estudis Superiors d’Olot, de conformitat amb 
allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona, la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de 
conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 
 
D’acord al decret  de la Presidència de 18 de juliol de 2019, es delega a la Junta de 
Govern les atribucions per a l’atorgament de subvencions a l’empara de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, amb càrrec als crèdits 4 i 7 
del vigent pressupost corporatiu, d’import a partir de 18.001,00 euros, inclòs. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern 
per unanimitat, acorda:  
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PRIMER. Concedir la subvenció a la Fundació Estudis Superiors d’Olot (FES), per al 
foment estudis universitaris i altres formacions superiors, l’any 2020, 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 

2020/148 Fundació Estudis 
Superiors d’Olot 
(FES) 

G17610973 Foment 
estudis 
universitaris i 
altres 
formacions 
superiors 

Des del 16 de 
novembre de 
2019 al 15 de 
novembre de 
2020 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

70.000,00€ 70.000,00 € 50.000,00 € 71,42 %  70.000,00 € 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de CINQUANTA MIL EUROS, 
(50.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3260/48101 del pressupost 
de la Diputació de Girona de 2020. 
 
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 
2019 fins al 15 de novembre de 2020. 
 
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 la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot (FES), 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 50.000,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 71,42 %, quan s’hagi presentat el compte 
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.  
 
SETÈ. Règim de justificació.  
Fundació d’Estudis Superiors d’Olot (FES), ha de justificar la subvenció concedida, 
per l’import de 70.000,00€ corresponents a l’import de les despeses, que consten en 
el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al 
Registre General de la Diputació de la documentació següent: 
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a) El compte justificatiu normalitzat (www.ddgi.cat).  
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 
factura;  
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de 
les activitats. 
f)Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o 
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en compliment 
de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència (www.ddgi.cat a 
l’apartat de documentació). 
g) 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 27 de novembre de 
2020. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, 
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encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació. 
 
 No es concedirà pròrroga del termini de justificació. La manca de justificació 
implicarà l’inici del procediment de revocació de la subvenció concedida. 
 
Tan bon punt la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot (FES), presenti la documentació 
justificativa es procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb 
allò establert en aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 
dies, els defectes que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi 
oportunes, amb la indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta 
l’obligació de justificació, amb les conseqüències que es determinen al punt següent. 
 
VUITÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat. La Junta de Govern de la Diputació de 
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de 
concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la 
concessió de la subvenció. En relació amb la possibilitat de modificació o anul·lació 
de les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona i la normativa concordant. Es procedirà a exigir el 
reintegrament de la subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat. 
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació 
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte 
de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada. 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 
 

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

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

 
DESÈ. Obligacions del beneficiari. La Fundació d’Estudis Superiors d’Olot (FES), 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; 
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c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
e) 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. 
 
ONZÈ. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
La Fundació d’Estudis Superiors d’Olot (FES), i els tercers relacionats amb l’objecte 
de la subvenció o la seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de 
control financer que realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el 
que estableix l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. La negativa al compliment d’aquesta obligació es considera resistència, 
excusa, obstrucció o negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si 
escau, hi puguin correspondre. 
 
DOTZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades. Els beneficiaris no 
podran concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb 
persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la contractació es realitzi amb 
les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització de la Diputació de Girona.    
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
TRETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes 
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de 
conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
CATORZÈ. Clàusula de dades personals: Les dades personals que els sol·licitants de 
la subvenció comuniquin durant el procediment, actuant en nom propi o en 
representació d’una persona jurídica, seran tractades per la Diputació de Girona com 
a Responsable del Tractament en el sentit de l’article 4.7 del Reglament General de 
Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, 
de 27 d’abril de 2016), amb la finalitat de gestionar l’acord i portar a terme les 
actuacions que se’n deriven establertes per Llei. La legitimació del tractament es 
fonamentarà en el compliment de missió d’interès públic (art. 6.1.e del Reglament) i 
d’obligacions legals (art. 6.1.c). En cas que la tramitació de la sol·licitud impliqui 
comunicació de dades d’altres persones a la Diputació de Girona, les persones 
sol·licitants hauran d'informar a les persones afectades d'aquesta comunicació. Per a 
l’exercici dels drets reconeguts al Reglament General de Protecció de Dades (accés a 
les dades, portabilitat, rectificació, supressió, sol·licitar la limitació del tractament i 
oposició) l’interessat es podrà adreçar en qualsevol moment a la Diputació de Girona. 
La informació detallada del tractament, incloent les vies d'exercici dels drets de les 
persones interessades, es pot consultar a la seu electrònica de la Diputació de 
Girona.  
 
QUINZÈ. Normes supletòries. En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normativa que hi sigui aplicable. 
 
SETZÈ. Notificar aquest acord a la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot (FES). 
 
 
10. JG1010/000002/2020-PPCIHAPECL; Proposta president CIHAPECL; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aprovar convocatòria de 
subvencions a ajuntaments per a polítiques de foment de la participació 
ciutadana any 2020 (exp. 2020/397) 
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El Pla Estratègic de Subvencions (2020-2023) aprovat pel Ple de la Diputació de 
Girona en sessió de 17 de desembre de 2019, preveu una línia de subvencions en 
l’àmbit de la Participació Ciutadana i la forma d’atorgament és la concurrència i 
convocatòria anual. 
 
La Diputació, en l’exercici de les seves competències pròpies definides a l’article 36 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, pretén 
col·laborar amb el finançament de les despeses municipals derivades d’actuacions 
dels ajuntaments per planificar i executar les polítiques de foment de la Participació 
Ciutadana. 
 
La tramitació d'aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen en la 
modificació de les bases específiques reguladores de subvencions per a polítiques de 
foment de la Participació Ciutadana, aprovades pel Ple de la Diputació el dia 19 de 
febrer de 2019, i publicades definitivament al BOP núm.84, de 2 de maig de 2019. 
 
Atesos els antecedents exposats, la Junta de Govern, a proposta del diputat president 
de la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i 
Cooperació Local, per unanimitat, acorda: 
 
PRIMER. Aprovar la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, per a la 
concessió de subvencions per a polítiques de foment de la Participació Ciutadana per 
a l’any 2020, el text de la qual es transcriu literalment a continuació: 
 
“Convocatòria de subvencions per a polítiques de foment de la participació ciutadana 
- any 2020 
 
1. Objecte i finalitat 
Subvencions en règim de concurrència competitiva per a ajuntaments i entitats 
municipals descentralitzades, inclosos en l’àmbit territorial de la Diputació de Girona, 
destinades al finançament de les despeses municipals derivades de les actuacions 
dels ajuntaments per planificar i executar les polítiques de foment de la participació 
ciutadana, d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la 
Diputació en la sessió de 19 de febrer de 2019, publicades al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona (BOPG) número 84, de 2 de maig de 2019. 
 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
L’import total destinat a la convocatòria és de 150.000,00 €. Les aplicacions 
pressupostàries a què es carrega el crèdit pressupostari i els imports són els que es 
detallen a continuació: 
 

Any Aplicació pressupostària Import 

2020 223.9240.46200 100.000,00 € 

2021 223.9240.46200   50.000,00 € 

 Total 150.000,00 € 

 
Amb la finalitat d’atendre un major nombre de sol·licituds de subvenció o d’atorgar un 
major import en les subvencions, aquest crèdit podrà ser ampliat amb una quantitat 
addicional de 50.000,00 €, derivat de crèdits disponibles a nivell de vinculació de 
l’aplicació pressupostària. L’efectivitat de la quantia addicional estarà condicionada a 
la corresponent declaració de disponibilitat de crèdit prèviament a la resolució de les 
subvencions i l’aprovació de l’augment de la convocatòria. 

mailto:secretaria@ddgi.cat
http://www.ddgi.cat/


 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 30 

 
3. Termini de presentació de sol·licituds 
El termini de presentació de sol·licituds serà del 17 de febrer al 20 de març de 2020. 
Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat disponible al web de la 
Diputació de Girona http://www.ddgi.cat/, acompanyat de la documentació que preveu 
l’article 8 de les bases reguladores. 
Es podrà presentar una única sol·licitud de subvenció per ajuntament. 
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. 
Import de les subvencions 
L’import màxim que es podrà concedir per a cada subvenció serà de 10.000,00€. La 
quantia de cada subvenció dependrà de la valoració que es realitzi. S’avaluarà cada 
sol·licitud d’acord amb els criteris establerts a la Base 7a i, atesa la puntuació 
aconseguida, el pressupost presentat i la dotació pressupostària establerta a la 
convocatòria, es prorratejarà entre els beneficiaris l’import d’aquesta, i es 
determinaran les subvencions individuals així com el percentatge que representen 
sobre el pressupost de l’activitat o projecte. 
En quedaran excloses les sol·licituds que obtinguin un resultat inferior a 1.000,00 €. 
Àmbit temporal de les accions subvencionables 
Se subvencionaran actuacions, activitats o inversions realitzades durant l’any en el 
qual es demani la subvenció i fins a la data límit per justificar-les. 
 
4. Termini de resolució i notificació 
4.1. Termini de resolució 
El termini per resoldre la convocatòria és el que determinen les bases. Una vegada 
transcorregut el termini sense que s’hagi adoptat una resolució, els sol·licitants 
podran entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu. 
4.2. Termini de notificació 
Es notificarà la resolució a tots els beneficiaris de manera individualitzada, tal com 
preveu l’article 41.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals 
hagi estat desestimada, en el termini màxim de 10 dies hàbils, a comptar de la data 
en què s’adopti l’acord.  
 
5. Termini per justificar les subvencions 
El termini per justificar les actuacions finalitzarà el 31 d’octubre de 2021. 
La documentació justificativa de les subvencions està regulada a l’article 12.1 de les 
bases 
 
6. Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta 
resolució escau interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat 
Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de 2 mesos a comptar del dia 
següent al de la notificació. Alternativament, i de forma potestativa, s’hi pot interposar 
recurs de reposició davant del president de la Diputació de Girona, en el termini d’un 
mes a comptar del dia següent al de la notificació. 
 
7. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Diputació i, d’acord amb el 
que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, se’n publicarà 
l’extracte al BOPG. 
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SEGON. Autoritzar la despesa de la convocatòria per un import màxim de 150.000,00 
€ distribuïts amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i imports que es detallen a 
continuació: 
 

Any Aplicació pressupostària Import 

2020 223.9240.46200 100.000,00 € 

2021 223.9240.46200   50.000,00 € 

 Total 150.000,00 € 

 
Condicionant la despesa de l’exercici 2021 a l’existència de crèdit suficient en el 
corresponent pressupost. 
 
TERCER. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest 
acord, perquè disposi publicar la convocatòria en el BOPG, perquè resolgui els 
recursos que s’hi puguin interposar i perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es 
persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s’hi puguin 
advertir. 
 
QUART. Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot 
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el president de la 
Diputació de Girona en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seva 
publicació, o directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Girona en el termini de dos mesos. 
 
 
11. JG1010/000004/2020-PPCIHAPECL; Proposta president CIHAPECL; Servei 

d'Arxius i Gestió de Documents (007): Aprovació de la proposta 
d'eliminació de documentació del fons de la Diputació de Girona, número 
d'eliminació 2020/01 (exp. 2020/596) 

 
Vist el que disposen l’article 9 de la llei 10/2001 de 13 de juliol d’arxius i gestió de 
documents, pel que fa a la conservació i eliminació de documents públics, el Decret 
13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documentació de 
l’Administració Pública, l'Ordre del conseller de Cultura de 15 d'octubre de 1992, per 
la qual s'aproven els criteris generals d'avaluació i tria de documentació i el model de 
proposta corresponent, l'Ordre del conseller de cultura de 8 de febrer de 1994, per la 
qual s'aproven normes per a l'aplicació de Taules d'Avaluació Documental i les 
successives ordres aprovades. 
 
Atès que es compleixen els criteris establerts  en  l’article 11 del el Decret 13/2008, de 
22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documentació de l’Administració Pública, 
sobre aplicació de l'avaluació documental i que es disposa d'un inventari de la 
documentació a destruir. 
 
Vist l'informe corresponent realitzat pels Tècnics del Servei d’Arxius i Gestió de 
documents, on es proposa l'eliminació de 237 capses de documentació d'arxiu  
equivalents a 28,44 metres lineals de documentació d'entre els anys 1940 i 2014 i que 
es detalla a continuació:  
 

Codi Títol sèrie / Codi sèrie Dates Nombre Metres 
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TAD extremes Capses lineals 

293 
118 

Carreteres i camins (Activitats) 2009-2014 7 0,84 

 
Còpies i duplicats de documentació 
de projectes de Carreteres i camins i 
de Xarxa viària local / K0104 SE16 

1940-2008 119 14,28 

 
Còpies i duplicats d’autoritzacions 
d’obres a carreteres, camins i ponts / 
K0104 SE18 

1952-1953 
1959-1961 

1 0,12 

745 
Suport a les obres i als equipaments 
(mobiliari urbà ajuntaments)/X0203 
SE24 

2002-2003 1 0,12 

 
Còpies i duplicats de subvencions 
esportives-suport econòmic 

2004 6 0,72 

 
Còpies i duplicats de documentació 
de subvencions de Cooperació 
municipal-suport econòmic 

1980-2014 62 7,44 

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

1970-190 11 1,32 

 
Còpies i duplicats de documentació 
de Contractació/ D05 

2007 11 1,32 

 
Còpies i duplicats de documentació 
d’Expropiacions /J010200 

1998-2001 2 0,24 

449 

Expedients de convocatòria de 
sessions de la Comissió Informativa 
de Règim econòmic i noves 
tecnologies / Expedients de 
convocatòria de sessions de la 
Comissió Informativa de Règim Intern 
i Hisenda/ A010201 

2010-2013 2 0,24 

109 
Subsidis i ajuts socials (Ajudes per 
estudis personal laboral, funcionari, 
personal eventual i polític) / G0801 

2010-2012 2 0,24 

109 
Subsidis i ajuts socials (Ajudes per 
ulleres) / G0801 

2011-2012 1 0,12 

19 
Nòmines -Indemnitzacions per raons 
del servei (Dietes i desplaçaments) / 
G0606 

2013-2014 4 0,48 
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18 
Seguretat social i mútues-Comunicats 
de baixa, alta i confirmació 
d’incapacitat temporal/G0403 

2009-2014 3 0,36 

Acord 
1/2010 

Concurs-oposició/G0201 2019 1 0,12 

581 
Comptes de recaptació d'exaccions 
provincials /P0701 

1959-1964 2 0,24 

581 
Comptes de recaptació d'arbitris i 
exaccions municipals/P0701 

1945-1955 2 0,24 

TOTAL 237 28,44 

 
Atès que la documentació proposada per eliminar des de l'Arxiu General compleix les 
condicions i els terminis establerts en les resolucions de la Comissió Nacional 
d’Accés, Avaluació i Tria de Documentació (CNAATD)  
 
Per tot el que s’ha exposat, la Junta de Govern, a proposta del diputat president de la 
Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació 
Local, per unanimitat, acorda: 
 
PRIMER. Aprovar l’eliminació núm. 2020/01 que comprèn: 1) Carreteres i camins-
activitats (2009-2014); 2) Còpies i duplicats de documentació de projectes de 
Carreteres i camins i de Xarxa Viària Local (1940-2008); 3) Còpies i duplicats 
d’autoritzacions d’obres a carreteres, camins i ponts (1952-1953, 1959-1961); 4) 
Suport a les obres i als equipaments-mobiliari urbà ajuntaments  (2002-2003); 5) 
Còpies i duplicats de subvencions esportives-suport econòmic (2004); 6) Còpies i 
duplicats de documentació de subvencions de Cooperació municipal-suport econòmic 
(1980-2014); 7) Còpies i duplicats de documentació de subvencions de Cooperació 
municipal-suport tècnic (1970-1990); 8) Còpies i duplicats de documentació de 
Contractació (2007);  9) Còpies i duplicats de documentació d’Expropiacions (1998-
2004); 10) Expedients de convocatòria de sessions de la Comissió Informativa de 
Règim econòmic i noves tecnologies / Expedients de convocatòria de sessions de la 
Comissió Informativa de Règim Intern i Hisenda (2010-2013) 11) Subsidis i ajuts 
socials-ajudes per estudis personal laboral, funcionari, personal eventual i polític 
(2010-2011); 12) Subsidis i ajuts socials -ajudes per ulleres (2011-2012); 13) 
Nòmines-indemnitzacions per raons del servei-dietes i desplaçaments (2013-2014); 
14) Seguretat social i mútues-comunicats de baixa, alta i confirmació d’incapacitat 
temporal (2009-2014); 15) Concurs-oposició (2019); 16) Comptes de recaptació 
d'exaccions provincials (1959-1964) i 17) Comptes de recaptació d'arbitris i exaccions 
municipals (1945-1955) 
 
SEGON. Comunicar a la Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria Documental 
aquest acord.  
 
TERCER. Procedir a la destrucció dels documents descrits, i fixar la data per fer-ho el 
dia 11 de març si en el termini de 30 dies la Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i 
Tria Documental no ha emès cap comunicació indicant que s’aturi aquest procés. 
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QUART. Donar d’alta aquesta eliminació, amb el núm.: 2020/01, en el Registre de 
Destrucció de Documents, d'acord amb la normativa vigent. 
 
 
12. JG1010/000001/2020-PPRES; Proposta president; Gabinet de Presidència 

(001): Aprovar la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, per 
a la concessió de subvencions per a l'organització d'esdeveniments de 
caràcter firal, anualitat  2020 (exp. 2020/325) 

 
L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen a les bases 
específiques reguladores de subvencions als ajuntaments, ens dependents d’entitats 
públiques locals, entitats municipals descentralitzades i entitats sense ànim de lucre de la 
demarcació de Girona per a l’organització d’esdeveniments de caràcter firal, aprovades 
pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió de 22 de gener de 2019, i publicades al 
Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 21 de 30 de gener de 2019. 
 
La tramitació de la convocatòria que es proposa que s’aprovi s’ajusta al que s’estableix a 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la Llei 38/2003, general 
de subvencions, i l’òrgan competent per aprovar-la és la Junta de Govern, d’acord amb el 
que estableixen les bases específiques reguladores. 
 
Vist l’informe favorable del centre gestor de la Unitat de Gestió de la Informació, adscrit a 
l’Àrea de Presidència.  
 
Atesos els antecedents exposats, la Junta de Govern, a proposta de la Presidència, per 
unanimitat, acorda: 
 
Primer. Aprovar la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, per a la concessió 
de subvencions als ajuntaments, ens dependents d’entitats públiques locals, entitats 
municipals descentralitzades i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona, 
per a l’organització d’esdeveniments de caràcter firal, anualitat  2020, del següent tenor 
literal: 
 

“CONVOCATÒRIA, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, PER A 
L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A AJUNTAMENTS, ENS DEPENDENTS 
D’ENTITATS PÚBLIQUES LOCALS, ENTITATS MUNICIPALS 
DESCENTRALITZADES I ENTITATS SENSE FINALITAT DE LUCRE DE LA 
DEMARCACIÓ DE GIRONA, PER A L’ORGANITZACIÓ D’ESDEVENIMENTS DE 
CARÀCTER FIRAL, ANY 2020 

 
1.Objecte i finalitat 

 
Subvencions en règim de concurrència competitiva per a ajuntaments, ens dependents 
d’entitats públiques locals, entitats municipals descentralitzades i entitats de dret privat 
que acreditin que són entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona, 
destinades al finançament de l’organització d’esdeveniments de caràcter firal, anualitat 
2020, d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la 
Diputació en sessió de 22 de gener de 2019 i publicades al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona (BOPG) núm. 21, de 30 de gener de 2019. 
 

2.Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
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L’import total destinat a la convocatòria és de dos-cents noranta-cinc mil euros. 
(295.000,00 €), amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents: 
 
 

Aplicació pressupostària Descripció Import 
 

104/4311/46200 Ajuts a ajuntaments per organització 
esdeveniments de caràcter firal 

270.000,00 € 

104/4311/48100 Ajuts a entitats no lucratives organització 
esdeveniments de caràcter firal 

25.000,00 € 

 TOTAL 295.000,00 € 

 
 

3.Termini de presentació de sol·licituds 
 
Les sol·licituds de subvenció es podran presentar mitjançant el model normalitzat 
disponible al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat) a partir de l’endemà de la 
publicació de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i 
fins al dia 30 d’abril de 2020. 
La presentació de les sol·licituds s’ha de fer segons el que s’indica a l’apartat 8è de les 
bases, mitjançant el formulari disponible al web de la Diputació de Girona 
(www.ddgi.cat). La sol·licitud s’haurà de signar mitjançant signatura electrònica de 
qualsevol dels certificats admesos per la plataforma PSIS del Consorci AOC. 
En cas que la documentació presentada sigui considerada incorrecta o incompleta, el 
centre gestor de la Unitat de Gestió de la Informació de la Diputació de Girona podrà 
requerir que el sol·licitant, en el termini de deu dies, ampliï o esmeni la informació 
aportada en la sol·licitud. Si transcorregut aquest termini no s’ha esmenat o s’ha aportat 
la documentació reclamada, d’acord amb el que estableix l’article 68 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 
s’entén que l’interessat ha desistit de la seva sol·licitud, amb la resolució prèvia, que s’ha 
de dictar en els termes previstos a l’article 21 de la Llei 39/2015, i s’arxivaran les 
actuacions sense cap tràmit ulterior. 
 

4.Import de les subvencions 
 

La quantia de cada subvenció depèn de la valoració que es farà de les sol·licituds. 
Cada sol·licitud s’avaluarà d’acord amb els criteris establerts al punt setè de les 
bases específiques reguladores i, atesa la qualificació aconseguida i la dotació 
pressupostària establerta en aquesta convocatòria, es determinarà l’import de la 
subvenció a atorgar.  

 
L’import de les subvencions podrà finançar fins a un màxim del 50 % del cost de 
l'actuació subvencionada. 
 
L’import màxim de cada subvenció individualitzada i per ens beneficiari serà de 
12.000,00 €. 
 

5.Àmbit temporal de les accions subvencionables 
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Se subvencionaran els esdeveniments de caràcter firal que es duguin a terme des de 
l’1 de gener de 2020 fins al 31 de desembre de 2020. 
 

6.Termini per a justificar les subvencions 
 

El termini per a justificar les accions subvencionades finalitzarà el 16 de novembre de 
2020. 
 
Per a les activitats que es desenvolupin en data posterior al termini de finalització de 
la justificació, es podrà sol·licitar pròrroga. 
 

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

8.Règim de recursos 
 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta 
resolució es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat 
Contenciós Administratiu de Girona en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent al de la notificació. Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar 
recurs de reposició davant el president de la Diputació de Girona, en el termini d’un 
mes a comptar des del dia següent al de la notificació. 
 

9.Publicitat 
 
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler electrònic i al lloc web 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 270.000,00 euros amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 104/4311/46200 i de 25.000 euros amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 104/4311/48100 de l’any 2020. 
 
Tercer. Garantir els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, 
igualtat i no discriminació mitjançant la inserció dels corresponents anuncis al Tauler 
electrònic de la Corporació, Butlletí Oficial de la Província de Girona i al web de la 
Diputació de Girona. 
 
Quart. Facultar àmpliament el president de la Diputació de Girona perquè executi 
aquest acord, perquè disposi publicar la convocatòria en el BOPG, perquè resolgui els 
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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. 
 
 
Assumptes procedents dels delegats de les diferents àrees 
 
13. JG1010/000002/2020-PDDMA; Proposta dip. del. Medi Ambient; Medi 

Ambient (014): Pròrroga per a la presentació de la justificació de la 
subvenció per al foment de la biomassa i la recerca en espais agrícoles i 
forestals de les comarques de Girona. (exp. 2018/6966) 

 
La Junta de Govern va resoldre en data 4 de setembre de 2019 aprovar el CONVENI 
DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I EL CONSORCI 
CENTRE DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA FORESTAL DE CATALUNYA PER AL 
FOMENT DE LA BIOMASSA I LA RECERCA EN ESPAIS AGRÍCOLES I 
FORESTALS DE LES COMARQUES DE GIRONA, 2018 i va atorgar al CONSORCI 
CENTRE DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA FORESTAL DE CATALUNYA una subvenció 
de 20.000,00 euros per al foment de la Biomassa i la recerca en espais agrícoles i 
forestals de les comarques de Girona. 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona va resoldre en data 4 de juny de 2019 
la pròrroga i l’addenda del citat conveni amb una subvenció de 20.000,00 euros i una 
durada fins a 15 de juny de 2020, establint el període d’execució de l’actuació 
subvencionada de l’1 de gener de 2019 a 31 de desembre de 2019 i el període de 
justificació 31 de gener de 2020. 
 
Vista la sol·licitud del CONSORCI CENTRE DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA 
FORESTAL DE CATALUNYA (CTFC) del passat 11 de desembre de 2019 sol·licitant 
una pròrroga en el termini d’execució fins a 29 de febrer i en el termini de justificació 
fins el 31 de març de 2020 a fi de possibilitar la correcta execució del citat conveni. 
 
Vist l’informe del servei de Medi Ambient. 
 
D'acord amb els antecedents, la Junta de Govern, per unanimitat, acorda: 
 
ACORD 
 
PRIMER. Concedir al Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, 
CIF Q7550005H, exp. 2018/6966, una pròrroga en el termini d’execució fins a 29 de 
febrer de 2020 i fins el dia 31 de març de 2020 per a la justificació de la subvenció per 
al foment de la biomassa i la recerca en espais agrícoles i forestals de les comarques 
de Girona, 2019. 
 
SEGON. La concessió d’aquest canvi no modifica cap altra condició de l'ajut esmentat 
i en cas que el beneficiari no la justifiqui dins del nou termini assenyalat, s’iniciarà 
l’expedient d’anul·lació de la subvenció no justificada. 
 
TERCER. Traslladar la present resolució al Consorci Centre de Ciència i tecnologia 
forestal de Catalunya (CTFC). 
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14. JG1010/000002/2020-PDDC; Proposta dip. del. Cultura; Monuments (018): 
Aprovació de la modificació del percentatge d'aplicació a la subvenció 
atorgada al Bisbat de Girona per a la restauració de l'església de Sant 
Esteve d'Olot (exp. 2019/1859) 

 
Vista la sol·licitud presentada pel Bisbat de Girona, en relació a l'acord de la Junta de 
Govern de data 7 de maig de 2019, de resolució de la convocatòria a ajuntaments, 
entitats i particulars de les comarques gironines per a la restauració i conservació 
d'immobles d'interès patrimonial. 
 
Atès allò que preveu l'art. 22.2 c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i les 
Bases reguladores de l’esmentada convocatòria. 
 
Vist l’informe del cap del Servei de Monuments i atesos els antecedents exposats, la 
Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de Cultura, Noves Tecnologies, 
Esports i Educació, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Modificar el percentatge d'aplicació de la subvenció concedida per la Junta de 
Govern de data 7 de maig de 2019 al Bisbat de Girona, NIF R1700002G, Exp. 
2019/1859, d'import 35.300,00 €, per a la restauració de la façana de l’església de 
Sant Esteve d’Olot, que queda establert en el 29,54 % sobre un pressupost de 
119.500,00 €. Mantenir vigents la resta de disposicions previstes a l'acord de 
referència. 
 
Segon. Comunicar el present acord al Bisbat de Girona amb indicació dels recursos 
procedents. 
 
Tercer. Traslladar aquest acord a la Intervenció de la Diputació de Girona per al seu 
coneixement i efectes. 
 
 
15. JG1010/000003/2020-PDDC; Proposta dip. del. Cultura; Monuments (018): 

Aprovació de la convocatòria de subvencions a ajuntaments, entitats i 
particulars per a la restauració i conservació de béns immboles d'interes 
patrimonial (exp. 2020/7) 

 
L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen a les bases 
específiques reguladores de subvencions per a la restauració i conservació 
d’immobles de valor patrimonial, aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 27 
de novembre de 2018, i publicades al BOPG núm. 238, de 13 de desembre de 2018. 
 
La tramitació de la convocatòria que es proposa que s’aprovi s’ajusta al que 
s’estableix a l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la Llei 
38/2003, general de subvencions, i l’òrgan competent per aprovar-la és la Junta de 
Govern de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableixen les bases 
específiques reguladores. 
 
Atesos els antecedents exposats, la Junta de Govern, a proposta del diputat president 
de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, per 
unanimitat, acorda: 
 

mailto:secretaria@ddgi.cat
http://www.ddgi.cat/


 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 39 

Primer. Aprovar la convocatòria per a la presentació de sol·licituds, en règim de 
concurrència competitiva, per a la concessió de subvencions a ajuntaments, entitats i 
particulars de les comarques gironines per a la restauració i conservació d’immobles 
d’interès patrimonial de l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació de 
la Diputació de Girona, per a l’anualitat 2020, el text de la qual es transcriu literalment 
a continuació: 
 
“Convocatòria de subvencions per a la restauració i conservació d’immobles d’interès 
patrimonial - anualitat 2020. 1. Objecte i finalitat. Subvencions en règim de 
concurrència competitiva per a ens locals, persones jurídiques i particulars, dins del 
programa de subvencions per a la restauració i conservació d’immobles d’interès 
patrimonial, destinades al finançament d’intervencions en béns immobles de valors 
patrimonial, d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la 
Diputació en la sessió de 27 de novembre de 2018, publicades al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona (BOPG) núm. 238, del 13 de desembre de 2018. 2. Dotació 
econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària. L’import estimat destinat a la 
convocatòria és d’1.350.000,00 €. Les aplicacions pressupostàries a què s’aplica el 
crèdit, els imports i la distribució d’anualitats són els següents: 

Anualitat Aplicació pressupostària Import € 
2020 304/3360/76200 (Pla de Monuments) 1.350.000,00 € 

 Total 1.350.000,00 € 

També es vinculen a aquesta convocatòria les aplicacions 304/3360/78101, 
304/3360/76760 i 304/3360/76500, amb una estimació de despesa que inicialment és 
zero. Totes aquestes quanties són estimades i podran ser objecte de redistribució 
abans de resoldre l’atorgament de subvencions, en funció de la personalitat jurídica 
dels beneficiaris. La concessió de les subvencions queda condicionada a l’existència 
de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de l’atorgament. Amb la 
finalitat d’atendre un major nombre de sol·licituds de subvenció o d’atorgar un major 
import en les subvencions, aquest crèdit podrà ser ampliat amb una quantitat 
addicional de com a màxim 100.000,00 €, derivada de: crèdits sobrants d’altres 
convocatòries, modificacions de crèdit, etc. L’efectivitat de la quantia addicional estarà 
condicionada a la corresponent declaració de disponibilitat de crèdit prèviament a la 
resolució de les subvencions i a l’aprovació de l’augment de la convocatòria. 3. 
Termini de presentació de sol·licituds. El termini de presentació de sol·licituds és de 
20 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOPG. Cal 
formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat disponible al web de la 
Diputació de Girona (http://www.ddgi.cat/web/servei/3433/ajuts-per-a-la-restauracio-i-
conservacio-d-immobles-de-valor-patrimonial-2020), acompanyat de la documentació 
que preveu l’article 7 de les bases reguladores. Aquestes han d'estar signades per la 
persona interessada o pel representant legal de l’entitat. Es podran utilitzar els 
sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de Girona, que 
s’especifiquen a la seu electrònica. S’han de presentar per via telemàtica, a través de 
la plataforma de subvencions disponible al web de la Diputació de Girona. L’esmena 
de defectes en la sol·licitud s’ha de realitzar després del requeriment i amb 
l’advertència de desistiment, en el termini màxim de deu dies des de la notificació. Si 
transcorregut aquest termini no s’ha esmenat cap defecte o s’ha aportat 
documentació, s’entén que l’interessat ha desistit de la seva sol·licitud. Aleshores es 
dictarà la resolució prèvia, d’acord amb els termes previstos a la legislació de 
procediment administratiu, i s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior. En el 
cas que els sol·licitants siguin persones físiques, les sol·licituds es podran presentar 
tant pel canal telemàtic com presencialment, al Registre General de la Diputació de 
Girona (Pujada de Sant Martí, 4, 17004 Girona), o bé per qualsevol dels mitjans que 
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estableix la legislació de procediment administratiu. 4. Import de les subvencions. Se 
subvencionaran les actuacions per ordre de puntuació, amb un màxim de 50.000,00 € 
per sol·licitud, fins a exhaurir el crèdit destinat a aquesta convocatòria. El percentatge 
mínim a atorgar serà el previst en les bases reguladores, apartat 5. 5. Àmbit temporal 
de les accions subvencionables. Se subvencionaran actuacions, activitats o inversions 
realitzades entre l’1 de gener de 2020 i el 30 de novembre del mateix any. 6. Criteris 
de valoració. Els criteris que serviran per valorar les sol·licituds presentades es troben 
detallats en l’apartat 6 de les citades bases específiques reguladores de subvencions 
per a la restauració i conservació de béns immobles d’interès patrimonial de les 
comarques gironines. 7. Termini per justificar les subvencions. El termini de 
justificació, tal com detallen les bases reguladores en l’apartat 11, és el 30 de 
novembre de l’any en curs.  
8. Termini de resolució i notificació. 
8.1. Termini de resolució. El termini màxim per resoldre la convocatòria és el que 
determinen les bases. Una vegada transcorregut el termini sense que hi hagi una 
resolució, els sol·licitants podran entendre desestimades les seves sol·licituds per 
silenci administratiu. 
8.2. Termini de notificació. La resolució es notificarà de manera individualitzada a tots 
els beneficiaris, tal com preveu l’article 41.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, i també als 
peticionaris la sol·licitud dels quals s’hagi desestimat, en el termini màxim de deu dies 
hàbils a comptar de la data d’adopció de l’acord.  
9. Règim de recursos. La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. 
Contra aquesta resolució es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del 
Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos, a comptar de 
l’endemà de la notificació. Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar 
recurs de reposició davant de la Junta de Govern de la Diputació de Girona en el 
termini d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació. 10. Publicitat.  Aquesta 
convocatòria es publicarà al tauler electrònic i al lloc web de la Diputació, i el seu 
extracte, d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de 
subvencions, es publicarà al BOPG“. 
 

Segon. Autoritzar la despesa de la convocatòria de l’exercici 2020, per un import de 
1.350.000,00 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 304/3360/76200 (Pla de 
Monuments), del pressupost de l’exercici 2020.  
 

Pressupost  Aplicació pressupostària Descripció Import (en €) 

2020 304/3360/76200 Pla de Monuments 1.350.000,00 € 

Total € 1.350.000,00 € 

 
També es vinculen a aquesta convocatòria les aplicacions 304/3360/78101, 
304/3360/76760 i 304/3360/76500, amb una estimació de despesa que inicialment és 
zero. Totes les quanties són estimades i podran ser objecte de redistribució abans de 
resoldre l’atorgament de subvencions, en funció de la personalitat jurídica dels 
beneficiaris. 
 
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 
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s’hi puguin interposar i perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es persegueix, 
rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s’hi puguin advertir. 
 
Quart. Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot 
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el president de la 
Diputació de Girona en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació, o 
directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
de Girona en el termini de dos mesos. 
 
 
16. JG1010/000003/2020-PDDHAMSG; Prop. dip. del. Habit., Assist. Mun., Serv. 

Gral.; Habitatge (028): Aprovació de la concessió de la subvenció 
nominativa per al finançament del projecte de suport a les comunitats i 
d'intervenció en l'ús anòmal de l'habitatge de l'Ajuntament de Salt (exp. 
2020/108) 

 
L’Ajuntament de Salt va sol·licitar en data 30 de desembre del 2019 una subvenció 
nominativa per fer front a les despeses del personal contractat amb dedicació exclusiva 
en el “projecte de suport a les comunitats i d’intervenció en l’ús anòmal de l’habitatge” 
en l’àmbit de Salt, per un període d’execució que va del mes de gener de 2020 al mes 
de desembre de 2020 (expedient 2020/108). 
 
En motiva l’interès públic el fet que el municipi de Salt presenta moltes problemàtiques 
de gestió de comunitats com a conseqüència dels alts índexs d’immigració i d’atur que 
deriven a problemàtiques d’accés i manteniment d’habitatges, alhora que presenta una 
important proliferació d’ocupacions irregulars que impliquen un mal ús dels habitatges. 
 
Les funcions i tasques que es desenvolupen a l’oficina d’habitatge de Salt compleixen 
plenament raons d’interès públic i social ja que estan encaminades a garantir el dret a 
un habitatge digne, i humanitari ja que la població de Salt té unes característiques 
especials pel que fa als països d’origen dels seus habitants, alta densitat en l’ocupació 
dels habitatges i alt índex d’atur. Pel que fa a les raons econòmiques, el funcionament 
de l’oficina i de les tasques especialitzades que requereix la gestió de les polítiques 
d’habitatge, fan que s’hagi de destinar molts més recursos econòmics que els altres 
municipis de la demarcació. 
 
La subvenció directa es pot atorgar, d'acord amb el que s'estableix a l'article 22.2.a de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; a l'article 15 de 
l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, entre d’altres supòsits, 
quan estiguin consignades nominativament al pressupost. 
 
El Ple de la Diputació va aprovar en data 17 de desembre de 2019 el Pla Estratègic de 
Subvencions, que inclou la subvenció nominativa per a l’Ajuntament de Salt per al 
suport a les comunitats i intervenció en l’ús anòmal de l’habitatge. 
 
El Ple de la Diputació va aprovar inicialment en data 10 de desembre de 2019 el 
pressupost general de la Diputació de Girona per a l’exercici 2020, que preveu una 
consignació destinada a “l’Ajuntament de Salt – Habitatge Comunitats”, amb aplicació 
pressupostària 210/1521/46201, de 50.000,00 €. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2020 figura una subvenció consignada 
nominativament a favor de l’Ajuntament de Salt, d’acord amb el que estableix l’article 
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22.2 a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 16.1 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona; i vist que la concessió 
de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb el 
procediment regulat en l’article 65 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
L'òrgan competent per a l'aprovació de subvencions directes, per un import superior als 
18.001,00 €, és la Junta de Govern, d’acord amb la delegació efectuada per la resolució 
de la presidència el 18 de juliol de 2019.  
 
Vist l’informe favorable del cap de l’Àrea d’Assistència i cooperació als municipis, la 
Junta de Govern, a proposta del diputat delegat d’Habitatge, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Concedir la subvenció que es detalla en el quadre següent: 
 

Núm. d'expedient Nom del beneficiari NIF del beneficiari 

2020/108 Ajuntament de Salt P1716400E 

Objecte de la subvenció Naturalesa 

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

Corrent 

Cost de l’objecte de la 
subvenció  

Import de la subvenció % de finançament 

139.821,36 € 50.000,00 € 35,76 % 

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa d'import 50.000,00 € amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària 210/1521/46201 del pressupost de la Diputació de Girona 2020. 
 
Tercer. Despeses subvencionables i període d’execució. La subvenció que es 
concedeix té caràcter singular. Es consideren despeses subvencionables les que es 
detallen en el pressupost de la sol·licitud i que formen part de l’objecte de la subvenció; 
per tant, l’import que s’autoritza no podrà ser utilitzat per sufragar despeses d’una altra 
naturalesa.  
 
No es consideren despeses subvencionables les despeses d’inversió i les que no 
responguin a la naturalesa de l’objecte de subvenció. 
 
Es consideren despeses efectuades les que s’hagin meritat durant el termini 
d’execució, al llarg del 2020, encara que no hagin estat pagades efectivament abans 
d’acabar el període de la justificació. 
 
Quart. Compatibilitat. La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, 
ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol 
administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d’organismes 
internacionals. La suma de les subvencions compatibles amb la de la Diputació de 
Girona en cap cas no pot superar el cost total de l’activitat subvencionada. 
 
Cinquè. Acceptació de la subvenció.  
Es considera que l’Ajuntament de Salt accepta la subvenció, així com les condicions 
generals i específiques fixades per aplicar-la, estipulades en aquest acord, si en el 
termini d’un mes, a comptar de la notificació d’aquest acord, no manifesta el contrari.  
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Sisè. Termini i règim de justificació. El beneficiari ha de justificar, en el termini de 3 
mesos a partir de l’acabament del període d’execució establert al punt tercer d’aquest 
acord, la realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per l’import de 139.821,36 €, 
corresponent a l’import de les despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud 
de subvenció, mitjançant la presentació al Registre General de la Diputació del 
compte justificatiu normalitzat, disponible a l’apartat «Documentació» del web de la 
Diputació de Girona (www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació següent: 
 

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

 
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la 
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.  
 
En cas que el cost justificat sigui inferior al que consta en el pressupost acceptat, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el 
percentatge de desviació. 
 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a 
la base quarta (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos, etc.), superin la despesa 
efectiva. 
 
El centre gestor revisarà la documentació justificativa i, si hi detecta errors o 
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils els 
esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que, 
si no ho fes, es consideraria incomplerta l’obligació de justificació, amb les 
conseqüències que s’estableixen als articles 22 i 33 de l’Ordenança general de 
subvencions. 
 
Setè. Pagament. El pagament de la subvenció es farà en concepte de bestreta en el 
termini d’1 mes a partir de la notificació d’aquesta resolució i prèvia sol·licitud i 
acceptació expressa de la subvenció. 
 
L’import de la bestreta serà del 100% de l’import de la subvenció. El pagament es farà 
sense la constitució prèvia d’una fiança o garantia. 
 
Es tramitarà el pagament de la subvenció o la bestreta previ informe favorable del cap 
del centre gestor, i el pagament es farà efectiu mitjançant transferència bancària. 
 
El beneficiari resta obligat a presentar la justificació econòmica al Registre General de 
la Diputació en el termini atorgat a l’efecte, de conformitat amb el que s’estableix en el 
punt sisè d’aquest acord. 
 
Vuitè. Obligació de difusió i publicitat. El beneficiari haurà de fer constar 
expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, 
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publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció, encara que 
l’activitat ja hagi estat realitzada. 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions puguin 
correspondre, s’aplicaran les regles següents: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
L’incompliment dels principis i regles anteriors comportarà l’aplicació del règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
Setzè. Normes supletòries. En tot el que no s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normes que hi siguin aplicables. 
 
Dissetè. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Salt. 
 
 
17. JG1010/000001/2020-PDDSEL; Prop. dip. del. Suport a Entitats Locals; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de 
l'Ajuntament de Sant Andreu Salou, dins el Fons de Cooperació 
Econòmica i Cultural, any 2019 (exp. 2019/663) 

 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària de 7 de maig de 
2019 va resoldre la concessió de subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural per a l’any 2019. A L’Ajuntament de Sant Andreu Salou se li va concedir la 
subvenció del Fons de Cooperació Econòmica 2019 d’acord amb el següent detall: 
 

Expedient 
 

Línia Concepte Pressupost Subvenció € 

2019/663 Inversions Adequació zones 
contenidors del municipi 
 

27.941,70 27.941,70 

 
Vista la petició de l’Ajuntament de Sant Andreu Salou de canvi de destí de la 
subvenció concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2019. 
 
D’acord amb la documentació presentada i amb les bases de la convocatòria, la Junta 
de Govern, a proposta del diputat delegat de Suport a les Entitats Locals, per 
unanimitat, acorda: 
 
PRIMER. Autoritzar a l’Ajuntament de Sant Andreu Salou el canvi de destí de la 
subvenció que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2019, 
expedient 2019/663, pel concepte i l’import que es detallen.  
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SEGON. Anul·lar l’import de la disposició no sol·licitada en el canvi de destí d’import 
242,00 € € amb núm. d’operació D 220190029195. 
 
TERCER. Notificar la present resolució a l’Ajuntament amb la indicació que el 
lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes, està condicionat al 
compliment de 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 2019 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 2020. 
 
 
18. JG1010/000002/2020-PDDSEL; Prop. dip. del. Suport a Entitats Locals; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Acceptar la renúncia a la 
subvenció per a inversions en cementiris de l'Ajuntament de Crespià (exp. 
2019/6548) 

 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària del dia 5 de 
novembre de 2019, va ratificar el decret de Presidència número 2019/2782, de data 
23 d’octubre, mitjançant el qual es va resoldre la convocatòria de subvencions per 
inversions municipals en cementiris, entre d’altres (Exp. 2019/6548). 
 
A l’Ajuntament de Crespià se li va concedir una subvenció parcial de 3.125,76 € per a 
la reparació de la coberta dels nínxols i altres millores al cementiri municipal, actuació 
amb un pressupost de 35.192,93 €.  
 
En data 7 de gener de 2020 aquest Ajuntament fa tramesa del decret número 
2020/0001, mitjançant el qual renuncia a la subvenció concedida i demana que la 
sol·licitud presentada es tingui en compte en una futura convocatòria de subvencions, 
ja que l’actuació pretesa és totalment necessària per evitar la degradació de l’estat 
actual del cementiri municipal. 
 
D’acord amb el punt 18è les Bases reguladores de subvencions per a inversions en 
cementiris municipals, l’òrgan competent per adoptar els acords d’invalidesa, 
revocació i reintegrament és la Junta de Govern. 
 
Atesos els antecedents, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de Suport 
a les Entitats Locals, per unanimitat, acorda: 
 

Concepte inicial Concepte final Pressupost Subvenció 
Inicial € 

Subvenció 
Final € 

Adequació zones 
contenidors del 
municipi 
 

 27.941,70 27.941,70  

 Paviment camí de la 
Torre, fase 2 part 3 
 

27.699,70  27.699,70 

Per anul.lar    242,00 

Total   27.941,70 27.941,70 
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ACORD 
 
PRIMER. Acceptar la renúncia de l’Ajuntament de Crespià a la subvenció per a la 
reparació de la coberta dels nínxols i altres millores al cementiri municipal, d’un import 
de 3.125,76 €, dins la convocatòria de subvencions per a inversions en cementiris 
municipals, any 2019 (Exp. 2019/6548). 
 
SEGON. Anul·lar l’import de la disposició de despesa corresponent a la subvenció de 
l’Ajuntament de Crespià per a inversions en cementiris municipals, any 2019, de 
3.125,76 € (Exp. 2019/6548). 
 
TERCER. Notificar el present acord a l’Ajuntament de Crespià. 
 
 
 
19. JG1010/000005/2020-PDDSEL; Prop. dip. del. Suport a Entitats Locals; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de 
l'Ajuntament d'Amer, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 
2019 (exp. 2019/267) 

 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària de 7 de maig de 
2019 va resoldre la concessió de subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural per a l’any 2019. A L’Ajuntament d’Amer se li va concedir la subvenció del 
Fons de Cooperació Econòmica 2019 d’acord amb el següent detall: 
 

Expedient 
 

Línia Concepte Pressupost Subvenció € 

2019/267 Inversions Espai jove 
 

100.000,00 49.000,00 

 
Vista la petició de l’Ajuntament d’Amer de canvi de destí de la subvenció concedida 
dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2019, d’import. 
 
D’acord amb la documentació presentada i amb les bases de la convocatòria, la Junta 
de Govern, a proposta del diputat delegat de Suport a les Entitats Locals, per 
unanimitat, acorda: 
 
PRIMER. Autoritzar a l’Ajuntament d’Amer el canvi de destí de la subvenció que té 
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2019, expedient 
2019/267, pel concepte i l’import que es detallen.  
 

mailto:secretaria@ddgi.cat
http://www.ddgi.cat/


 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 49 

 
SEGON. Notificar la present resolució a l’Ajuntament amb la indicació que el 
lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes, està condicionat al 
compliment de 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 2019 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 2020. 
 
 
20. Proposicions urgents 
 
No n’hi ha. 
 
 
21. Precs i preguntes 
 
No hi ha cap intervenció. 
 
 
No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 10.20 h, de 
la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
 
 
El president El secretari general 
Miquel Noguer i Planas Jordi Batllori i Nouvilas 

Concepte 
inicial 

Concepte final Pressupost Subvenció 
Inicial € 

Subvenció 
Final € 

Espai Jove  100.000,00 49.000,00 0,00 

 Instal.lació caldera 
de biomassa a 
l'escola i pavelló 
municipal i obra 
millora eficiència 
energètica i reducció 
emissions de gasos 
efecte hivernacle 

53.579,02  49.000,00 

 Total 
 

 49.000,00 49.000,00 
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