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EXCMA. DIPUTACIÓ DE GIRONA 
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN NÚM.: 1014 

 
 
 
 

Número:1014   
Caràcter: Extraordinària 
Data: 31 de març de 2020 
Hora d’inici: 10.05 h 
Lloc: saló de plens de la Diputació de Girona 
Expedient: 2020/3952 
 
Hi assisteixen 
 
Sr. Miquel Noguer i Planas President 
Sr. Pau Presas i Bertran Vicepresident primer 
Sr. Albert Piñeira i Brosel Vicepresident segon 
Sra. Maria Puig i Ferrer Vicepresidenta tercera 
Sra. M. Àngels Planas i Crous Vicepresidenta quarta 
Sr. Jordi Camps i Vicente Diputat 
Sr. Jaume Dulsat i Rodríguez Diputat 
Sra. Montserrat Mindan i Cortada Diputada 
Sra. Maria Teresa Brunsó i Puigvert Diputada 
Sra. Eva Viñolas i Marín Diputada 
Sr. Jordi Batllori i Nouvilas Secretari general 
Sra. Núria Josa i Arbonès Interventora  
 
 
Hi assisteixen, convidats per la Presidència 
 
Sra. Roser Estañol i Torrent Diputada 
Sr. Eduard Llorà i Cullet Diputat 
Sr. Jordi Masquef i Creus Diputat 
Sr. Josep Sala i Leal Diputat 
Sr. Jordi Xargay i Congost Diputat 
Sr. Joaquim Ayats i Bartina Diputat 
Sr. 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 
 

 
Assumptes procedents dels delegats de les diferents àrees 
 
1. JG1014/000012/2020-PDDHAMSG; Prop. dip. del. Habit., Assist. Mun., Serv. 

Gral.; Patrimoni i expropiacions (009): Aprovar modificació de les condicions 
particulars del contracte d'arrendament d'una nau industrial a Sant Joan de les 
Abadesses per a la brigada del Ripollès (exp. 6648/2019) 

 
2. JG1014/000009/2020-PDDPDEL; Prop. dip. del. Prom. i Desenv. Econ. Local; 

Promoció i desenvolupament Econòmic Local (015): Resolució de la 
convocatòria de subvencions per a l'elaboració de documents de planificació 
sectorial i plans d'actuació de desenvolupament local  i corresponent a l'exercici 
2020 (exp.7463/2019) 

 
3. JG1014/000004/2020-PDDPDEL; Prop. dip. del. Prom. i Desenv. Econ. Local; 

Promoció i desenvolupament Econòmic Local (015): Proposta d'aprovació 
d'ampliació de la quantia i de concessió de subvencions de la convocatòria per a 
projectes i actuacions de promoció i dinamització del comerç de proximitat (Exp. 
2019/7205) 

 
4. JG1014/000008/2020-PDDPDEL; Prop. dip. del. Prom. i Desenv. Econ. Local; 

Promoció i desenvolupament Econòmic Local (015): Resolució de la 
convocatòria de subvencions per fomentar accions i projectes de promoció i 
dinamització comercial adreçades als membres de la Xarxa Sedentaris de la 
província de Girona (XMSG) anualitat 2020. (exp. 2019/7461)) 

 
5. JG1014/000011/2020-PDDPDEL; Prop. dip. del. Prom. i Desenv. Econ. Local; 

Promoció i desenvolupament Econòmic Local (015): Aprovació concessió de 
subvencions per fomentar projectes singulars de desenvolupament econòmic 
corresponent a l'any 2020 (exp. 2019/7203) 

 
6. JG1014/000008/2020-PDDSE; Proposta diputat delegat Servei d'Esports; Servei 

d'Esports (026): Subvenció nominativa al Consell Esportiu del Pla de l'Estany, 
per a l'Oficina Comarcal d'Esports - Pla de l'Estany (exp. 2020/2865) 

 
7. JG1014/000018/2020-PDDSEL; Prop. dip. del. Suport a Entitats Locals; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de 
l'Ajuntament de Osor, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 
2019 (exp. 2019/598) 

 
8. JG1014/000020/2020-PDDSEL; Prop. dip. del. Suport a Entitats Locals; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de 
l'Ajuntament de Parlavà, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 
2019 (exp. 2019/608) 

 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
Assumptes procedents dels delegats de les diferents àrees 
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1. JG1014/000012/2020-PDDHAMSG; Prop. dip. del. Habit., Assist. Mun., Serv. 

Gral.; Patrimoni i expropiacions (009): Aprovar modificació de les 
condicions particulars del contracte d'arrendament d'una nau industrial a 
Sant Joan de les Abadesses per a la brigada del Ripollès (exp. 6648/2019) 

 
La Junta de Govern de la Diputació, mitjançant acord de data 3 de setembre de 2019, 
va aprovar la contractació de l’arrendament de la nau industrial situada a Sant Joan 
de les Abadesses, Polígon Industrial de Cal Gat, 21, nau núm. 3, per a destinar-la a 
guardar el vehicle, remolc, camió 4x4, i la maquinària i material divers de la Brigada 
del Ripollès del Servei de Xarxa Viària, per adjudicació directa a l’empresa propietària 
MOTOCONO, SA, al mateix temps que s’aprovaven les condicions particulars del 
contracte i s’autoritzava i disposava la despesa corresponent.  
 
Amb posterioritat, i no havent-se signat encara el corresponent contracte, els senyors 
Jordi, Carles, Ma Esperança i Anna Maria Martí i Comerma, socis de MOTOCONO, 
SA, han comunicat la constitució de la Comunitat de Béns CALGAT,CB, i la 
transmissió a aquesta de la propietat de la nau industrial objecte de l’adjudicació de 
l’arrendament. Aporten escriptura atorgada pel notari de Terrassa Sr. Juan M. 
Álvarez-Cienfuegos Suárez, núm. de protocol 3132, de 16 de desembre de 2019, 
d’elevació a públic d’acords socials, pagament de dividends en espècie, compravenda 
i constitució de comunitat fiscal. Mitjançant l’esmentada escriptura s’acrediten els 
següents extrems:  
 

els quatre germans Martí Comerma són els únics socis de Motocono, SA, 
essent-ne Jordi Martí Comerma l’administrador solidari 

els quatre germans Martí Comerma han adquirit la plena propietat de 
forma indivisa de 3 finques del polígon industrial de Cal Gat, mitjançant 
el repartiment de dividends en espècie de Motocono, SA per una 
banda, i mitjançant compra a Motocono, SA de les parts indivises 
restants 

la Comunitat de Béns CALGAT, CB es constitueix amb l’objecte d’explotar 
mitjançant arrendament les 3 finques del polígon de Cal Gat propietat 
de cadascun dels partícips, adquirides a Motocono, SA, entre elles la 
nau núm. 3 del polígon de Cal Gat 

la Comunitat de Béns CALGAT, CB, està constituïda pels quatre 
germans, amb les quotes de participació següents: Jordi Martí 
Comerma 40%, Carles Martí Comerma 40%, Ma Esperança Martí 
Comerma 19%, Anna Ma Martí Comerma 1%, i es designa a Jordi 
Martí Comerma com a Administrador 

 
En l’escrit dels germans Martí Comerma que ha tingut entrada a la Diputació, 
adequadament signat per tots ells, confirmen la voluntat d’arrendar la nau núm. 3 de 
Cal Gat a la Diputació, en els termes i condicions que van ser comunicades a 
Motocono, SA en data 9/09/2019, i expressen igualment el compromís que durant la 
vigència del contracte es mantindrà l’indivís de la propietat de la nau.  
 
D’acord amb la normativa reguladora, la Comunitat de Béns (CB) és subjecte passiu 
de l’IVA però no ho és de l’IRPF. No obstant, és a la CB a qui cal practicar les 
retencions d’IRPF, i a qui correspon fer la declaració corresponent a l’Administració 
Tributària i la identificació dels cotitulars. En conseqüència, a les factures que emeti la 
CB per l’indicat arrendament, caldrà aplicar l’IVA i la retenció corresponent d’IRPF. 
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Vist l’informe del Servei de Patrimoni i Expropiacions. 
 
En virtut de tot l’anterior, la Junta de Govern, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. MODIFICAR les condicions particulars del contracte d’arrendament de la nau 
industrial situada a Sant Joan de les Abadesses, Polígon Industrial de Cal Gat, 21, 
nau núm. 3, aprovades per Acord de la Junta de Govern de 3 de setembre de 2019, 
en el següent sentit:  
 

-Clàusula 1. Passa a tenir el següent redactat: Objecte del contracte. 
Constitueix l’objecte del contracte l’arrendament de la nau industrial 
situada a Sant Joan de les Abadesses, Polígon Industrial de Cal Gat, 
21, nau núm. 3, essent-ne les seves parts la Diputació de Girona, com a 
arrendatària, i la Comunitat de Béns CALGAT, CB com a arrendadora. 

 
Segon.- Aprovar el text revisat de les condicions particulars que han de regir el 
contracte de referència, que consta com a annex en l’expedient. 
 
Tercer.- Modificar el punt tercer de l’acord de la JGL de 3 de setembre de 2019, en el 
sentit d’adjudicar el contracte a la Comunitat de Béns CALGAT, CB (NIF E67565879), 
els cotitulars de la qual són propietaris en proindivís de la nau objecte de 
l’arrendament. 
 
Quart.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de 8.712,00 € per a l’exercici 2020, 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 234/9330/20200. 
 
Cinquè.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa pels imports i exercicis següents, 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 234/9330/20200: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Els indicats imports experimentaran les actualitzacions corresponents d’acord amb 
l’IPC. L’autorització i disposició de la despesa se subordinarà al crèdit que per a cada 
exercici autoritzin els respectius pressupostos.  
 
Sisè.- Deixar sense efecte el document d’autorització i disposició de la despesa (AD) 
núm. 220190018287 de l’aplicació pressupostària 310/4530/20200, que té el saldo 
següent:  
 

Anualitat Import 

2019           3.388,00 € 

 
 

Anualitat Import 

2021 11.616,00 € 

2022 11.616,00 € 

2023 11.616,00 € 

2024 11.616,00 € 

2025 2.904,00 € 
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Setè.- Deixar sense efecte el document d’autorització i disposició de la despesa (AD) 
núm. 220199000313 de l’aplicació pressupostària 206/9330/20200, que té el saldo 
següent:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vuitè.- Autoritzar el President de la Diputació per a la signatura del contracte i dels 
documents que siguin necessaris per a l’execució del present acord. 
 
 
2. JG1014/000009/2020-PDDPDEL; Prop. dip. del. Prom. i Desenv. Econ. 

Local; Promoció i desenvolupament Econòmic Local (015): Resolució de la 
convocatòria de subvencions per a l'elaboració de documents de 
planificació sectorial i plans d'actuació de desenvolupament local  i 
corresponent a l'exercici 2020 (exp. 7463/2019) 

 
Vist l'acord del Ple de la Diputació de Girona de 17 de setembre de 2019 i publicat en 
el BOPG núm. 185, de 26 de setembre de 2019, que aprova les bases reguladores de 
subvencions per a l’elaboració de documents de planificació sectorial i plans 
d’actuació de desenvolupament local i la convocatòria corresponent a l’exercici 2020 
(BOP núm. 224, de 22 de novembre  de 2019). 
 
Vist l’informe previ tècnic a la Comissió Qualificadora en data 25 de febrer de 2020. 
 
Vist l’acta de la Comissió Qualificadora reunida el passat 3 de març de 2020. 
 
Vist l’informe de la cap del servei de Promoció econòmica en data 10 de març de 
2020. 

 
Atesos els antecedents esmentats, la Junta de Govern, a proposta del diputat de 
Promoció i Desenvolupament Econòmic Local, per unanimitat, acorda: 
 
Primer- Redistribuir l’import de la convocatòria per a l’elaboració de documents de 
planificació en l’àmbit del desenvolupament local (plans sectorials, diagnosis, 
promoció i plans d’acció de projectes estratègics territorials) dels ens locals adherits a 
la XSLPE, anualitat 2020, de l’import total de 140.000 €, d’acord amb el detall 
següent: 
 

Aplicació 
pressupostària 

Descripció Crèdit inicial Crèdit final Diferència 

250 4300 46209 
Ajuts a ajuntaments Diagnosis 
i estudis promoció econòmica 

70000 € 112031.25 € +42031.25 € 

250 4300 46503 
Ajuts a c. Comarcals 
Diagnosis i estudis promoció 
econòmica 

30000 € 
0 

 
-30000 € 

 

250 4300 46764 
Ajuts a consorcis Diagnosis i 
estudis promoció econòmica 

20000 € 
17968.75 € 

 
-2031.25 € 

 

Anualitat Import 

2020 11.616,00 € 

2021 11.616,00 € 

2022 11.616,00 € 

2023 11.616,00 € 

2024 8.228,00 € 
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250 4300 46302 
Ajuts a mancomunitats 
Diagnosis i estudis promoció 
econòmica 

10000 € 
 
 

-10000 € 

250 4300 46292 
Ajuts a societats municipals 

per a diagnosis i estudis 
promoció econòmica 

10000 € 
10000 € 

 
0 

 

  140.000 € 
140.000 € 

 
0 

 
Segon- Reajustar la despesa autoritzada segons resulta de l’import final de la 
convocatòria: 
 

Aplicació pressupostària Reajustament 

250 4300 46209 (augmentar +42031.25 €) 

250 4300 46503 (disminuir -30000 €) 

250 4300 46764 (disminuir -2031.25 €) 

250 4300 46302 (disminuir -10000 €) 

  

 
Tercer. Publicar la distribució definitiva dels crèdits d’aquesta convocatòria a la Base 
de Dades Nacional de Subvencions, i fer-ne un esment exprés al BOPG. 
 
Quart- Concedir a les següents entitats les subvencions que es detallen a continuació, 
d‘acord amb la despesa considerada elegible i per rigorós ordre de puntuació, fins a 
l’exhauriment de la dotació pressupostària de la convocatòria. 
 
 

NIF 
Entitat EXP. Projecte Punts Pressupost Atorgat 

P1709600I 
AJUNTAMENT DE 
LLAGOSTERA 

324/2020 
Pla Actuació sectorial 
desenvolupament local 2020-2025 

60 12.705,00 9.528,75€ 

P1703800A 
AJUNTAMENT DE CALONGE I 
SANT ANTONI 

742/2020 
Diagnosi per estratègia d'espais 
buits a Calonge 

65 14.500,00 10.875,00€ 

P1701600G AJUNTAMENT DE BANYOLES 1092/2020 
Pla d'acció sectorial de turisme 
familiar al municipi de Banyoles 

75 17.575,00 11.000,00€ 

P1705200B 
AJUNTAMENT DE CASTELLÓ 
D'EMPÚRIES 

1095/2020 
Estudi per a la millora i la 
dinamització del comerç a 
Castelló d'Empúries 

80 14.900,00 11.000,00€ 

P1703700C 
AJUNTAMENTDE CALDES DE 
MALAVELLA 

1099/2020 
Pla de dinamització comercial de 
Caldes  de Malavella 

65 15.488,00 11.000,00€ 

P1715600A AJUNTAMENT DE RIPOLL 1173/2020 Pla estratègic de comerç de Ripoll 70 18.000,00 11.000,00€ 

P1722900F 
AJUNTAMENT DE 
VILABLAREIX 

1176/2020 
Redacció del pla d'accions 
d'enfortiment del comerç urbà de 
Vilablareix 

75 5.989,50 4.492,13€ 

P1717400D 
AJUNTAMENT DE SANT 
HILARI SACALM 

1189/2020 
Atracció d'empreses cosmètiques 
que valorin l'aigua de qualitat 

60 13.600,00 10.200,00€ 

P1700070D 
AGÈNCIA DE 
DESENVOLUPAMENT DEL 
RIPOLLÈS 

1191/2020 
Pla d'acció integral pel 
desenvolupament i foment de 
l'ocupació al Ripollès 

65 15.000,00 11.000,00€ 

P1716100A AJUNTAMENT DE ROSES 1242/2020 
Pla estratègic de transició 
energètica en l'àmbit de la 
promoció econòmica de Roses 

75 17.545,00 11.000,00€ 

P1700098E DINÀMIG 1246/2020 
Pla per a la protecció i la promoció 
dels establiments comercials 
emblemàtics d’Olot 

80 7.502,00 5.626,50€ 
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P1702600F AJUNTAMENT DE BLANES 1247/2020 
Pla actuació per a l'impuls de 
col·laboració público privada en 
l'activitat comercial 

85 14.580,50 10.935,37€ 

P1710200E 
AJUNTAMENT DE LLORET DE 
MAR 

1249/2020 
Pla d'actuació i planificació 
sectorial desenvolupament local 
mercat de treball i teixit productiu 

65 14.883,00 11.000,00€ 

          TOTAL 128.657,75 
€ 

 
 
Cinquè-. Denegar la següent entitat per no obtenir la puntuació mínima per obtenir la 
subvenció: 
 

NIF APLIC. ENTITAT EXP. PROJECTE C1 C2 C3 TOTAL PRESS. SOL·L. CONCEDIT 

P1715400F 46201 
AJUNTAMENT DE 
RIBES DE FRESER 

1261 

Elaboració del Pla de 
desenvolupament 
comercial i turístic de 
Ribes de Freser 

0 45 0 45 10.648,00 7.986,00 0,00 

 
 
Sisè-.Disposar la despesa total, de 128.657,75 €, amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries següents del pressupost de 2020 de la Diputació de Girona: 
 
Aplicació pressupostària Import concedit 

250 4300 46209 
112.031,25 € 

250 4300 46764 
16.626.50 € 

 
Setè- Anul·lar el saldo sobrant de la convocatòria d’acord amb el detall següent: 
 

Aplicació 
pressupostària 

Crèdit consignat 
final 

Import concedit Diferència 

250 4300 46764 17968.75 16626.50 -1342.25 € 

250 4300 46292 
10000 € 

 
0 -10000 € 

  TOTAL -11342.25 € 

 
Vuitè- Notificar aquest acord a totes les entitats que han concorregut a la 
convocatòria. 
 
 
3. JG1014/000004/2020-PDDPDEL; Prop. dip. del. Prom. i Desenv. Econ. 

Local; Promoció i desenvolupament Econòmic Local (015): Proposta 
d'aprovació d'ampliació de la quantia i de concessió de subvencions de la 
convocatòria per a projectes i actuacions de promoció i dinamització del 
comerç de proximitat (exp. 2019/7205) 

 
Vistes les bases reguladores per fomentar la concessió de subvencions per a 
projectes i actuacions de promoció i dinamització del comerç de proximitat, aprovades 
pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió de 17 de setembre de 2019 i publicades 
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al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) núm. 185, de 26 de setembre de 
2019. 
 
Vista la convocatòria aprovada per la Junta de Govern de 5 de novembre de 2019 
publicada al BOPG núm. 224, de 22 de novembre de 2019, amb un import autoritzat 
màxim de 50.500,00 € i que estableix la possibilitat d’ampliar-ne la quantia de com a 
màxim el 25% quan es doni alguna de les circumstàncies previstes a l’article 58 de 
l’RD 887/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions 
(RLGS). 
 
Vist l’informe de la Comissió Qualificadora de data 3 de març de 2020 en el qual es 
concreta el resultat de l’avaluació efectuada i vist l’informe proposta de la cap de 
Servei, la Junta de Govern, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Declarar la disponibilitat del crèdit de 7.888,00 €, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 250/4300/48106. 
 
Segon. Ampliar la convocatòria de subvencions per a projectes i actuacions de 
promoció i dinamització del comerç de proximitat en 7.888,00 €, d’acord amb el que 
es detalla tot seguit, i autoritzar la despesa addicional amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària corresponent. 
 

Aplicació pressupostària Crèdits inicials  Augment de la 

convocatòria 

Crèdits finals 

250/4300/48106 50.500,00 € 7.888,00 € 58.388,00 € 

 

Tercer. Publicar l’ampliació d’aquesta convocatòria a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions, i fer-ne una menció expressa al BOPG. 
 
Quart. Concedir als beneficiaris que s’esmenten a continuació les subvencions que es 
detallen fins a esgotar el crèdit de la convocatòria (50.500,00 € dels crèdits inicials 
més 7.888,00 € de l’augment), d’acord amb el detall següent: 
 

Exp. NIF Nom Actuació Punts Pressupost Concedit 

737 G17114034 Unió de Botiguers de 
Cassà 

Cassà es destapa-
Suro Street Fashion 

70                           
4.500,00 €  

                       
2.500,00 €  

1133 G17849696 Associació de 
comerciants Sant 
Gregori -Vall de 
Llémena 

Campanya de Nadal 70                           
2.500,00 €  

                       
1.500,00 €  

803 G17748591 Associació Comerç 
Arbúcies 

Campanya de 
sensibilització, la 
importància del 
comerç local 

60                           
4.200,00 €  

                       
2.500,00 €  

806 G17494618 Associació de comerç 
i turisme de Sant 
Hilari Sacalm 

Campanya de 
sensibilització, la 
importància del 
comerç local 

60                           
4.200,00 €  

                       
2.500,00 €  

811 G17672593 Associació de 
comerciants de Santa 
Coloma de Farners 

Campanya de 
sensibilització, la 
importància del 
comerç local 

60                           
4.200,00 €  

                       
2.500,00 €  
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916 G17799800 Federació de comerç 
de la Bisbal 
d'Empordà 

Enrajola't i 
promociona't 

60                           
5.000,00 €  

                       
2.500,00 €  

1016 G17502907 Agrupació de 
comerciants de 
Palafrugell 

Professionalització 
de l'entitat 

60                           
4.200,00 €  

                       
2.500,00 €  

1137 G17819236 Associació 
comerciants de Celrà 

Campanya fàbrica 
3D 

60                           
5.000,00 €  

                       
2.500,00 €  

804 G17580218 Unió de botiguers i 
comerciants de Breda 

Campanya de 
sensibilització, la 
importància del 
comerç local 

55                           
4.200,00 €  

                       
2.500,00 €  

807 G17805284 Associació 
comerciants i 
empresaris  de Sils 

Campanya de 
sensibilització, la 
importància del 
comerç local 

55                           
3.100,00 €  

                       
1.860,00 €  

808 G17819897 Associació de comerç 
i serveis de Caldes 

Campanya de 
sensibilització, la 
importància del 
comerç local 

55                           
4.200,00 €  

                       
2.500,00 €  

912 G17822966 Associació de 
comerciants i 
empreses de serveis 
de Vidreres 

Campanya de 
sensibilització, la 
importància del 
comerç local 

55                           
4.200,00 €  

                       
2.500,00 €  

1123 G55142434 Associació Banyoles 
Comerç i Turisme 

Fira Gastròmia i 
exposició de flors 

55                           
4.200,00 €  

                       
2.500,00 €  

1091 G17398322 Associació 
comerciants de la 
Cerdanya 

Puigcerdà Tasta 50                           
3.000,00 €  

                       
1.800,00 €  

1109 J17840174 Associació de 
comerciants d'Olot 

Campanya Acolor 50                           
5.758,17 €  

                       
2.500,00 €  

1118 G17543711 Estació Nàutica 
l'Estartit-Illes Medes 

Catifes de Corpus 
2020 

50                           
1.900,00 €  

                       
1.140,00 €  

1017 G17404534 Associació de 
comerciants de 
Llançà 

Empordacard 45                           
2.000,00 €  

                       
1.000,00 €  

1081 G17329293 Associació comerç i 
turisme Vall de 
Camprodon 

El trenet turístic de la 
Vall de Camprodon 

45                         
14.000,00 €  

                       
2.500,00 €  

1121 G17259490 Associació de 
comerciants de 
Torroella de Montgrí 

Aquí, regalem salut 45                           
1.146,00 €  

                          
688,00 €  

812 G17052473 Associació 
d'empresaris Castell-
Platja d'Aro i S'Agaró 

Platja d'Aro in Love 40                           
8.019,53 €  

                       
2.500,00 €  

682 G55038061 Associació Promoció i 
Qualitat del Comerç a 
Sant Antoni 

De tota la vida el 
vermut a Sant Antoni 

35                           
3.000,00 €  

                       
1.800,00 €  

802 G17812918 Associació per al 
foment empresarial 
comerç i turisme de 
Palamós 

El carrilet de Fecotur 35                           
5.000,00 €  

                       
2.500,00 €  

907 G17734377 Federació de Comerç 
de la Selva 

Creació d'una 
aplicació xarxes 
socials 

35                           
4.200,00 €  

                       
2.500,00 €  

1066 V17541251 Girona Centre Eix 
Comercial 

Campanya 
promocional "Girona, 
comerç verd, Girona, 
comerç amable" 

35                           
4.500,00 €  

                       
2.500,00 €  

1108 G17462029 Patronat de Turisme 
de Santa Pau 

Promoció del comerç 
local mitjançant el 
web turístic del 

35                           
3.000,00 €  

                       
1.800,00 €  
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municipi 

1153 G17265901 Associació Calonge, 
Comerç i Empresa 

Coneix Calonge a 
través de la Festa 

35                           
3.000,00 €  

                       
1.800,00 €  

1116 G17241480 Unió botiguers i 
empresaris turístics 
de l'Escala (UBET) 

Campanya de 
dinamització de 
comerç a peu de 
carrer 

35                           
5.046,50 €  

                       
2.500,00 €  

TOTAL 58.388,00 €  

 
Cinquè Disposar la despesa total de 58.388,00 € amb el càrrec següent de l’aplicació 
pressupostària del pressupost de 2020 de la Diputació de Girona:  
 
Aplicació pressupostària Import concedit 

250/4300/48106 Ajuts entitats no lucratives comerç proximitat PiDEL 58.388,00 € 

 
Sisè. Notificar aquest acord als beneficiaris de les subvencions i informar-los que una 
vegada comunicada la concessió de la subvenció, si en el termini d’un mes no 
manifesten el contrari, s’entendrà acceptada la subvenció, així com les condicions 
generals i específiques fixades per a la seva aplicació. 
 
 
4. JG1014/000008/2020-PDDPDEL; Prop. dip. del. Prom. i Desenv. Econ. 

Local; Promoció i desenvolupament Econòmic Local (015): Resolució de la 
convocatòria de subvencions per fomentar accions i projectes de 
promoció i dinamització comercial adreçades als membres de la Xarxa 
Sedentaris de la província de Girona (XMSG) anualitat 2020 (exp. 
2019/7461) 

 
Vistes les bases reguladores de subvencions per fomentar accions i projectes de 
promoció i dinamització comercial adreçades als membres de la Xarxa Sedentaris de 
la província de Girona (XMSG) aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la 
sessió de 5 de novembre de 2019 publicades al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona (BOPG) núm.185 de 26 de setembre de 2019.  
 
Vista la convocatòria aprovada per la Junta de Govern en data 5 de novembre de 
2019, publicada al (BOPG) núm. 224, de 22 de novembre de 2019. 
 
Vistos els informes de l’òrgan instructor de 25 de febrer de 2020, de la Comissió 
Avaluadora, de 3 de març 2020, en què es concreta el resultat de l’avaluació 
efectuada i l’informe de la cap de servei en data 10 de març de 2019. 
 
Atesos els antecedents esmentats, la Junta de Govern, a proposta del diputat de 
Promoció i Desenvolupament Econòmic Local, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Concedir als beneficiaris que s’esmenten a continuació les subvencions que 
es detallen, d’acord amb les dades següents: 
 
250/4300/48102 Ajuts a entitats no lucratives Campanya Xarxa de Mercats Promoció 
Econòmica reserva de crèdit de 12.000 euros 
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Expedient CIF Nom del 

beneficiari 

Concepte de la 

subvenció 

Pressupost 

subvencionable 

(en  €) 

Import de la 

subvenció 

(en €) 

740 G17113457 Associació 
comerciants 
plaça Mercat 

Girona 

Incentivar els 
recipients 
reutilitzables i 
eliminar l’ús de 
les bosses de 
plàstic 

6800 4000 

1179 G17680596 Associació de 
placers del 

mercat d'Olot 

Dinamització 
del mercat 
d’Olot 

5350 4000 

635 G17128067 Associació de 
comerciants 

del mercat de 
Salt 

El mercat és 
moda. 

5500 4000 

   Total  12.000€ 

 
250/4300/46203 Ajuts a ajuntaments Campanya Xarxa de Mercats Promoció 
Econòmica. Reserva de crèdit de 24.000 euros 
 

Exp. CIF Nom del 

beneficiari 

Concepte de la 

subvenció 

Pressupost 
subvenciona
ble (en  €) 

Import de la 

subvenció (en 

€) 

792 P1710200E Ajuntament 
de Lloret de 

Mar 

Dinamització 
comercial del 
mercat 

5450 4000 

587 
P1700054H 

Institut 
promoció 

econòmica 
Palafrugell 

Campanya de 
comunicació del 
mercat de 
Palafrugell 

5500 4000 

636 P1712500F Ajuntament 
de Palamós 

Dinamització i 
promoció del 
mercat 
municipal 

5400 4000 

1098 P1717000B Ajuntament 
de Sant 
Feliu de 
Guíxols 

No generem 
residus. Guíxols 
redueix. 

6290.79 4000 

1190 P1716100A Ajuntament 
de Roses 

Campanya de 
dinamització del 
mercat 
municipal de 
Roses 

5033,60 
 

4000 

   Total  20000 
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Segon. Disposar la despesa de 32.000€, amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries següents del pressupost de 2019 de la Diputació de Girona: 
 

Aplicació pressupostària Import concedit 

(en €) 

250/4300/46203 Ajuts a ajuntaments Campanya Xarxa de Mercats 
Promoció Econòmica 
 

20.000 

250/4300/48102 Ajuts a entitats no lucratives Campanya Xarxa de 
Mercats Promoció Econòmica 
 

12.000  

Total 32.000  

 
Tercer. Anul·lar el saldo sobrant de la convocatòria d’acord es detalla a continuació:   
 

Aplicació 

pressupostària 

Descripció Crèdit 

consignat 

Import 

concedit 

Diferència 

(€) 

250/4300/46203 Ajuts a entitats no 
lucratives Campanya 
Xarxa de Mercats 
Promoció Econòmica 
 

24000 20000 -4000 

 
Quart. 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. 
 
Cinquè. Notificar aquest acord als beneficiaris de les subvencions. 
 
 
5. JG1014/000011/2020-PDDPDEL; Prop. dip. del. Prom. i Desenv. Econ. 

Local; Promoció i desenvolupament Econòmic Local (015): Aprovació 
concessió de subvencions per fomentar projectes singulars de 
desenvolupament econòmic corresponent a l'any 2020 (exp. 2019/7203) 

 
Vist l'acord del Ple de la Diputació de Girona de 17 de setembre de 2019 i publicat en 
el BOP núm. 185, de 26 de setembre de 2019, que aprova les bases reguladores de 
subvencions en el marc del programa “Fomentar projectes singulars de 
desenvolupament econòmic” i la convocatòria corresponent a l’exercici 2020 (BOP 
núm. 224, de 22 de novembre de 2019). 
 
Vist que en les dates 25 de febrer i 13 de març de 2020 s’ha reunit la Comissió 
Qualificadora que preveu l’article 8 de les bases esmentades. 
 
Vistos els informes de la Comissió Qualificadora corresponents a la primera i a la 
segona fase que consten a l’expedient i vist l’informe proposta de la cap del Servei. 
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Atesos els antecedents, la Junta de Govern, a proposta del diputat de Promoció i 
Desenvolupament Econòmic Local, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Redistribuir l’import de la convocatòria de subvencions de suport a projectes 
singulars de desenvolupament econòmic, anualitat 2020, de l’import total de 
100.000,00 €, d’acord amb el detall següent: 
 

Aplicació 
pressupostària 

Descripció Crèdit inicial Crèdit final Diferència 

250 4300 46205 

  

Ajuts a ajuntaments. Campanya proj. 
Singulars Prom. i Desenv. Econòmic 

50.000,00 € 53.187,50,00€ +3.187,50€ 

250 4300 46502  

  

Ajuts a consells comarcals Campanya proj. 
Singulars Prom. i Desenv. Econòmic 

20.000,00 € 26.000,00 € +6.000,00€ 

250 4300 46762 

  

Ajuts a consorcis Campanya proj. Singulars 
Prom. i Desenv. Econòmic 

10.000,00 € 8.812,50 € -1.187,50€ 

250 4300 46301 

  

Ajuts a mancomunitats Campanya proj. 
Singulars Prom. i Desenv. Econòmic 

10.000,00 € 2.000,00€ -8.000,00€ 

250 4300 46291 

  

Ajuts a societats municipals Campanya proj. 
Singulars Prom. i Desenv. Econòmic 

10.000,00 € 10.000,00€ 0,00€ 

TOTAL 100.000,00 € 100.000,00€ 0,00€  

 

Segon. Reajustar la despesa autoritzada segons resulta de l’import final de la 
convocatòria: 
 

Aplicació 
pressupostària 

Reajustament 

250/4300/46205 Augmentar 3.187,50€ 

250/4300/46502 Augmentar 6.000,00€ 

250/4300/46762 Reduir 1.187,50€ 

250/4300/46301 Reduir 8.000,00€ 

 
Tercer. Publicar la distribució definitiva dels crèdits d’aquesta convocatòria a la Base 
de Dades Nacional de Subvencions, i fer-ne un esment exprés al BOPG. 
Quart- Concedir a les següents entitats les subvencions que es detallen a 
continuació, d‘acord amb la despesa considerada elegible i per rigorós ordre de 
puntuació, fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària de la convocatòria. 
 
250 4300 46205 Ajuts a ajuntaments adherits a la XSLPE 

Exp Entitat NIF Projecte Punts Pressupost 
Import 

concedit 

661 
Ajuntament Sarrià 
de Ter 

P1719800C 
 

Creació d'un CooArt 
 67 

     20.308,00 €  
 

16.320,00€ 
 

726 
Ajuntament Caldes 
de Malavella 

P1703700C 
 

El patrimoni gastronòmic com a motor 
econòmic i comercial 55 

        7.260,00 €  
 

5.445,00€ 
 

798 
Ajuntament 
Banyoles 

P1701600G 
 Creació de l'espai Metal·lúrgia 75 

        7.000,00 €  
 

5.250,00€ 
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1076 
Ajuntament Sant 
Joan Abadesses 

P1717700G 
 

Recuperació passat miner Sant Joan 
i Ogassa 
 61 

                           
25.000,00 €  

 
18.750,00€ 

 

1078 Ajuntament Celrà 
P1705400H 
 

Aparadors artístics 2020 
 52,5 

                             
9.500,00 €  

 
7.125,00€ 

 

TOTAL 
52.890,00€ 

 

 
250 4300 46502 Ajuts a consells comarcals adherits a la XSLPE 

Exp Entitat NIF Projecte Punts Pressupost 
Import 

concedit 

703 
Consell Comarcal 
Selva 

P6700002F 
 

Escape Room: Dóna vida al teu 
negoci 
 72,5 8.000,00€ 6.000,00€ 

1112 
Consell Comarcal 
Baix Empordà 

P6700009A 
 

Impuls. Dinamització i consolidació 
d'empreses agroalimentàries 56,5 27.000,00€ 20.000,00€ 

TOTAL 26.000,00€ 

 
250 4300 46762 Ajuts a consorcis adherits a la XSLPE 

Exp Entitat NIF Projecte Punts Pressupost 
Import 

concedit 

1115 DinamiG 
P1700098E 
 

Itineraris per a la innovació a la 
petita i mitjana empresa a la 
Garrotxa 70 11.750,00€ 8.812,50€ 

 
Cinquè. Disposar la despesa total, de 87.702,50€, amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries següents del pressupost de 2020 de la Diputació de Girona: 
 
Aplicació pressupostària Import concedit 

250 4300 46205 
52.890,00€ 

250 4300 46502   26.000,00€ 

250 4300 46762 8.812,50€ 

TOTAL 87.702,50€ 

 
Sisè. Desestimar les peticions de les entitats següents, perquè no han arribat al 
mínim de puntuació (35 punts): 
 

Exp. Entitat NIF 

701 Ajuntament d’Arbúcies P1700900B 

1101 Ajuntament de Figueres P1707200J 

 

 

Setè. Anul·lar el saldo sobrant de la convocatòria, d’acord amb el detall següent: 
 

Aplicació 
pressupostària 

Crèdit inicial Import concedit Diferència 

250 4300 46205 53.187,50,00€ 52.890,00€ 297,50 

250 4300 46502 26.000,00€ 26.000,00€ 0 

250 4300 46762 8.812,50€ 8.812,00€ 0 

250 4300 46301 2.000,00€ 
 

0 2.000,00€ 

250 4300 46291 10.000,00€ 0 10.000,00€ 
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TOTAL 12.297,50€ 

 
 

Vuitè. Notificar aquest acord a totes les entitats que han concorregut a la 
convocatòria. 
 
 
6. JG1014/000008/2020-PDDSE; Proposta diputat delegat Servei d'Esports; 

Servei d'Esports (026): Subvenció nominativa al Consell Esportiu del Pla 
de l'Estany, per a l'Oficina Comarcal d'Esports - Pla de l'Estany (exp. 
2020/2865) 

 
El Consell Esportiu del Pla de l’Estany, de Banyoles, ha sol·licitat una subvenció 
nominativa per al finançament de l’Oficina Comarcal d’Esports – Pla de l’Estany i s’ha 
instruït l'expedient 2020/2865. 
 
El Consell Esportiu del Pla de l’Estany té com a objectiu principal el foment, 
l’organització i la promoció de l’activitat física, l’esport i la formació a la comarca del 
Pla de l’Estany. 
 
El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de data 17 de desembre de 2019, va 
aprovar el Pla Estratègic de Subvencions, el qual preveu que el Servei d’Esports 
atorgui subvencions nominatives als clubs esportius de les comarques gironines que 
per les seves característiques, desenvolupin unes importants funcions esportives i 
socials. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2020 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor del Consell Esportiu del Pla de l’Estany, de 
Banyoles, de conformitat amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona; i vist que la concessió de la subvenció es pot 
formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb el procediment regulat en l'article 
65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
Vist l'informe favorable del cap del centre gestor d'Esports, la Junta de Govern, a 
proposta del diputat delegat d'Esports, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Concedir una subvenció d’acord amb les dades següents: 
 

Exp. núm. Nom beneficiari CIF/NIF 

2020/2865 Consell Esportiu del Pla 
de l’Estany 

G17243221 

Objecte de la subvenció Naturalesa 

Oficina Comarcal d’Esports – Pla de l’Estany Corrent 

Cost de l’objecte de la 
subvenció € 

Import de la subvenció €  
 
 

 
% de finançament 
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83.500,00 25.000,00 29,94 % 

 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 25.000,00 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 320/3410/48131 del pressupost de la Diputació de Girona 
de 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.  
  
Es consideren despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el termini 
d’execució, encara que no hagin estat pagades efectivament abans d'acabar el 
període de la justificació. 
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada comença l’1 de setembre de 2019 i 
finalitza el 31 d’agost 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, nacional, de la Unió Europea o 
d’organismes internacionals. La suma de les subvencions compatibles amb la de la 
Diputació de Girona en cap cas no pot superar el cost total de l'activitat 
subvencionada. 
 
Cinquè. Acceptació de la subvenció. El Consell Esportiu del Pla de l’Estany 
disposarà del termini d’un mes, a comptar de la notificació d’aquest acord, per 
acceptar la subvenció, així com les condicions generals específiques fixades per 
aplicar-la que s’estipulen en aquest acord. 
 
Sisè. Termini i règim de justificació. El beneficiari ha de justificar en el termini que 
finalitza el 31 d’octubre de 2020, la realització efectiva de l’objecte de la subvenció, 
per l’import de 83.5000,00 euros corresponent a l’import de les despeses que consten 
en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació al Registre 
General de la Diputació del compte justificatiu normalitzat, disponible a l’apartat 
«Documentació» del web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), acompanyat de la 
documentació següent: 
 

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

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 90% de l’import a justificar, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat justificada 
el percentatge de finançament. 
 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a 
la base quarta (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos), superin la despesa 
efectiva. 
 
El centre gestor revisarà la documentació justificativa i, si hi detecta errors o 
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils els 
esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que, 
si no ho fes, es consideraria incomplerta l’obligació de justificació, amb les 
conseqüències que s’estableixen als articles 22 i 33 de l’Ordenança general de 
subvencions. 
 
Setè. Afectació dels béns. El beneficiari ha de destinar els béns al fi concret per al 
qual es concedeix la subvenció durant un període mínim de 5 anys en cas de béns 
inscriptibles en un registre públic, i mínim de 2 anys per la resta de béns. Si el 
beneficiari es proposa modificar el fi concret per al qual es va concedir la subvenció, 
prèviament ha de retornar les quantitats percebudes en concepte de subvenció, més 
l'interès legal que correspongui. Aquesta circumstància ha de quedar inscrita en el 
registre públic corresponent. 
 
En el cas de béns inscriptibles en un registre públic, les circumstàncies expressades 
en el paràgraf anterior s'han de fer constar en l'escriptura en el cas d'adquisició, i en 
qualsevol cas en el registre públic corresponent, i cal indicar-hi l'import de la 
subvenció concedida. 
 
Vuitè. Pagament. El pagament de la subvenció es farà en concepte de bestreta en el 
termini d’1 mes a partir de la notificació d’aquesta resolució i prèvia acceptació 
expressa de la subvenció. 
 
L’import de la bestreta serà de 15.000,00 euros i el pagament es farà sense la 
constitució prèvia d’una fiança o garantia. 
 
Quan el beneficiari hagi presentat al Registre General de la Diputació la justificació 
econòmica es farà efectiva la quantitat restant, de conformitat amb el que s’estableix 
en el punt sisè d’aquest acord.  
 
Es tramitarà el pagament de la subvenció o la bestreta previ informe favorable del cap 
del centre gestor, i el pagament es farà efectiu mitjançant transferència bancària. 
 
El beneficiari resta obligat a presentar la justificació econòmica al Registre General de 
la Diputació en el termini atorgat a l’efecte, de conformitat amb el que s’estableix en el 
punt sisè d’aquest acord. 
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Novè. Obligació de difusió i publicitat. El beneficiari haurà de fer constar 
expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, 
publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció, tot i que 
l’activitat ja hagi estat realitzada.  
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions puguin 
correspondre, s’aplicaran les regles següents: 
 

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

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

 
Desè. Altres obligacions del beneficiari. El beneficiari té les obligacions següents: 
 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció. 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i la informació que li sigui requerida 
en relació amb l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable. 
c) Notificar a la Diputació de Girona la informació relativa als ajuts obtinguts o 
demanats a altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o 
internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud. 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control.  
e) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. 
f) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
Onzè. Subcontractació. Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les 
actuacions objecte de subvenció però les obligacions econòmiques que se’n derivin 
hauran d’anar a càrrec de l’entitat respectiva. 
 
Dotzè. Modificació de les subvencions. La Junta de Govern de la Diputació de 
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar 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. 
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En relació amb la modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que 
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa 
concordant.  
 
Tretzè. Invalidesa, revocació i reintegrament. La Diputació de Girona podrà revocar 
totalment o parcial les subvencions. Si es dona aquest cas, el beneficiari tindrà 
l’obligació de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent en els 
supòsits següents: 
 

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

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

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

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

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

necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes 
d’interessos. 
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d)La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de 
discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions. 

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

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

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

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

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

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

 
L’incompliment dels principis i regles anteriors comportarà l’aplicació del règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
Dissetè. Normes supletòries. En tot el que no s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normes que hi siguin aplicables. 
 
Divuitè. Notificar aquest acord al Consell Esportiu del Pla de l’Estany. 
 
 
7. JG1014/000018/2020-PDDSEL; Prop. dip. del. Suport a Entitats Locals; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de 
l'Ajuntament de Osor, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, 
any 2019. Expedient núm. 2019/598 

 
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 Osor se li va concedir la subvenció del 
Fons de Cooperació Econòmica 2019 d’acord amb el següent detall: 
 

Expedient 
 

Línia Concepte Pressupost Subvenció € 

2019/598 Inversions Rehabilitació teulada 
edifici municipal 
 

16.000,00 14.500,00 

  Instal.lacio caldera 
biomassa CEIP la Vall 
d'Osor 
 

56.304,24 20.544,90 

  Total 
 

 35.044,90 

 
Vista la petició de l’Ajuntament de Osor de canvi de destí de la subvenció concedida 
dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2019, d’import 35.044,90 € . 
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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 Osor el canvi de destí de la subvenció que té 
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2019, expedient 
2019/598, pel concepte i l’import que es detallen.  
 

 
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. 
 
 
8. JG1014/000020/2020-PDDSEL; Prop. dip. del. Suport a Entitats Locals; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de 
l'Ajuntament de Parlavà, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, 
any 2019. Expedient núm. 2019/608 

 
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 Parlavà se li va concedir la subvenció del 
Fons de Cooperació Econòmica 2019 d’acord amb el següent detall: 
 

Expedient 
 

Línia Concepte Pressupost Subvenció € 

2019/608 Inversions Millora del paviment i dels 
serveis: C.de la Bassa, Pl. 
Constitució i C. Plaça 
 

142.671,08 34.116,45 

 

Concepte inicial Concepte final Pressupost Subvenció 
Inicial € 

Subvenció 
Final € 

Rehabilitació 
teulada edifici 
municipal 
 

Rehabilitació 
teulada edifici 
municipal 
 

16.000,00 14.500,00 12.814,02 

Instal.lacio 
caldera biomassa 
CEIP la Vall 
d'Osor 
 

Instal.lacio 
caldera biomassa 
CEIP la Vall 
d'Osor 
 

56.304,24 20.544,90 15.889,41 

 Redacció del 
POUM 

6.500,00  
 

6.341,47 

 Total  35.044,90 35.044,90 
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Vista la petició de l’Ajuntament de Parlavà de canvi de destí de la subvenció 
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2019, d’import 34.116,45 
€. 
 
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 Parlavà el canvi de destí de la subvenció que té 
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2019, expedient 
2019/608, pel concepte i l’import que es detallen.  
 

 
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. 
 
 
No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 10.50 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 € 

Millora del 
paviment i dels 
serveis: C.de la 
Bassa, Pl. 
Constitució i C. 
Plaça 
 

Millora del 
paviment i dels 
serveis: C.de la 
Bassa, Pl. 
Constitució i C. 
Plaça 

 

142.671,08 34.116,45 10.000,00 

 Millora del 
paviment i dels 
serveis del C. 
Ample 
 

298.455,67  24.116,45 

   34.116,45 34.116,45 
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