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EXCMA. DIPUTACIÓ DE GIRONA 
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN NÚM.: 1024 

 
 
 
 

Número:1024   
Caràcter: Ordinària i telemàtica 
Data: 4 d'agost de 2020 
Hora d’inici: 10.05 h 
Lloc: saló de plens de la Diputació de Girona 
Expedient: 2020/7393 
 
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 
Jordi Turon i Serra 
Ernest Ruíz Garcia 

Vicesecretari 
Viceinterventor 

  
 
Han excusat la seva absència 
 
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 
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Sr. Joan Fàbrega i Solé Diputat 
Sr. Josep Piferrer i Puig Diputat 
 
 
Ordre del dia 
 
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del 

dia 21 de juliol 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. JG1024/000025/2020-PPCIHAPECL; Proposta president CIHAPECL; Serveis 

Jurídics (006): Assabentat de la fermesa de la sentència dictada pel Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 2 de Girona, resolent el recurs abreujat núm. 
214/2019 (exp. 2020/7229) 

 
4. JG1024/000074/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. Esp. 

Educ.; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa per al finançament del 
Consorci Museu de l'Exili - MUME (exp. 2020/91) 

 
5. JG1024/000090/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. Esp. 

Educ.; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa a Living Live, AIE per al 
finançament del Festival Porta Ferrada, l'any 2020 (exp. 2020/5724) 

 
6. JG1024/000096/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. Esp. 

Educ.; Comunicació Cultural (021): Aprovar la concessió de subvencions de la 
convocatòria  per a publicacions d'interès local editades per ajuntaments, any 
2020 (exp. 2020/918) 

 
Assumptes procedents dels delegats de les diferents àrees 

 
7. JG1024/000030/2020-PDDMA; Proposta dip. del. Medi Ambient; Medi Ambient 

(014): Modificar l'acord de la Junta de Govern JG1012/000004/2020-PDDMA, de 
3 de març de 2020, per a la concessió de bestreta (exp. 2020/572) 

 
8. JG1024/000031/2020-PDDMA; Proposta dip. del. Medi Ambient; Medi Ambient 

(014): Concedir subvenció al Consorci de les Vies Verdes per al funcionament 
extraordinari per accions de manteniment i inversió en millora de les xarxes de 
vies verdes (exp. 2020/6395) 

 
9. JG1024/000032/2020-PDDMA; Proposta dip. del. Medi Ambient; Medi Ambient 

(014): Concedir subvenció per al funcionament del FOMENTUR 2018 i els 
crèdits compromesos 2019 (exp. 2020/6216) 

 
10. JG1024/000034/2020-PDDMA; Proposta dip. del. Medi Ambient; Medi Ambient 

(014): Resolució de la campanya d'ajuts per a la realització de projectes dins del 
Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny, 2020 (exp. 2019/8277) 
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11. JG1024/000035/2020-PDDMA; Proposta dip. del. Medi Ambient; Medi Ambient 
(014): Resolució de subvencions del programa de suport a actuacions en 
matèria forestal i de prevenció d'incendis forestals 2020 línia 2 (exp. 2019/8073) 

 
12. JG1024/000004/2020-PDDNT; Proposta dip. del. Noves Tecnologies; Noves 

tecnologies (016): Aprovar l'addenda al conveni de col·laboració entre Diputació 
de Girona i el Consorci Localret per a l'any 2020 (exp. 2020/6785) 

 
13. JG1024/000005/2020-PDDNT; Proposta dip. del. Noves Tecnologies; Noves 

tecnologies (016): Concessió i redistribució del crèdit de les subvencions a 
museus i col·leccions de les comarques gironines per a actuacions en noves 
tecnologies, anualitat 2020 (exp. 2020/435) 

 
14. JG1024/000018/2020-PDDSE; Proposta diputat delegat Servei d'Esports; Servei 

d'Esports (026): Convocatòria de subvencions pel suport al programa A dels 
ajuntaments, del programa B de les entitats esportives, el programa C dels 
consells esportius i el programa D del neda a l'escola anualitat 2020 (exp. 
2020/3244) 

 
15. JG1024/000049/2020-PDDSEL; Prop. dip. del. Suport a Entitats Locals; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Resolució de la convocatòria de 
subvencions per a inversions municipals en cementiris, any 2020 (exp. 
2020/655) 

 
16. JG1024/000050/2020-PDDSEL; Prop. dip. del. Suport a Entitats Locals; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Proposta resolució de la 
convocatòria de subvencions per a actuacions municipals per nevades, anualitat 
2020 (exp. 2020/2779) 

 
17. JG1024/000051/2020-PDDSEL; Prop. dip. del. Suport a Entitats Locals; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Pròrroga subvenció de 
l'Ajuntament de Maçanet de la Selva, dins el Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural, any 2019 (exp. 2019/577) 

 
18. JG1024/000052/2020-PDDSEL; Prop. dip. del. Suport a Entitats Locals; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de 
l'Ajuntament de l'Armentera, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, 
any 2019. (exp. 2019/274) 

 
19. JG1024/000053/2020-PDDSEL; Prop. dip. del. Suport a Entitats Locals; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de 
l'Ajuntament de Viladrau, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 
2020 (exp. 2020/1039) 

 
20. JG1024/000054/2020-PDDSEL; Prop. dip. del. Suport a Entitats Locals; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Pròrroga subvenció de 
l'Ajuntament de Figueres, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 
2019 (exp. 2019/368) 

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

21 de juliol de 2020 
 
S'aprova per unanimitat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 21 de juliol 
de 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 
 
3. JG1024/000025/2020-PPCIHAPECL; Proposta president CIHAPECL; Serveis 

Jurídics (006): Assabentat de la fermesa de la sentència dictada pel Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 2 de Girona, resolent el recurs abreujat 
núm. 214/2019 (exp. 2020/7229) 

 
Vist l'informe emès per la Sra. Ma Cristina Lloret Gómez, cap del Servei Jurídic 
d'aquesta Diputació, de 23 de juliol de 2020, que diu: 
 
“En data 15 de juliol de 2020 se'ns ha notificat el decret de 13 de juliol de 2020, que 
declara la fermesa de la sentència núm. 59/20,  de 10 de juny de 2020, dictada pel 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Girona, que va desestimar el recurs 
abreujat núm. 214/2019, interposat per la representació d’Anna Maria Collell 
Pidemunt, contra l’Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona de set de 
maig de 2019, que va desestimar, en via administrativa, la seva reclamació de 
responsabilitat patrimonial pels danys materials soferts a l’accident de circulació que 
va patir a la Carretera GI-542, circulant amb el vehicle amb matricula 7471HTT, el dia 
u de setembre de 2018. 
 
La mateixa sentència imposa les costes processals a la part recurrent, de conformitat 
amb el que disposat a l’article 139.1 de la LRJCA. 
 
Faig constància d'aquestes actuacions judicials perquè siguin de coneixement de la 
Junta de Govern d'aquesta Diputació.”. 
 
La Junta de Govern, a prpoposta del president de la Comissió Informativa d’Hisenda, 
Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local queda ASSABENTADA de la 
fermesa de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Girona, 
resolent el recurs abreujat núm. 214/2019.  
 
4. JG1024/000074/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. 

Esp. Educ.; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa per al 
finançament del Consorci Museu de l'Exili - MUME (exp. 2020/91) 

 
El Consorci del Museu memorial de l’Exili (MUME), ha sol·licitat una subvenció 
nominativa per al finançament de  la programació d’activitats culturals i Premi 
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Internacional Memorial Walter Benjamin, l’any 2020, i s’ha instruït l'expedient 
corresponent (2020/91).  
 
El MUME és un centre de referència a nivell nacional pel que fa a la recuperació de la 
memòria històrica del nostre passat recent. Té una programació dinàmica durant tot 
l’any mitjançant l’organització d’activitats culturals diverses, com ara, exposicions, 
conferències, seminaris i concerts relacionats amb els aspectes històrics del museu. 
La restitució de treballs artístics i documentals de caire testimonial, la reflexió al 
voltant de la rellevància social de la memòria històrica i del foment d’una cultura cívica 
de la pau, són qüestions que el MUME té molt presents en la programació de les 
activitats. 
 
La convocatòria del Premi Internacional Walter Benjamin, que té com a objectiu la 
projecció del filòsof judeoalemany a les comarques gironines i el reconeixement de 
l’escriptura assagística. 
 
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 els equipaments museístics del 
territori. L’objectiu d’aquesta línia és donar suport a l’activitat dels museus de les 
comarques de Girona, sempre i quan estigui relacionada amb accions l’objectiu dels 
quals sigui arribar a nous públics, la difusió i promoció del patrimoni cultural, etc. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada 
nominativament a favor del Consorci del Museu memorial de l’Exili (MUME), 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:  
 
PRIMER. Concedir la subvenció al Consorci del Museu memorial de l’Exili (MUME), 
per al finançament de la programació d’activitats culturals i Premi Internacional 
Memorial Walter Benjamin, 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 

2020/91 Consorci del 
Museu memorial de 
l’Exili (MUME) 

G55024038 programació 
d’activitats 
culturals i 
Premi 
Internacional 
Memorial 
Walter 

Des de l’16 de 
novembre de 
2019 fins al 15 
de novembre 
de 2020 

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


 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 6 

Benjamin 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

45.900,00€ 45.900,00  33.000,00 € 71,89 %  45.900,00 € 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de TRENTA-TRES MIL EUROS, 
(33.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/46760 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 el Consorci del Museu memorial de l’Exili (MUME), accepta la 
subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per a la seva 
aplicació estipulades en aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des de la 
notificació d’aquest acord, no manifesta el contrari.  
 
SISÈ. Quantia, finançament i pagament.  
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 19.500,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 40,20 %, quan s’hagi presentat el compte 
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.  
 
SETÈ. Règim de justificació.  
El Consorci del Museu Memorial de l’Exili (MUME), ha de justificar la subvenció 
concedida, per l’import de 48.500,00€ corresponents a l’import de les despeses que 
consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació 
telemàtica al Registre General de la Diputació de la documentació següent: 
 
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 
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de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència (www.ddgi.cat a 
l’apartat de documentació). 
 
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 29 de novembre de 
2019. 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 el Consorci del Museu Memorial de l’Exili (MUME) , 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 
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concedent pot establir mesures alternatives, sempre que aquestes permetin 
donar la difusió del finançament públic rebut. En el requeriment que es dirigeixi 
per l’òrgan concedent al beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 15 
dies per a la seva adopció amb l’advertència de que aquest incompliment pot 
comportar la revocació de la subvenció. 

 
DESÈ. Obligacions del beneficiari.  
El Consorci del Museu Memorial de l’Exili (MUME) té les obligacions següents: 
 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb 
la col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Col·laborar en la programació del Pati Cultural de la Diputació de Girona, si 
s’escau. 
h) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
ONZÈ. Verificació i control.  
La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients 
l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El 
control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions.  
 
El Consorci del Museu Memorial de l’Exili (MUME), 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.  
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Els beneficiaris d’aquestes subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als 
principis ètics i les regles de conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les 
següents:  
 

a)El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 

b)El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i 
dels drets estatutaris.  

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

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

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

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

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

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

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

aplicables, d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern. (Les entitats no públiques a les quals 
s’atorgui una subvenció superior a 10.000,00 €, en el moment de presentar el 
compte justificatiu, estan obligades a adjuntar-hi la informació relativa a les 
retribucions dels seus òrgans de direcció o d’administració, a l’efecte que la 
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, 
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incloent les vies d'exercici dels drets de les persones interessades, es pot consultar a 
la seu electrònica de la Diputació de Girona.  
 
QUINZÈ. Normes supletòries.  
En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions; l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, i la resta de normativa que hi sigui aplicable. 
 
SETZÈ. Notificar aquest acord al Consorci del Museu Memorial de l’Exili (MUME). 
 
 
5. JG1024/000090/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. 

Esp. Educ.; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa a Living Live, 
AIE per al finançament del Festival Porta Ferrada, l'any 2020 (exp. 
2020/5724) 

 
Living Live, AIE, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament del 
Festival Porta Ferrada, l’any 2020, i s’ha instruït l'expedient corresponent (2020/5724).  
 
El Porta Ferrada, en El Guíxols Arena amb el gruix de la programació, i la Plaça 
Abadia, amb un enfocament marcadament clàssic, seran els dos espais que acolliran 
els concerts. La promotora responsable del Festival, comunica la reestructuració de la 
proposta recuperant la major part dels noms ja anunciats i afegeix nous artistes al 
cartell d'enguany. 
 
Alhora, durant aquesta edició es gaudirà d'un cicle de música en petit format que 
tindrà lloc a l'escenari de la Plaça Abadia, protagonitzat per artistes del nostre entorn. 
 
La programació queda reestructurada, mantenint algunes de les actuacions previstes, 
afegint noms de nivell a la mateixa i on l'artista km.0 té un clar protagonisme amb un 
cicle a la plaça Abadia, tot preservant la diversitat d'estils i el caràcter obert de la seva 
programació, ADN del nostre Festival. 
 
Es tracta d'una edició centrada a l'Espai Guíxols Arena, que permet, amb una bona 
adequació, complir amb els protocols sanitaris i adaptar el màxim aforament amb les 
garanties suficients pel públic assistent, tècnics i artistes. S’ofereix una programació 
d'alt nivell amb uns mínims lògics de sostenibilitat, i també es presenta un nou cicle 
de concerts Stars Km0 a l'auditori Plaça Abadia. 
 
El festival de la Porta Ferrada, ubicat en una zona especialment prolífica en Festivals 
d’estiu, té un tret ben diferencial respecta altres festivals de  mateixa magnitud, el fet 
d’estar arrelat a la ciutat que l’acull, una població amb gran tradició cultural, que ha 
permès mantenir durant tants anys una oferta cultural de primer nivell, fent del nostre 
festival, el que compta en més edicions dels festivals que es celebren al nostre país. 
Aquest arrelament es manifesta socialment amb el gran nombre de voluntaris que any 
rere any col•laborant en tasques de suport i producció. 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 17 de desembre de 2019 va aprovar el Pla 
Estratègic de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació 
Cultural tindrà una línia de subvencions específiques per la promoció de les arts 
escèniques, dins les quals s’hi engloben els festivals de música. L’objectiu d’aquesta 

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


 

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

línia és garantir l’equilibri territorial i temàtic de l’oferta cultural relacionada amb les 
arts escèniques; així com fomentar la implicació dels municipis en els projectes d’arts 
escèniques. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada 
nominativament a favor de Living Live AIE, 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:  
 
PRIMER. Concedir la subvenció a Living Live AIE per al finançament del 58ena edició 
del Festival de la Porta Ferrada, 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 

2020/5724 Living Live AIE V67469189 Programació 
del Festival de 
la Porta 
Ferrada, 
contractació 
artística i 
caixets 

Des de l’1 de 
gener fins al 
30 de 
setembre de 
2020 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

984.600,00€ 288.800,00 € 38.000,00 € 13,15 %  288.800,00 € 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de  TRENTA-VUIT MIL EUROS, 
(38.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/47025 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 de “Contractació artística i caixets”, 
que consten en el pressupost de la sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar 
despeses d’altra naturalesa.  
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada és des de l’1 de gener fins al 30 de 
setembre de 2020. 
 
QUART. Compatibilitat.  
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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 Living Live AIE accepta la subvenció, així com les condicions 
generals i específiques fixades per a la seva aplicació estipulades en aquest acord, si 
en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest acord, no manifesta el 
contrari.  
 
SISÈ. Quantia, finançament i pagament.  
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 38.000,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 13,15 %, quan s’hagi presentat el compte 
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.  
 
SETÈ. Règim de justificació.  
Living Live AIE ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 288.800,00€ 
corresponents a l’import de les despeses de contractació artística i caixets 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: 
 
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) Justificant de l’acord de col·laboració del beneficiari amb Apropa Cultura, pel 
foment de la inclusió social i cultural. 
g)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). 
h) 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.  
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L’actuació dels auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de 
comptes justificatius de subvencions es farà de conformitat amb el que s’estableix a 
l’Ordre  EHA/1434/2007, de 17 de maig, per la qual s’aprova la norma d’actuació dels 
auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de comptes justificatius 
de subvencions en l’àmbit del sector públic estatal, que preveu l’article 74 del 
Reglament de la LLei 38/2008, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat 
per RD 887/2006 de 21 de juliol. 
 
Les despeses d’elaboració de l’informe d’auditor es consideraran despeses 
subvencionables fins a un import màxim de 1.000,00 euros. 
 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment 
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el 
percentatge de desviació. 
 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat 
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva. 
 
És inadmissible cap canvi de destinació.  
 
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 15 d’octubre de 
2020. 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 Living Live AIE 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. 
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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.  
Living Live AIE té les obligacions següents: 
 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb 
la col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Col·laborar en la programació del Pati Cultural de la Diputació de Girona, si 
s’escau. 
h) Participar amb el programa d’inclusió social Apropa Cultura. 
i) 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.  
 
Living Live AIE 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. 
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DOTZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades.  
Els beneficiaris no podran concertar l'execució total o parcial de les activitats 
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la 
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització 
de la Diputació de Girona.    
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
TRETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta.  
Els beneficiaris d’aquestes subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als 
principis ètics i les regles de conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les 
següents:  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aplicables, d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern. (Les entitats no públiques a les quals 
s’atorgui una subvenció superior a 10.000,00 €, en el moment de presentar el 
compte justificatiu, estan obligades a adjuntar-hi la informació relativa a les 
retribucions dels seus òrgans de direcció o d’administració, a l’efecte que la 
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 
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de gestionar la subvenció i portar a terme les actuacions que se’n deriven establertes 
per Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment de missió 
d’interès públic (art. 6.1.e del Reglament) i d’obligacions legals (art. 6.1.c). En cas que 
la tramitació de la sol·licitud impliqui comunicació de dades d’altres persones a la 
Diputació de Girona, les persones sol·licitants hauran d'informar a les persones 
afectades d'aquesta comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament 
General de Protecció de Dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació, supressió, 
sol·licitar la limitació del tractament i oposició) l’interessat es podrà adreçar en 
qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació detallada del tractament, 
incloent les vies d'exercici dels drets de les persones interessades, es pot consultar a 
la seu electrònica de la Diputació de Girona.  
 
QUINZÈ. Normes supletòries.  
En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions; l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, i la resta de normativa que hi sigui aplicable. 
 
SETZÈ. Amb vista a la situació d’excepcionalitat provocada pel COVID-19 que pot 
afectar el funcionament, organització i realització de les activitats i projectes objecte 
d’aquesta resolució es preveu que per Decret del president de la Diputació de Girona 
es puguin modificar el percentatge de finançament sobre el pressupost global de 
l’activitat, els terminis d’execució i justificació, així com acceptar despeses de 
preparació de l’activitat, tot i que finalment no s’hagi pogut dur a terme, sempre i quan 
estigui degudament motivat. 
 
DISSETÈ. Notificar aquest acord a Living Live AIE. 
 
 
6. JG1024/000096/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. 

Esp. Educ.; Comunicació Cultural (021): Aprovar la concessió de 
subvencions de la convocatòria  per a publicacions d'interès local editades 
per ajuntaments, any 2020 (exp. 2020/918) 

 
Vistes les bases reguladores de subvencions per a publicacions d’interès local 
editades per ajuntaments, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió 
del dia 17 de desembre de 2019, publicades al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona número 10 de 16 de gener de 2020. 
 
Vista la convocatòria pública de subvencions per publicacions d’interès local editades 
per ajuntaments per a l’any 2020 aprovada per la Junta de Govern en la sessió de 
data 18 de febrer de 2020 i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 
49, de 10 de març de 2020. 
 
Vist l’informe de la Comissió Avaluadora de data 10 de juliol de 2020, en què es 
concreta el resultat de l’avaluació efectuada i es proposa a l’òrgan competent que 
emeti la resolució sobre l’atorgament de les subvencions d’acord amb el que 
s’estableix a l’annex 2. 
 
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: 
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PRIMER. Concedir als beneficiaris les subvencions que es detallen a continuació i 
disposar la despesa per un import total 43.200,91 euros amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 303/3340/46201 del pressupost general de 2020 (Programa d’edicions 
d’interès local a ajuntaments). 
 

EXP. NIF AJUNTAMENT PUBLICACIÓ Punt. 
Import 

concedit 
% 

press. 
Import a 
justificar 

2020/3333 P1714200A 
Les Planes 
d'Hostoles Memòries (1938-1942) 50 905,00 € 50,00 1.810,00 € 

2020/3543 P1717400D 
Sant Hilari 
Sacalm Llibre de Festa Major 2020 30 3.000,00 € 28,57 10.500,00 € 

2020/3717 P1725100J 
Sant Julià de 
Llor i Bonmatí 

"Ja som Municipi" procés de 
segregació 45 3.000,00 € 42,71  7.024,05 € 

2020/3807 P1704900H 
Cassà de la 
Selva Cassanencs arreu del món 35 2.240,00 € 50,00 4.480,00 € 

2020/3924 P1700800D Anglès 
Sant Amanç d'Anglès, 1000 anys 
d'història 40 3.000,00 € 45,99 6.522,88 € 

2020/3992 P1715000D Puigcerdà 
Amb talons d'agulla fina, camps 
a través i altres narracions 35 814,98 € 50,00 1.629,96 € 

2020/4045 P1708900D Hostalric Les crisis a l'Edat Mitjana 30 1.085,97 € 50,00 2.171,95 € 

2020/4069 P1709900C Llançà 
L'arbre de la plaça: 150 anys de 
testimoni llançanenc 35 1.368,77 € 50,00 2.737,54 € 

2020/4213 P1700900B Arbúcies Col·loquis del flabiol 2019 30 691,60 € 50,00 1.383,20 € 

2020/4475 P1715400F 
Ribes de 
Freser 

100 anys de l'arribada del tren a 
Ribes de Freser 50 2.335,30 € 50,00 4.670,60 € 

2020/4552 P1714000E Peralada 
Vilanova a l'edat mitjana. En cent 
documents 50 1.950,00 € 50,00 3.900,00 € 

2020/4566 P1705300J 
Castell-Platja 
d'Aro 

Ràdio mi Amigo. El somni se 
Sylvain Tack 35 3.000,00 € 45,58 6.582,14 € 

2020/4592 P1722700J Vidreres 
Ja som d'or. 50è aniversari del 
publillatge a Vidreres 35 1.500,00 € 50,00 3.000,00 € 

2020/4789 P1709300F La Jonquera 
La Jonquera. Història, patrimoni, 
cultura i natura 35 3.000,00 € 34,75 8.632,00 € 

2020/5829 P1706800H L'Escala 
El molí de Sant Vicenç de 
l'Escala 40 2.737,09 € 50,00 5.474,19 € 

2020/6205 P1716100A Roses 
La Badia de Roses durant la 
Guerra Civil (1936-1939) 35 2.350,00 € 50,00 4.700,00 € 

2020/6356 P1720100E 
La Cellera de 
Ter 

Fer i pensar: l'ensenyament a la 
Cellera de Ter i el Pasteral 
durant la República i la dictadura 45 2.005,64 € 50,00 4.011,28 € 

2020/6368 P1703900I Camós 
Recull de receptes de tallers de 
cuina de Nadal 45 1.666,77 € 50,00 3.333,55 € 

2020/6387 P1721300J Tortellà Relats breus 45 357,24 € 50,00 714,48 € 

2020/6427 P1708400E Ger 

L'Origen de la Mostra de Cuina 
Popular amb Naps de Cerdanya 
(Provisional) 40 2.553,10 € 50,00 5.106,20 € 

2020/6470 P1722900F Vilablareix Relata'ns 2017-2019 35 2.276,01 € 50,00 4.552,02 € 
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2020/6558 P1705400H Celrà 
El camp d'aviació de Celrà 1936-
1939 35 1.363,44 € 50,00 2.726,88 € 

 
SEGON. Desestimar les sol·licituds que es relacionen pels motius que s’indiquen: 
 

EXP. AJUNTAMENT NIF PUBLICACIÓ MOTIU 

2020/4259 Ullastret P1721800I 
Biu, butlletí informatiu 
municipal 

Artícle  1 de les Bases Reguladores (Queden 
exclosos els butlletins municipals) 

2020/5032 Vilallonga de Ter P1723800G El drac de Vilallonga de Ter 

Artícle i de les Bases Reguladores 
(Publicacions que tinguin un mínim de 50 
pàgines) 

 
TERCER. Anul·lar el saldo sobrant de la convocatòria per import de 26.799,09 euros 
de l’aplicació 303/3340/46201. 
 
QUART. Informar als beneficiaris que, una vegada comunicada la concessió de la 
subvenció, si en el termini d’un mes no manifesten el contrari, s’entendrà que 
accepten la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades que 
siguin d’aplicació. 
 
CINQUÈ. Així mateix, i amb vista a la situació d’excepcionalitat provocada pel COVID-
19, que pot afectar les previsions i processos d’edició de les publicacions objecte 
d’aquesta resolució es preveu per Decret del president de la Diputació de Girona es 
puguin modificar el percentatge de finançament sobre el pressupost presentat pels 
sol·licitants, els terminis d’execució i justificació, així com acceptar despeses de 
preparació de les edicions, tot i que finalment no s’hagin pogut dur a terme, sempre i 
quan estigui degudament motivat. 
 
SISÈ. Notificar aquest acord als beneficiaris de les subvencions i als peticionaris la 
sol·licitud dels quals ha estat desestimada. 
 
 
Assumptes procedents dels delegats de les diferents àrees 
 
7. JG1024/000030/2020-PDDMA; Proposta dip. del. Medi Ambient; Medi 

Ambient (014): Modificar l'acord de la Junta de Govern 
JG1012/000004/2020-PDDMA, de 3 de març de 2020, per a la concessió de 
bestreta (exp. 2020/572) 

 
ANTECEDENTS 
 
En data 3 de març de 2020 mitjançant acord de la Junta de Govern, reunida en sessió 
ordinària, es va concedir una subvenció nominativa al Consorci del Ter per actuacions 
del Consorci del Ter durant l’exercici 2020, per un import de 50.000,00 euros. 
 
Vista la sol·licitud del Consorci del Ter d’una bestreta, de com a mínim, el 50% de la 
subvenció atorgada per alleugerir les tensions de tresoreria. 
 
Atès que l’acord no preveu la possibilitat de pagament d’una bestreta, és necessària 
la modificació del punt vuitè de l’acord esmentat anteriorment per poder atendre la 
sol·licitud. 
 
Vist l’informe favorable del Servei de Medi Ambient. 
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FONAMENTS JURÍDICS 
 

a)Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
b)Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
c)Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, per qual s’aprova el Reglament de la Llei 

38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
d)Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 

activitats i serveis dels ens locals. 
e)Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la 

Llei Reguladora de les Hisendes Local. 
f)Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
g)Resolució d’atorgament de la subvenció per acord de Junt de Govern de data 3 

de març de 2020. 
 
Atès que la concessió de la subvenció es va resoldre mitjançant acord de Junta de 
Govern, la Junta de Govern, a proposta de la diputada delegada de Medi Ambient, 
per unanimitat, acorda: 
 
PRIMER. Modificar el punt vuitè de l’acord JG1012/000004/2020-PDDMA, de 3 de 
març de 2020, quedant redactat del següent tenor literal: 
 
“Es podrà efectuar un pagament a compte del 50% de la subvenció prèvia sol·licitud 
del beneficiari, en què caldrà fer constar l’acceptació de la subvenció amb les 
condicions en què ha estat concedida. A la presentació del compte justificatiu 
corresponent, es tramitarà el pagament final de la subvenció, previ informe favorable 
del cap del centre gestor. El pagament de la subvenció es farà mitjançant una 
transferència bancària.” 
 
SEGON. Fer constar que aquest canvi no afecta a cap altre aspecte de la resolució 
de concessió de la subvenció. 
 
TERCER. Notificar aquesta resolució al Consorci del Ter. 
 
 
8. JG1024/000031/2020-PDDMA; Proposta dip. del. Medi Ambient; Medi 

Ambient (014): Concedir subvenció al Consorci de les Vies Verdes per al 
funcionament extraordinari per accions de manteniment i inversió en 
millora de les xarxes de vies verdes (exp. 2020/6395) 

 
Vista la sol·licitud del Consorci de les Vies Verdes, de data 11 de juny de 2020, en 
què sol·licita una nominativa per al finançament extraordinari de despeses de 
manteniment i inversió i millora de la xarxa de les vies verdes, amb un import de 
600.000,00 euros. Exp. 2020/6395. 
 
Vist l'informe favorable del cap del Servei de Medi Ambient, que es transcriu 
íntegrament, d’acord amb el tenor literal següent: 
 
“Exp. 2020/6395 Informe sobre la proposta de resolució d’atorgament de 
subvenció directa nominativa al Consorci de les Vies Verdes de Girona per al 
finançament extraordinari de despeses de manteniment i inversió en millora de 
la xarxa de vies verdes 
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DISPOSICIONS LEGALS I ANTECEDENTS: 
 

a)Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
b)Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
c)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)Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 

activitats i serveis dels ens locals  
e)Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel què s’aprova el text refós de la 

Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
f)Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 

 
Vista la sol·licitud del Consorci de les Vies Verdes de Girona de subvenció de 
600.000,00 € (227.012,55 € corresponents a capítol IV i 372.987,45 € corresponents a 
capítol VII) per al finançament extraordinari de despeses de manteniment i inversió en 
millora de la xarxa de les vies verdes. 
 
Vista la proposta de resolució d’atorgament de la subvenció.  
  
INFORME  
 
Les diputacions tenen competències de cooperació en el foment del 
desenvolupament econòmic i social, d’acord amb l’article 36 de la llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
El Pressupost General de la Diputació de Girona per al 2020 conté l’aplicació 
pressupostària 500/1700/76710 “Al Consorci de les Vies Verdes – Aportació 
extraordinària”, amb un crèdit de 547.987,45 € i a l’aplicació pressupostària 
500/459046711, amb un crèdit de 417.012,55 €, la qual cosa és el supòsit previst en 
l’article 15.a) de l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona per a 
la concessió directa de subvencions. 
 
El crèdit pressupostari és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa 
contreure, i s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o 
document equivalent. 
 
S'acredita, en la forma establerta en la normativa reguladora de la subvenció, que el 
beneficiari està al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, i que 
el sol·licitant declara responsablement que no està sotmès a les prohibicions per 
obtenir aquesta condició, previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la LGS. 
 
La subvenció no té caràcter plurianual.  
 
La resolució conté el contingut mínim que es requereix a l’article 17 de l’Ordenança 
General de Subvencions de la Diputació. 
 
L'aprovació de la subvenció, i de l’autorització i disposició de la despesa correspon a 
la Junta de Govern de la Diputació de Girona, atès que es tracta d’una despesa 
superior a 18.001,00 €, d’acord amb la Resolució de Presidència de 18 de juliol de 
2019, modificada el 20 d’agost de 2019. 
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CONCLUSIÓ 
 
Per tot el que s’ha exposat, s’informa FAVORABLEMENT la proposta d’acord per a 
l’atorgament de la subvenció al Consorci de les Vies Verdes.” 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2019 hi figura aquesta subvenció 
consignada nominativament i 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 15.a 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 que correspon a la Junta de Govern la concessió de subvencions excloses de 
concurrència competitiva a l’empara de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions, d’import superior a 18.000 €, segons delegació efectuada a aquesta 
per resolució de presidència de data 18 de juliol de 2019, modificada el 20 d’agost de 
2019. 
 
Per l’exposat, la Junta de Govern, a proposta de la diputada delegada, per unanimitat, 
acorda: 
 
PRIMER. Concedir una subvenció nominativa d’acord amb les dades següents: 
 

Núm. expedient Nom del beneficiari CIF/NIF 

2020/6395 Consorci de les Vies Verdes P1700047B 

Objecte de la subvenció Naturalesa 

Finançament extraordinari de manteniment i inversió de la xarxa de 
vies verdes 

Corrent i inversió 

Cost de l’objecte de la subvenció 
(en €) 

Import de la subvenció (en €)  % de finançament 

600.000,00 600.000,00 Quantia fixa 

 

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
següent: 
 

Aplicació 
pressupostària 

Nom aplicació 
pressupostària 

Import 

500/1700/76710 
Al Consorci de les Vies 
Verdes – Aportació 
extraordinària 

372.987,45 

500/4590/46711 
Al Consorci de les Vies 
Verdes – Aportació 
extraordinària 

227.012,55 

 
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 
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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 període 
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 el dia 1 de gener de 
2020 i finalitza el 30 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, nacional, de la Unió Europea o 
d’organismes internacionals. La suma de les subvencions i altres ingressos 
compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar el cost total 
de l’activitat subvencionada. 
 
CINQUÈ. El beneficiari ha d’acceptar expressament la subvenció, així com les 
condicions generals i específiques fixades per aplicar-la, estipulades en aquest acord, 
en el termini d’1 mes a comptar de la notificació d’aquest acord. La presentació de 
sol·licitud de pagament de la bestreta s’haurà d’acompanyar de l’acceptació expressa 
de la subvenció per part del beneficiari. 
 
SISÈ. Termini i règim de justificació. El beneficiari ha de justificar, en el termini que 
finalitza el 30 de novembre de 2020, la realització efectiva de l’objecte de la 
subvenció, mitjançant la presentació al Registre General de la Diputació del compte 
justificatiu normalitzat, disponible la seu electrònica 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 o nòmina, segons sigui és el cas. 

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. 

e)Per a les despeses de personal propi, declaració responsable signada per 
cada persona i pel seu cap que acrediti la dedicació de forma argumentada 
i els justificants de despesa corresponents. 

f)Certificat del secretari o la secretària que acrediti que la contractació s’ha 
realitzat d’acord amb el que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, i la resta de normativa vigent en matèria de 
contractació administrativa.  

 
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.  
 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat 
al punt quart, superin la despesa efectiva. 
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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. Quan sigui el cas, el beneficiari ha de destinar els béns 
al fi concret per al qual es concedeix la subvenció durant un període mínim de 2 anys 
un cop acabat el projecte. 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. 
 
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. Es podrà efectuar  un pagament a compte del 60% de la 
subvenció prèvia sol·licitud del beneficiari, en què caldrà fer constar l’acceptació de la 
subvenció amb les condicions en què ha estat concedida. A la presentació del compte 
justificatiu corresponent, es tramitarà el pagament final de la subvenció, previ informe 
favorable del cap del centre gestor. El pagament de la subvenció es farà mitjançant 
una transferència bancària. 
 
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, encara que 
l’activitat ja hagi estat realitzada. Com a mínim, el beneficiari haurà de fer constar el 
suport de la diputació de Girona en els materials que editi o elabori amb aquesta 
subvenció i en la seva web/ comunicació en xarxes socials 
. 
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. 
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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.  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. 
g) 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. L’òrgan concedent 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.  
 
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 departament de Medi Ambient 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 
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d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als 
efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, sens perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre. 
 
QUINZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades. El beneficiari no 
podrà concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb 
persones o entitats amb qui estigui vinculat, llevat que la contractació es realitzi amb 
les condicions normals de mercat i hagi obtingut l’autorització de la Diputació de 
Girona. 
 
Tampoc no podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l’article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
SETZÈ. Principis ètics i regles de conducta. El beneficiari d’aquesta subvenció 
està obligat a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de conducta 
establerts a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern, com són, entre d’altres, els següents:  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
L’incompliment dels principis i regles anteriors comportarà l’aplicació del règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
DISSETÈ. Protecció de dades. En el cas que l’objecte de la subvenció inclogui el 
tractament de dades de caràcter personal, els beneficiaris i les entitats 
col·laboradores han de complir la normativa i han d’adoptar i implementar els principis 
i les mesures que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament de Europeu i 
del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel 
que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de aquestes dades. 
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La Diputació de Girona tractarà les dades personals dels interlocutors de la entitat en 
el marc de la gestió de subvencions. Aquestes dades personals, d'utilització 
exclusivament professional, seran tractades en el marc de la legislació vigent en 
protecció de dades de caràcter personal i seran conservades com a part del 
procediment administratiu. Podran accedir, rectificar, suprimir i exercir la resta dels 
seus drets adreçant-se al Delegat de Protecció de Dades de la Diputació de Girona, 
amb domicili a la pujada de Sant Martí, 4-5, 17004, de Girona o bé per correu 
electrònic a dpd@ddgi.cat 
 
DIVUITÈ. 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. 
 

DINOVÈ. Notificar aquesta resolució al Consorci de les Vies Verdes. 
 
 
9. JG1024/000032/2020-PDDMA; Proposta dip. del. Medi Ambient; Medi 

Ambient (014): Concedir subvenció per al funcionament del FOMENTUR 
2018 i els crèdits compromesos 2019 (exp. 2020/6216) 

 
Vista la sol·licitud del Consorci de les Vies Verdes, de data 2 de juliol de 2020, en què 
sol·licita una subvenció nominativa per al finançament del projectes Fomentur 2018 i 
els crèdits compromesos 2019, amb un import de 365.000,00 euros. Exp. 2020/6216. 
 
Vist l'informe favorable del cap del Servei de Medi Ambient, que es transcriu 
íntegrament, d’acord amb el tenor literal següent: 
 
“Exp. 2020/6216 Informe sobre la proposta de resolució d’atorgament de 
subvenció directa nominativa al Consorci de les Vies Verdes de Girona per al 
finançament del projecte FOMENTUR 2018 i els crèdits compromesos 2019.  
 
DISPOSICIONS LEGALS I ANTECEDENTS: 
 

a)Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
b)Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
c)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)Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 

activitats i serveis dels ens locals  
e)Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel què s’aprova el text refós de la 

Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
f)Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 

 
Vista la sol·licitud del Consorci de les Vies Verdes de Girona de subvenció de 
365.000,00 € (190.000,00€ corresponents a capítol IV i 175.000,00€ corresponents a 
capítol VII) per al finançament del projecte FOMENTUR 2018 i els crèdits 
compromesos 2019. 
 
Vista la proposta de resolució d’atorgament de la subvenció.  
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INFORME  
 
Les diputacions tenen competències de cooperació en el foment del 
desenvolupament econòmic i social, d’acord amb l’article 36 de la llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
El Pressupost General de la Diputació de Girona per al 2020 conté l’aplicació 
pressupostària 500/1700/76710 “Al Consorci de les Vies Verdes – Aportació 
extraordinària”, amb un crèdit de 547.987,45 € i a l’aplicació pressupostària 
500/4590/46711, amb un crèdit de 417.012,55 €, la qual cosa és el supòsit previst en 
l’article 15.a) de l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona per a 
la concessió directa de subvencions. 
 
El crèdit pressupostari és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa 
contreure, i s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o 
document equivalent. 
 
S'acredita, en la forma establerta en la normativa reguladora de la subvenció, que el 
beneficiari està al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, i que 
el sol·licitant declara responsablement que no està sotmès a les prohibicions per 
obtenir aquesta condició, previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la LGS. 
 
La subvenció no té caràcter plurianual.  
 
La resolució conté el contingut mínim que es requereix a l’article 17 de l’Ordenança 
General de Subvencions de la Diputació. 
 
L'aprovació de la subvenció, i de l’autorització i disposició de la despesa correspon a 
la Junta de Govern de la Diputació de Girona, atès que es tracta d’una despesa 
superior a 18.001,00 €, d’acord amb la Resolució de Presidència de 18 de juliol de 
2019, modificada el 20 d’agost de 2019. 
 
CONCLUSIÓ 
 
Per tot el que s’ha exposat, s’informa FAVORABLEMENT la proposta d’acord per a 
l’atorgament de la subvenció al Consorci de les Vies Verdes.” 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2019 hi figura aquesta subvenció 
consignada nominativament i 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 15.a 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 que correspon a la Junta de Govern la concessió de subvencions excloses de 
concurrència competitiva a l’empara de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions, d’import superior a 18.000 €, segons delegació efectuada a aquesta 
per resolució de presidència de data 18 de juliol de 2019, modificada el 20 d’agost de 
2019. 
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Per l’exposat, la Junta de Govern, a proposta de la diputada delegada, per unanimitat, 
acorda: 
 
ACORD 
 
PRIMER. Concedir una subvenció nominativa d’acord amb les dades següents: 
 

Núm. expedient Nom del beneficiari CIF/NIF 

2020/6216 Consorci de les Vies Verdes P1700047B 

Objecte de la subvenció Naturalesa 

Subvenció per al finançament del projecte FOMENTUR 2018 i els 
crèdits compromesos 2019 

Corrent i inversió 

Cost de l’objecte de la subvenció 
(en €) 

Import de la subvenció (en €)  % de finançament 

724.296,84 365.000,00 Quantia fixa 

 

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
següent: 
 

Aplicació 
pressupostària 

Nom aplicació 
pressupostària 

Import 

500/1700/76710 
Al Consorci de les Vies 
Verdes – Aportació 
extraordinària 

175.000,00 

500/4590/46711 
Al Consorci de les Vies 
Verdes – Aportació 
extraordinària 

190.000,00 

 

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 període 
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 el dia 1 de gener de 
2020 i finalitza el 30 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, nacional, de la Unió Europea o 
d’organismes internacionals. La suma de les subvencions i altres ingressos 
compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar el cost total 
de l’activitat subvencionada. 
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CINQUÈ. Acceptació de la subvenció. El beneficiari ha d’acceptar expressament la 
subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per aplicar-la, 
estipulades en aquest acord, en el termini d’1 mes a comptar de la notificació d’aquest 
acord. La presentació de sol·licitud de pagament de la bestreta s’haurà d’acompanyar 
de l’acceptació expressa de la subvenció per part del beneficiari. 
 
SISÈ. Termini i règim de justificació. El beneficiari ha de justificar, en el termini que 
finalitza el 30 de novembre de 2020, la realització efectiva de l’objecte de la 
subvenció, mitjançant la presentació al Registre General de la Diputació del compte 
justificatiu normalitzat, disponible la seu electrònica 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 o nòmina, segons sigui és el cas. 

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. 

e)Per a les despeses de personal propi, declaració responsable signada per 
cada persona i pel seu cap que acrediti la dedicació de forma argumentada 
i els justificants de despesa corresponents. 

f)Certificat del secretari o la secretària que acrediti que la contractació s’ha 
realitzat d’acord amb el que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, i la resta de normativa vigent en matèria de 
contractació administrativa.  

 
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.  
 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat 
al punt quart, 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. Quan sigui el cas, el beneficiari ha de destinar els béns 
al fi concret per al qual es concedeix la subvenció durant un període mínim de 2 anys 
un cop acabat el projecte. 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. 
 
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. 
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VUITÈ. Pagament. Es podrà efectuar un pagament a compte del 60% de la 
subvenció prèvia sol·licitud del beneficiari, en què caldrà fer constar l’acceptació de la 
subvenció amb les condicions en què ha estat concedida. A la presentació del compte 
justificatiu corresponent, es tramitarà el pagament final de la subvenció, previ informe 
favorable del cap del centre gestor. El pagament de la subvenció es farà mitjançant 
una transferència bancària. 
 
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, 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. 

 

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. 
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. 
g) 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. L’òrgan concedent de la Diputació de 
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de 
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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.  
 
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 departament de Medi Ambient 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. 
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b)El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels 
drets estatutaris. 

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

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

e)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. Protecció de dades. En el cas que l’objecte de la subvenció inclogui el 
tractament de dades de caràcter personal, els beneficiaris i les entitats 
col·laboradores han de complir la normativa i han d’adoptar i implementar els principis 
i les mesures que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament de Europeu i 
del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel 
que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de aquestes dades. 
 
La Diputació de Girona tractarà les dades personals dels interlocutors de la entitat en 
el marc de la gestió de subvencions. Aquestes dades personals, d'utilització 
exclusivament professional, seran tractades en el marc de la legislació vigent en 
protecció de dades de caràcter personal i seran conservades com a part del 
procediment administratiu. Podran accedir, rectificar, suprimir i exercir la resta dels 
seus drets adreçant-se al Delegat de Protecció de Dades de la Diputació de Girona, 
amb domicili a la pujada de Sant Martí, 4-5, 17004, de Girona o bé per correu 
electrònic a dpd@ddgi.cat 
 
DIVUITÈ. 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. 
 
DINOVÈ. Notificar aquest acord al Consorci de les Vies Verdes. 
 
 
10. JG1024/000034/2020-PDDMA; Proposta dip. del. Medi Ambient; Medi 

Ambient (014): Resolució de la campanya d'ajuts per a la realització de 
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projectes dins del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny, 2020 
(exp. 2019/8277) 

 
Resolució de la campanya d'ajuts per a la realització de projectes dins del Parc 
Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny, 2020. Exp. 2019/8277 
 
Vistes les bases específiques reguladores de les subvencions de la Diputació de 
Girona per a la realització de projectes dins del Parc Natural i Reserva de la Biosfera 
del Montseny, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió de 19 de 
novembre de 2019, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) 
número 229, de 29 de novembre de 2019. 
 
Vista la convocatòria aprovada per la Junta de Govern, en data 3 de desembre de 
2019, publicada al BOPG número 243, de 20 de desembre de 2019. 
 
Atès que hi ha hagut redistribució entre les línies i les aplicacions pressupostàries. 
 
Vistos els informes del centre gestor i les actes de les reunions de la Comissió 
avaluadora de 21 de maig i 9 de juliol de 2020, en què es concreta el resultat de 
l’avaluació efectuada. 
 
Atesos els antecedents esmentats, la Junta de Govern, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Modificar la convocatòria de subvencions del programa de suport a la 
realització de projectes dins del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny 
2020 per tal d’incloure unes noves línies amb la seva corresponent aplicació 
pressupostària per tal de poder atendre totes les sol·licituds de subvenció de la 
següent manera: 
 

Línia Aplicació pressupostària Import en euros 

Línia AF 500/1700/47000 0,00 

Línia AF 500/1700/48118 0,00 

Línia AAR 500/1700/48118 0,00 

Línia PA 500/1700/48118 0,00 

Línia EES 500/1700/77000 0,00 

 
Segon. Redistribuir l’import de la convocatòria de subvencions per a la realització de 
projectes dins del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny, d’import total 
154.000,00 €, d’acord amb el detall següent: 
 
Línia Aplicació 

Pressupostària 
Crèdits inicials Crèdits finals Diferència 

 Línia AF  500/1700/47000 0,00 4.786,50 4.786,50 

 Línia AF  500/1700/48118 0,00 30.717,10 30.717,10 

 Línia AF  500/1700/77000 25.000,00 0,00 -25.000,00 

 Línia AF  500/1700/78100  1.000,00 0,00 -1.000,00 

 Línia AAR  500/1700/47000 500,00 1.270,00 770,00 

 Línia AAR  500/1700/48118 0,00 13.128,65 13.128,65 

 Línia AAR  500/1700/77000 36.000,00 8.014,25 -27.985,75 

 Línia AAR  500/1700/78100 1.000,00 22.683,90 21.683,90 
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 Línia ES  500/1700/47000 500,00 0,00 -500,00 

 Línia ES  500/1700/77000 7.500,00 0,00 -7.500,00 

 Línia PA  500/1700/48118 0,00 7.710,13 7.710,13 

 Línia PA  500/1700/76502 4.500,00 0,00 -4.500,00 

 Línia PA  500/1700/77000 15.000,00 0,00 -15.000,00 

 Línia PA  500/1700/78100 1.000,00 8.467,04 7.467,04 

 Línia RF  500/1700/77000 8.000,00 0,00 -8.000,00 

 Línia EES  500/1700/77000 0,00 3.343,48 3.343,48 

 Línia EES  500/1700/78100 9.000,00 49.878,95 40.878,95 

 Línia XV  500/1700/46208 45.000,00 4.000,00 -41.000,00 

  Total 154.000,00 154.000,00 0,00 

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

Línia Aplicació Pressupostària Reajustament 

 Línia AF  500/1700/47000 4.786,50 

 Línia AF  500/1700/48118 30.717,10 

 Línia AF  500/1700/77000 -25.000,00 

 Línia AF  500/1700/78100  -1.000,00 

 Línia AAR  500/1700/47000 770,00 

 Línia AAR  500/1700/48118 13.128,65 

 Línia AAR  500/1700/77000 -27.985,75 

 Línia AAR  500/1700/78100 21.683,90 

 Línia ES  500/1700/47000 -500,00 

 Línia ES  500/1700/77000 -7.500,00 

 Línia PA  500/1700/48118 7.710,13 

 Línia PA  500/1700/76502 -4.500,00 

 Línia PA  500/1700/77000 -15.000,00 

 Línia PA  500/1700/78100 7.467,04 

 Línia RF  500/1700/77000 -8.000,00 

 Línia EES  500/1700/77000 3.343,48 

 Línia EES  500/1700/78100 40.878,95 

 Línia XV  500/1700/46208 -41.000,00 

  Total 0,00 

 
 
Quart. Publicar la distribució definitiva dels crèdits d’aquesta convocatòria a la Base 
de Dades Nacional de Subvencions, i fer-ne una menció expressa al BOPG. 
 
Cinquè. Concedir a les persones físiques o jurídiques que figuren a l'ANNEX 1 –que 
s’incorpora a la present proposta i s’integra en aquest acord a tots els efectes legals-, 
les subvencions a fons perdut pels conceptes i imports que s'hi especifiquen. 
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Sisè. Denegar a les persones físiques o jurídiques que figuren a L'ANNEX 2 –que 
s’incorpora a la present proposta i s’integra en aquest acord a tots els efectes legals-, 
pels motius que s’hi especifiquen. 
 
Setè. Donar per desistides les sol·licituds o les actuacions de les persones físiques o 
jurídiques que figuren a L'ANNEX 3 –que s’incorpora a la present proposta i s’integra 
en aquest acord a tots els efectes legals-, pels conceptes que s’hi senyalen, i, en 
aplicació de l'article 18 de l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona, ordenar l'arxiu dels expedients. 
 
Vuitè. Disposar la despesa total, de 154.000,00 €, amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries següents del pressupost de l’any 2020 de la Diputació de Girona: 
 

Línia Aplicació Pressupostària Import concedit 

 Línia AF  500/1700/47000 4.786,50 

 Línia AF  500/1700/48118 30.717,10 

 Línia AAR  500/1700/47000 1.270,00 

 Línia AAR  500/1700/48118 13.128,65 

 Línia AAR  500/1700/77000 8.014,25 

 Línia AAR  500/1700/78100 22.683,90 

 Línia PA  500/1700/48118 7.710,13 

 Línia PA  500/1700/78100 8.467,04 

 Línia EES  500/1700/77000 3.343,48 

 Línia EES  500/1700/78100 49.878,95 

 Línia XV  500/1700/46208 4.000,00 

  Total 154.000,00 

 
 
Novè. Informar als beneficiaris que, una vegada comunicada la concessió de l’ajuda, 
si en el termini d’un mes el beneficiari no manifesta el contrari, s’entendrà que 
accepta la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades que hi 
siguin d’aplicació. 
 
Desè. Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 

 
11. JG1024/000035/2020-PDDMA; Proposta dip. del. Medi Ambient; Medi 

Ambient (014): Resolució de subvencions del programa de suport a 
actuacions en matèria forestal i de prevenció d'incendis forestals 2020 línia 
2 (exp. 2019/8073) 

 
Vistes les bases específiques reguladores de les subvencions per a actuacions en 
matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals, aprovades pel Ple de la Diputació 
de Girona en la sessió de 19 de novembre de 2019, publicada l’aprovació definitiva al 
Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) número 36, de 21 de febrer de 2020. 
 
Vista la convocatòria aprovada per la Junta de Govern, en data 3 de desembre de 
2019, publicada al BOPG número 243, de 20 de desembre de 2019. 
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Atès que de l’aplicació pressupostària 500/1700/78101 no s’ha esgotat el pressupost, 
un cop coberts els conceptes que corresponen, d’acord amb la convocatòria, l’import 
sobrant s’ha redistribuït a l’aplicació pressupostària 500/1700/48102.  
 
Vist l’informe del centre gestor i l’acta de la comissió avaluadora, de 15 de juliol de 
2020, en què es concreta el resultat de l’avaluació efectuada. 
 
Atesos els antecedents esmentats, la Junta de Govern, a proposta de la diputada 
delegada de Medi Ambient, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Esmenar l’error a la taula del punt tercer de la resolució de subvencions del 
programa de suport a actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis 
forestals 2020, aprovada per la Junta de Govern de data 7 de juliol de 2020, en el 
sentit d’on diu “Línia 1 500/1700/76203 11.940,61” hi ha de dir “Línia 1 
500/1700/76203 11.490,61”. 
 
Segon. Redistribuir l’import de la convocatòria de subvencions del programa de suport 
a actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals anualitat 2020, 
línia 2, d’import total 180.000,00 €, d’acord amb el detall següent: 
 

Línia Aplicació pressupostària Crèdits 
inicials  

Crèdits finals  Diferència  

Línia 2 500/1700/48102 (ADFs) 146.000,00  151.053,67 5.053,67 

Línia 2 500/1700/48102 
(Associacions i 
Federacions ADF) 

24.000,00  25.180,41 1.180,41 

Línia 2 500/1700/78101 (ADFs) 7.000,00 3.422,20 -3.577,80 

Línia 2 500/1700/78101 
(Associacions i 
Federacions ADF) 

3.000,00 343,72 -2.656,28 

 Total 180.000,00 180.000,00 0,00  

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

Línia Aplicació pressupostària Reajustament 

Línia 2 500/1700/48102 (ADFs) 5.053,67 

Línia 2 500/1700/48102 (Associacions i 
Federacions ADF) 

1.180,41 

Línia 2 500/1700/78101 (ADFs) -3.577,80 

Línia 2 500/1700/78101 Associacions i 
Federacions ADF) 

-2.656,28 

 Total 0,00  

 
Quart. Publicar la distribució definitiva dels crèdits d’aquesta convocatòria a la Base 
de Dades Nacional de Subvencions, i fer-ne una menció expressa al BOPG. 
 
Cinquè. Concedir a les ADF i les Associacions i Federacions d’ADF que es relacionen 
a l’annex I -que consta a l’expedient i s’integra en aquest acord a tots els efectes 
legals-, les subvencions a fons perdut pels conceptes i imports que s'especifiquen, 
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amb destí a la campanya de suport a les agrupacions de defensa forestal (ADF) de 
les comarques gironines, línia 2. 
 
Sisè. Desestimar a l’ADF que es relaciona a l’annex II -que consta a l’expedient i 
s’integra en aquest acord a tots els efectes legals-, la sol·licitud de participació a la 
campanya de suport a les agrupacions de defensa forestal (ADF) de les comarques 
gironines, línia 2, pel motiu que s’hi especifica. 
 
Setè. Disposar la despesa total, de 179.952,74 €, amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries següents del pressupost de l’any 2020 de la Diputació de Girona: 
 

Línia Aplicació pressupostària Import 
concedit 

Línia 2 500/1700/48102 (ADFs) 151.053,67 

Línia 2 500/1700/48102 (Associacions i 
Federacions ADF) 

25.180,41 

Línia 2 500/1700/78101 (ADFs) 3.422,20 

Línia 2 500/1700/78101 (Associacions i 
Federacions ADF) 

296,46 

 TOTAL 179.952,74 

 
Vuitè. Anul·lar, de l’autorització de despesa 220200000976, el saldo sobrant per 
import de 47,26 euros de l’aplicació pressupostària 500/1700/78101 del pressupost 
del 2020. 
 
Novè. Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
 
12. JG1024/000004/2020-PDDNT; Proposta dip. del. Noves Tecnologies; Noves 

tecnologies (016): Aprovar l'addenda al conveni de col·laboració entre 
Diputació de Girona i el Consorci Localret per a l'any 2020 (exp. 2020/6785) 

 
El Consorci Localret, amb NIF P5800043A i amb seu a Llacuna, 166 9a pl., 08018 
Barcelona, està format per més de vuit-cents municipis de Catalunya, juntament amb 
entitats municipalistes, i té la finalitat de fomentar, impulsar i coordinar el 
desenvolupament de les tecnologies de la informació i la comunicació en l’àmbit dels 
ens locals catalans així com representar-los davant tota mena d’administracions, 
empreses i organismes relacionats amb el desplegament i explotació de xarxes, la 
prestació de serveis de comunicacions electròniques, i l’administració electrònica. 
Diputació de Girona, en virtut de les seves funcions d’assistència i cooperació, està 
interessada en donar suport i potenciar la incorporació dels municipis en la 
implantació i utilització de les noves tecnologies de la informació, i en el 
desenvolupament de les xarxes de comunicacions electròniques a tots els municipis 
de la província de Girona i, especialment, en aquells que tenen menys capacitat 
econòmica i de gestió. 
Des de la constitució del Consorci Localret s’ha anat produint una estreta 
col·laboració entre aquest ens i Diputació de Girona en l’àmbit de l’assessorament als 
municipis en qüestions relatives al desenvolupament de les diferents xarxes de 
comunicació electròniques en el territori i en les actuacions de suport als ajuntaments 
en l’àmbit de les tecnologies de la informació i de la comunicació. Aquesta 
col·laboració es va formalitzar amb un conveni interadministratiu entre Diputació de 
Girona i Consorci Localret de data 22 de maig de 2015. 
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La Junta de Govern és l’òrgan competent per aprovar convenis de col·laboració, 
d’acord amb l’article 9.3 del Reglament orgànic de Diputació de Girona, de 7 de 
desembre de 2015, i el decret de la Presidència de Diputació de Girona de 19 d’agost 
de 2019, de delegacions del president a favor de la Junta de Govern, punt segon, 
apartat b), en matèria de convenis, d’acord amb el cartipàs de Diputació de Girona 
aprovat pel Ple de 4 de juliol de 2019. 
Vistos els antecedents, l’informe favorable del cap del Servei, i que existeix crèdit 
adequat i suficient per a la naturalesa d’aquesta despesa, la Junta de Govern, a 
proposta del diputat delegat de Noves Tecnologies, per unanimitat, acorda: 
Primer. Aprovar l’addenda al conveni de col·laboració entre Diputació de Girona i el 
Consorci Localret per a l’any 2020, que es transcriu literalment tot seguit: 

«ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE DIPUTACIÓ DE 
GIRONA I EL CONSORCI LOCALRET, ANY 2020. 
»»INTERVENEN 
D’una banda, el president de Diputació de Girona, senyor Miquel Noguer i Planas, 
d’acord amb el nomenament efectuat per acord del Ple de 4 de juliol de 2019, i 
facultat per acord de la Junta de Govern de data ______________, assistit pel 
senyor Jordi Batllori, secretari general de la Diputació. 
I de l’altra, el president del Consorci Localret, senyor _______________, assistit en 
aquest acte pel senyor Jordi Cases i Pallarès, secretari general del Consorci. 
Les parts es reconeixen mútuament la qualitat en què cadascú intervé, així com la 
capacitat legal necessària per formalitzar aquesta addenda, i per això, 
»»MANIFESTEN 
I. Que mitjançant acord del Ple de la Diputació de data 16 de desembre de 2014 es 
va aprovar l’adhesió de Diputació de Girona al Consorci Localret. En el mateix acte 
es van aprovar els estatuts del Consorci. 
II. Que ambdues parts van signar, en data 22 de maig de 2015, el conveni de 
col·laboració per a la integració de la Diputació com a membre de ple dret del 
Consorci, en el qual es pacta l’aportació anual de la Diputació de Girona per a 
l’exercici 2015, així com la signatura de les corresponents addendes per 
determinar l’aportació anual de Diputació en l’exercici corresponent. 
III. Que en base a aquests antecedents, i mitjançant la present addenda, les parts 
determinen l’aportació de la Diputació de Girona per a l’exercici 2020, d’acord amb 
els següents: 
»»PACTES 
Primer. L’objecte d’aquesta addenda al conveni de col·laboració interadministrativa 
entre la Diputació de Girona i el Consorci Localret és la col·laboració entre la 
Diputació de Girona i el Consorci Localret per a l’exercici 2020. 
Segon. Diputació de Girona, com a membre del Consorci Localret, contribuirà a les 
despeses de funcionament del Consorci mitjançant el pagament d’una quota de 
66.000 euros per a l’any 2020. 
»»I en prova de conformitat, signen aquesta addenda, per duplicat i a un sol efecte, 
en el lloc i data que tot seguit s’indiquen. 
Barcelona, _____________________________. President del Consorci Localret. 
Jordi Cases i Pallarès. El secretari general. 
Girona, Miquel Noguer i Planas. President de Diputació de Girona. Jordi Batllori i 
Nouvilas. El secretari general». 

 
Segon. Aprovar la quota que Diputació de Girona abonarà a Consorci Localret per a 
l'any 2020, i autoritzar i disposar la despesa de 66.000,00 euros amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària 310 4910 46760 del pressupost de 2020. 
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Tercer. Facultar el president de Diputació de Girona per signar l’addenda al conveni 
de col·laboració entre les dues entitats, qualsevol altre document que sigui necessari 
per executar aquest acord, i resoldre els recursos que s’hi puguin interposar. 
D’aquestes resolucions se’n donarà compte a la Junta de Govern en la propera sessió 
que celebri. 
 
 
13. JG1024/000005/2020-PDDNT; Proposta dip. del. Noves Tecnologies; Noves 

tecnologies (016): Concessió i redistribució del crèdit de les subvencions a 
museus i col·leccions de les comarques gironines per a actuacions en 
noves tecnologies, anualitat 2020 (exp. 2020/435) 

 
Vistes les bases reguladores, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la 
sessió de 22 de gener de 2019, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona 
(BOPG) núm. 22, de 31 de gener de 2019; 
 
Vista la convocatòria de l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports, i Educació 
de la Diputació de Girona, aprovada per la Junta de Govern en la sessió de 24 de 
març de 2020 i publicada al BOPG núm. 80, de 24 d’abril de 2020; 
 
Vist que, segons el punt 2 de les bases reguladores de subvencions a museus i 
col·leccions de les comarques gironines per dotar-se d’equipaments relacionats 
amb les noves tecnologies, l’òrgan competent per a aprovar la concessió de les 
subvencions esmentades és la Junta de Govern de Diputació de Girona; 
 
Atesa la proposta de resolució d’aquesta campanya de la Comissió Avaluadora en la 
seva reunió del 22 de juliol de 2020, i vist que s’havien previst el mateix número 
de sol·licituds de subvencions per a entitats no lucratives que per a ajuntaments, i 
que n’han arribat més d’ajuntaments; 
 
Vist l’informe favorable del cap del Servei, en el qual s’acredita l’existència de 
crèdit pressupostari adequat a la despesa que es proposa contreure; 
 
D’acord amb els antecedents exposats, la Junta de Govern, a proposta del 
diputat delegat de Noves Tecnologies, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Redistribuir l’import de la convocatòria en noves tecnologies a museus i 
col·leccions de les comarques gironines campanya 2020, d’import 30.000,00 euros, 
d’acord amb el detall següent: 
 
Aplicació pressupostàriaCrèdits inicials (€)   Crèdits finals (€)              Diferència(€) 

310 4910  76201  Ajuts  ajuntaments per a15.000,00 €      24.827,60 €   9.827,60 € 
museus i col·leccions noves tecnologies 
310 4910  78100  Ajuts  entitats no lucre15.000,00 €        5.172,40  €   9.827,60 € 
per a museus i col·leccions noves tecnologies 

Total30.000,00 €      30.000,00 €         0,00 € 

 

Segon. Reajustar la despesa autoritzada d’acord amb el resultat de l’import final de la 
convocatòria: 
 
Aplicació pressupostària                  Reajustament  (€) 

310 4910  76201  Ajuts  ajuntaments per a museus i col·leccions  noves tecnologies            9.827,60 € 
310 4910  78100  Ajuts  entitats no lucre per a museus i col·leccions noves tecnologies      -9.827,60 € 

Total      0,00 € 
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Tercer. Publicar la modificació de la convocatòria del primer punt 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, d’acord amb les dades següents: 
 
Subvencions a ajuntaments amb càrrec a l’aplicació 310 4910 76201: 

 
Subvencions a ajuntaments amb càrrec a l’aplicació 310 4910 78100: 
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El total concedit entre ajuntaments i entitats no lucratives són 29.999,92 €. 
 
Cinquè. Disposar la despesa amb càrrec a les aplicacions: 
 

310 4910 76201 « Ajuts  a  ajuntaments  pe r  a  museus i col·leccions noves 
tecnologies»: 24.827,52 €. 
 
310  4910  78100  «Ajuts  a  entitats  no  lucratives  pe r  a  museus i 
col·leccions noves tecnologies»: 5.172,40 €. 
 

Sisè. Anul·lar el saldo sobrant de la convocatòria, 0,08 €, de l’aplicació 
pressupostària 310 4910 76201 «Ajuts a ajuntaments pe r  a  museus i col·leccions 
noves tecnologies». 
 
Setè. Establir el termini màxim de justificació el 31 de març de 2021. 
 
Vuitè. 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 generals i específiques fixades que hi 
siguin d’aplicació. 
 
Novè. Comunicar el present acord als beneficiaris de les subvencions i als 
peticionaris la sol·licitud dels quals ha estat desestimada, si escau, amb indicació dels 
recursos que són procedents. 
 
 
14. JG1024/000018/2020-PDDSE; Proposta diputat delegat Servei d'Esports; 

Servei d'Esports (026): Convocatòria de subvencions pel suport al 
programa A dels ajuntaments, del programa B de les entitats esportives, el 
programa C dels consells esportius i el programa D del neda a l'escola 
anualitat 2020 (exp. 2020/3244) 

 
Vistes les bases reguladores de subvencions per al finançament de l’acció de 
promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines, aprovades 
pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió de 18 de febrer de 2020, publicades al 
Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) número 41 de 28 de febrer de 2020. 
 
Vista la convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva als 
ajuntaments, les entitats esportives, els consells esportius i els centres educatius, en 
el marc dels diferents programes de suport i destinades al finançament de l’acció de 
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promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines, aprovada 
per Junta de Govern en la sessió de 7 d’abril de 2020, i publicada al BOPG número 
78 de 22 d’abril de 2020. 
 
L’òrgan competent per generar la despesa és la junta de govern d’acord amb el punt 
número 9 de les bases publicades al bop número 41 de 28 de febrer de 2020. 
 
Els criteris de valoració es troben al punt 6 de les bases publicades al bop número 41 
de 28 de febrer de 2020. 
 
D’acord amb els antecedents exposats, reunida la comissió qualificadora en data 9 de 
juliol de 2020 i vist l’informe del cap del centre gestor, la Junta de Govern,  a proposta 
del diputat delegat d’Esports, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Concedir als ajuntaments que consten a l'annex 1, 2, 3 i 4 que consten a 
l’expedient i s'integra en aquest acord a tots els efectes legals, en el marc del 
subprograma A1, A2, A3 i A4 de suport als ajuntament de la demarcació de Girona, 
les quantitats que s’assenyalen en concepte de subvenció, i aprovar la despesa 
corresponent amb càrrec a l'aplicació pressupostària del pressupost d'enguany que 
s'indica. 
 
Segon. Concedir a les entitats que consten a l’annex 5 i 6 que consten a l’expedient i 
s’integra en aquest acord a tots els efectes legals, en el marc del subprograma B1 i 
B2 de suport a les entitats de la demarcació de Girona, les quantitats que 
s’assenyalen en concepte de subvenció, i aprovar la despesa corresponent amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària del pressupost d’enguany que s’indica. 
 
Tercer. Concedir als consells esportius de la demarcació de Girona que consten a 
l’annex 7 i que consten a l’expedient i s’integra en aquest acord a tots els efectes 
legals, en el marc del Programa C de suport als consells esportius comarcals, les 
quantitats que s’assenyalen en concepte de subvenció, i aprovar la despesa 
corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària del pressupost d’enguany que 
s’indica. 
 
Quart. Concedir als ajuntaments, centres educatius o les seves associacions escolars 
que consten a l’annex 8 que consten a l’expedient i s’integra en aquest acord a tots 
els efectes legals, en el marc del programa D del neda a l’escola, les quantitats que 
s’assenyalen en concepte de subvenció, i aprovar la despesa corresponent amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària del pressupost d’enguany que s’indica. 
 
Cinquè. Desestimar les sol·licituds que consten en l’annex 1 fins l’annex 8 que 
consten a l’expedient i s’integra en aquest acord a tots els efectes legals, en el marc 
del subprograma A1, A2, A3, A4,B1, B2, programa C i programa D. 
 
Sisè. Deixar en llista d’espera les sol·licituds del subprograma A3 que reuneixen els 
requisits i no es poden atendre per manca de pressupost a l’aplicació pressupostària, 
a l’espera de la redistribució de crèdits que es pugui fer en la resolució dels 
subprogrames A5, B3, B4, B5 i E que encara estan pendents de resoldre de la 
mateixa convocatòria. 
 
Setè. Disposar la despesa amb càrrec a les aplicació pressupostària del pressupost 
de 2020 de la Diputació de Girona, que tot seguit s'indica: 
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subprograma Aplicació pressupostària  

A1 320.3410.46200 265.021,78 

A2 320.3410.46201 14.608,59 

A3 320.3410.76200 495.502,52 

A4 320.3410.76202 140.000,00 

B1 320.3410.48103 194.419,47 

B2 320.3410.48105 354.664,74 

Programa C 320.3410.48107 182.300,00 

Programa D 320.3410.48102 97.569,97 

 

Vuitè. Notificar als beneficiaris que una vegada comunicada la concessió de l’ajuda 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. 
 
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. 
 
L’incompliment de les obligacions 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. 
 
Desè. Condicionar el lliurament de la subvenció a l’acompliment de la vigent 
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la justificació de 
l’objecte de la subvenció mitjançant la presentació del formulari “Compte justificatiu” 
(www.ddgi.cat / Oficina virtual / Documentació / Documents compte justificatiu ), 
juntament amb recull fotogràfic i/o documentació editada on es visualitza el suport de 
la Diputació de Girona. L’import a justificar està relacionat al corresponent annex. 
 
En el programa C dels consells esportius comarcals de la demarcació de Girona s’ha 
d’entrar també una memòria de la realització de l’actuació subvencionada que permeti 
valorar el seu grau d’execució 
 
En el programa neda a l’escola s’ha d’entrar un certificat, emès per l’empresa 
responsable de l’activitat de piscina, on es faci referència que s’ha complert l’objecte 
de l’activitat establerta a les bases. En el cas que s’hagués necessitat un monitor 
addicional per alumnes amb necessitats educatives especials també s’haurà 
d’especificar en aquest mateix certificat. També s’ha d’entrar una memòria de la 
realització de l’actuació subvencionada que permeti valorar el seu grau d’execució. 
 
Les subvencions s’han de justificar dins dels TERMINIS que finalitzen: 
 
-Subprograma A1 i A2 fins el 30/9/2020 
-Subprograma A3 i A4 fins el 30/11/2020 
-Subprograma B1 i B2 fins el 30/09/2020 
-Programa C i D fins el 30/09/2020 
 
Onzè. En tot acte de publicitat relatiu a l’objecte d’aquesta subvenció s'hi haurà 
d’esmentar la col·laboració econòmica de la Diputació de Girona. 
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Dotzè. Notificar aquest acord als beneficiaris. 
 
 
15. JG1024/000049/2020-PDDSEL; Prop. dip. del. Suport a Entitats Locals; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Resolució de la convocatòria 
de subvencions per a inversions municipals en cementiris, any 2020 (exp. 
2020/655) 

 
Vistes les bases reguladores de subvencions per a inversions municipals en 
cementiris, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió de 21 de gener 
de 2020, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) número 51, 
de 12 de març de 2020. 

 
Vista la convocatòria aprovada per la Junta de Govern, de 3 de març de 2020, 
publicada al BOPG número 49, de 10 de març de 2020 amb un import autoritzat 
màxim de 320.000 € i que estableix la possibilitat d’ampliar-ne la quantia amb 100.000 
€ addicionals 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). 
 
Atès que s’ha donat una d’aquestes circumstàncies, i per tal d’atendre un major 
nombre de sol·licituds s’incrementa en 93.704,64 € el crèdit disponible de l’aplicació 
pressupostària 220 9420 76204 Ajuts a ajuntaments per inversions en cementiris, per 
vinculació jurídica. 
 
Vistos els informes de l’òrgan instructor de data 15 de juliol de 2020 i de la Comissió 
Avaluadora de 16 de juliol de 2020, en què es concreta el resultat de l’avaluació 
efectuada considerant el crèdit inicial i final de la convocatòria de subvencions per a 
inversions municipals en cementiris, any 2020. 
 
D’acord amb els antecedents esmentats, la Junta de Govern, a proposta del diputat 
delegat de Suport a les Entitats Locals, per unanimitat, acorda: 
 
PRIMER. Declarar la disponibilitat del crèdit de 93.704,64 €, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària del pressupost de 2020 220 9420 76204 Ajuts a ajuntaments per 
inversions en cementiris 
 
SEGON. Ampliar la convocatòria de subvencions per a inversions en cementiris, 
anualitat 2020, en 93.704,64 €, d’acord amb el que es detalla tot seguit, i autoritzar la 
despesa addicional amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent. 
 

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

Any Aplicació Pressupostària 
Crèdits 
inicials 

Augment de la 
convocatòria 

Crèdits finals 

2020 
220 9420 76204 Ajuts a ajuntaments per inversions en 
cementiris 

300.000,00 €   93.704,64 €  393.704,64 € 

2021 
220 9420 76204  Ajuts a ajuntaments per inversions en 
cementiris 

 20.000,00 €    20.000,00 € 

    320.000,00 €  93.704,64 € 413.704,64 € 
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QUART. Concedir als beneficiaris que es relacionen a continuació les subvencions 
pels conceptes i imports que s’especifiquen: 
 

Ajuntament NIF Exp. Actuació 
Punts Import a 

justificar 
Subvenció 

Pagament 
2020 

Pagament 
2021 

Observaci
ons 

Agullana P1700100I 
2020/ 
6341 

 Millora 
d’accessibilitat, 
la seguretat 
estructural i de 
les condicions 
sanitàries del 
cementiri  

20 56.021,95 €  50.000,00 €  50.000,00 €  

 

Campllong P1704200C 
2020/ 
6252 

 Obres 
d'arranjament 
del cementiri de 
Campllog  

17 57.897,51 €  50.000,00 €  30.000,00 € 20.000,00 € 

S’ha 
plurianualit

zat la 
subvenció 

d’acord 
amb la 
previsió 

d’execució 
que van 

informar a 
la 

sol·licitud 

Colomers P1706000E 
2020/ 
6359 

 Rehabilitació i 
adequació del 
cementiri 
municipal  

24 49.947,42 €  44.952,67 €  44.952,67 €   

 

Crespià P1706300I 
2020/ 
4610 

 Reparació de 
les cobertes 
dels nínxols i 
altres millores  

17 35.192,93 €   31.673,63 €   31.673,63 €   

 

Isòvol P1709000B 
2020/ 
6175 

 Millora al 
cementiri d'All  

23 39.658,49 €  35.692,49 €  35.692,49 €   

S’ha re 
calculat 

l’import del 
projecte 

excloent la 
partida de 

construcció 
de nous 
nínxols 

Maçanet de 
Cabrenys 

P1710800B 
2020/ 
4748 

 Reforma del 
cementiri 
municipal de 
Maçanet de 
Cabrenys  

28 55.086,41 €  49.577,76 €  49.577,76 €   

 

Masarac P1710600F 
2020/ 
5906 

 Actuacions de 
millora al 
cementiri de 
Vilarnadal  

24 47.612,73 €  42.000,00 €  42.000,00 €   

 

Mollet de 
Peralada 

P1711300B 
2020/ 
6178 

 Adequació del 
cementiri  

17 24.012,45 €   21.611,20 €   21.611,20 €   
 

Riumors P1716000C 
2020/ 
4612 

 Reparació de 
diverses 
patologies 
d'elements 
constructius i 
adequació de 
l'accessibilitat a 
la normativa  

17 20.102,64 €  18.092,37 €  18.092,37 €   

 

Sant 
Climent 
Sescebes 

P1716700H 
2020/ 
6255 

 Actuacions 
vàries en el 
cementiri 
municipal de 
Sant Climent 
Sescebes  

18 20.488,34 €  18.439,50 €  18.439,50 €   
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Ventalló P1722400G 
2020 
/6253 

 Adequació del 
cementiri 
municipal de 
Ventalló  

20 20.658,04 €  18.592,23 €  18.592,23 €   

 

Vilademuls P1723200J 
2020/ 
5523 

 Millora del 
cementiri 
municipal de 
Vilademuls  

18 36.747,55 €  33.072,79 €  33.072,79 €   

 

        
 

 
413.704,64 

€ 393.704,64 €  20.000,00 € 
 

 

CINQUÈ. Disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
220.9420.76204 del pressupost de la Diputació de Girona de 2020 per un import de 
393.704,64 € i disposar la despesa per un import de 20.000,00 € amb càrrec a la 
mateixa aplicació pressupostària per a l’any 2021, condicionat a l’existència de crèdit 
adequat i suficient per a l’exercici 2021. 
 
SISÈ. Aprovar la relació ordenada dels peticionaris les sol·licituds dels quals, tot i 
complir les condicions per ser beneficiaris, no s’han estimat en excedir la quantia 
màxima del crèdit final de la convocatòria: 

 

Ajuntament NIF 
Núm. 
Exp. 
/2020 

Pobla-
ció 

Actuació   
Import a 
justificar 

Subvenció 
possible 

% Punts 

Biure P1724900D 6350 232  Reparació i millora al cementiri         25.613,53 €    23.052,18 €  90% 15 

Pontós P1714500D 6167 266 
 Rehabilitació Arranjament 
cementiri  

       49.787,64 €     44.787,64 €  90% 15 

Bolvir P1702700D 5765 369 
 Inversions Municipals en 
cementiris  

       17.439,50 €     15.695,54 €  90% 15 

Tallada 
d'Empordà 

P1720700B 6256 463 
 Adequació, rehabilitació i 
millores del cementiri municipal 
de la Tallada d'Empordà  

       47.990,51 €     43.191,46 €  90% 15 

Borrassà P1702900J 5986 714 
 Actuació d’inversió municipal al 
cementiri  

       55.930,73 €     50.000,00 €  89% 15 

Vila-sacra P1724500B 6076 760 
 Recalçament del mur de façana 
del cementiri municipal  

         5.938,68 €       5.344,81 €  90% 15 

 
SETÈ. Entendre per desistides les sol·licitud presentades pels ajuntaments que es 
relacionen tot seguit al no haver respost al requeriment d’esmena de sol·licituds 
efectuats, amb el corresponent advertiment de desistiment en el cas de l’Ajuntament 
de Vilaür i per desistiment de l’Ajuntament d’Urús: 
 

Ajuntament 
Núm. 
Exp. 
/2020 

Actuació Pressupost  
Subvenció 
sol·licitada 

% 

Vilaür 
 

6358 
 Rehabilitació cementiri municipal  

     36.559,36 €     32.903,42 €  90% 

Urús 
 

5412  Millores cementiri municipal, fase 3     138.525,92 €     18.525,91 €  13,37% 

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

Ajuntamen
t 

Núm. 
Exp. 
/2020 

Actuació Pressupost  
Subvenció 
sol·licitada 

Motiu desestimació 
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Albanyà 6514 
Projecte bàsic i 
executi/seguretat i 
salut del cementiri  

    109.828,40 
€  

    50.000,00 €  

No complir requisit 
durada drets funeraris 
per ser beneficiari que 
estableix la base 
reguladora 4a  

Cervià de 
Ter 

6362 

 Actuacions de 
reparació, rehabilitació 
i millora en el cementiri 
municipal de Cervià de 
Ter  

      37.865,74 
€  

    30.692,38 €  

No complir requisit 
durada drets funeraris 
per ser beneficiari que 
estableix la base 
reguladora 4a  

Pedret i 
Marzà 

6106 
 Actuacions de millora 
al cementiri de Pedret  

      33.490,96 
€  

    30.141,86 €  

No complir requisit 
durada drets funeraris 
per ser beneficiari que 
estableix la base 
reguladora 4a  

Vallfogona 
de Ripollès 

6367 
 Obres de consolidació 
cobertes i tanca del 
cementiri  

      22.900,38 
€  

    20.610,34 €  

No complir requisit 
durada drets funeraris 
per ser beneficiari que 
estableix la base 
reguladora 4a  

 

Ajuntament 
Núm. 
Exp. 
/2020 

Actuació Pressupost  
Subvenció 
sol·licitada 

Punts 
Motiu 

desestimació 

Armentera 6172 
Rehabilitació cobertes 
del nínxols del 
cementiri  

     22.813,42 €     20.352,08 €  10 

No assolir la 
puntuació mínima 
de 15 punts 
establerta a la 
base reguladora 
6a 

Boadella i 
les Escaules 

4870 

Actuacions 
d'accessibilitat i millora 
del manteniment del 
cementiri de Les 
Escaules  

     22.835,23 €     20.551,70 €  12 

No assolir la 
puntuació mínima 
de 15 punts 
establerta a la 
base reguladora 
6a 

Camós 6208 Actuacions al cementiri       19.902,08 €     17.911,87 €  7 

No assolir la 
puntuació mínima 
de 15 punts 
establerta a la 
base reguladora 
6a 

Castellfollit 
de la Roca 

4735 
Arranjaments varis al 
cementiri municipal  

     42.863,59 €     38.577,23 €  14 

No assolir la 
puntuació mínima 
de 15 punts 
establerta a la 
base reguladora 
6a 

Cistella 5604 
Reforma del cementiri 
de Cistella  

     41.210,36 €     37.089,32 €  3 

No assolir la 
puntuació mínima 
de 15 punts 
establerta a la 
base reguladora 
6a 
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Garrigàs 5521 
Actuacions de millora i 
seguretat al cementiri 
de Garrigàs  

     45.729,24 €     41.156,31 €  5 

No assolir la 
puntuació mínima 
de 15 punts 
establerta a la 
base reguladora 
6a 

Juià 3806 
Arranjament de la 
coberta del cementiri  

     16.390,32 €     14.751,29 €  10 

No assolir la 
puntuació mínima 
de 15 punts 
establerta a la 
base reguladora 
6a 

Maià de 
Montcal 

4289 
Rehabilitació de la 
coberta i construcció 
d'ossera  

     32.506,64 €     29.255,97 €  13 

No assolir la 
puntuació mínima 
de 15 punts 
establerta a la 
base reguladora 
6a 

Montagut i 
Oix 

5650 
Arranjaments varis al 
cementiri municipal  

     16.185,61 €     14.567,04 €  7 

No assolir la 
puntuació mínima 
de 15 punts 
establerta a la 
base reguladora 
6a 

Ordis 6016 
Reparació, 
arranjament i millores 
en el cementiri  

     27.137,32 €     24.423,58 €  14 

No assolir la 
puntuació mínima 
de 15 punts 
establerta a la 
base reguladora 
6a 

Palol de 
Revardit 

5522 

Millora de 
l'accessibilitat al 
cementiri municipal, 1a 
fase  

     62.798,43 €     50.000,00 €  12 

No assolir la 
puntuació mínima 
de 15 punts 
establerta a la 
base reguladora 
6a 

Pardines 3960 

Arranjament del mur 
del cementiri i canvi de 
l'enllumenat  

     18.389,94 €     16.550,94 €  12 

No assolir la 
puntuació mínima 
de 15 punts 
establerta a la 
base reguladora 
6a 

Pont de 
Molins 

5239 

Correcció de 
deficiències de 
seguretat  
i instal·lació serveis 
higiènics  

       9.272,44 €       8.345,19 €  10 

No assolir la 
puntuació mínima 
de 15 punts 
establerta a la 
base reguladora 
6a 

Sant Llorenç 
de la Muga 

5458 

Recalçat del mur de 
tancament del 
cementiri, millora del 
drenatge i l'ossera. 

       9.801,00 €       8.820,90 €  13 

No assolir la 
puntuació mínima 
de 15 punts 
establerta a la 
base reguladora 
6a 
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Sant Martí 
Vell 

4751 
Millores en el cementiri 
municipal de Sant 
Martí Vell  

     18.392,97 €     16.553,67 €  13 

No assolir la 
puntuació mínima 
de 15 punts 
establerta a la 
base reguladora 
6a 

Sant Miquel 
de Fluvià 

6078 
Actuació d’inversió 
municipal al cementiri  

     37.159,99 €     33.443,99 €  10 

No assolir la 
puntuació mínima 
de 15 punts 
establerta a la 
base reguladora 
6a 

Sant Mori 5063 
Rehabilitació cementiri 
municipal de Sant Mori  

     21.443,51 €     19.299,15 €  8 

No assolir la 
puntuació mínima 
de 15 punts 
establerta a la 
base reguladora 
6a 

Saus, 
Camallera i 
Llampaies 

4660 
Rehabilitació cementiri 
municipal de 
Camallera  

     20.378,77 €     18.340,90 €  12 

No assolir la 
puntuació mínima 
de 15 punts 
establerta a la 
base reguladora 
6a 

Siurana 6515 
Rehabilitació del 
cementiri de Siurana 
d'Empordà  

     45.461,89 €     40.915,70 €  0 

No assolir la 
puntuació mínima 
de 15 punts 
establerta a la 
base reguladora 
6a 

Vilamacolu
m 

4609 

Creació d'accés del 
vehicle municipal i 
protecció d'elements 
constructius 
deteriorats  

     49.974,33 €     44.976,89 €  6 

No assolir la 
puntuació mínima 
de 15 punts 
establerta a la 
base reguladora 
6a 

 
 
NOVÈ. Informar als beneficiaris que, una vegada comunicada la concessió de la 
subvenció, si en el termini d’un mes no manifesten el contrari, s’entendrà que 
accepten la subvenció, així com les condicions general i específiques fixades que hi 
siguin d’aplicació. 
 
DESÈ. Condicionar el lliurament de la subvenció a l’acompliment de la vigent 
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la justificació de les 
actuacions d’acord amb el determinen les bases reguladores: 
 

Termini: 1 mes després de la finalització del període d’execució, que és de 18 
mesos a comptar des de la notificació de la resolució d’atorgament de la 
subvenció. 

 

Forma: compte justificatiu simplificat i fotografia del cartell, d’acord amb l’apartat 
22è de les Bases reguladores. 
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ONZÈ. Notificar aquest acord als beneficiaris de les subvencions, als peticionaris les 
sol·licituds dels quals, tot i complir les condicions per ser beneficiaris, no s’han estimat 
en excedir la quantia màxima del crèdit fixat a la convocatòria i als peticionaris als 
quals se’ls ha desestimat la sol·licitud. 
 
 
16. JG1024/000050/2020-PDDSEL; Prop. dip. del. Suport a Entitats Locals; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Proposta resolució de la 
convocatòria de subvencions per a actuacions municipals per nevades, 
anualitat 2020 (exp. 2020/2779) 

 
El Ple de la Diputació de Girona del dia 18 de febrer de 2020 va aprovar la modificació de 
les Bases per a actuacions municipals per nevades, per l’any 2020, publicades al BOPG 
núm. 93 de 14 de maig de 2020. 
 
Vista la convocatòria d’actuacions municipals per a nevades, anualitat 2020, aprovada per 
la Junta de Govern del dia 24 de març de 2020 i publicada al BOPG número 63 de 30 de 
març de 2020. 
 
Vistos els informes de l’òrgan instructor i de la Comissió Avaluadora de data  21de juliol de 
2020, en què es concreta el resultat de l’avaluació efectuada considerant el crèdit de la 
convocatòria de subvencions per a inversions municipals en cementiris, any 2020,  
 
Revisada la documentació presentada pels ajuntaments dins el termini establert en la 
convocatòria i vista l'acta de la Comissió Avaluadora, la Junta de Govern, a proposta del 
diputat delegat de Suport a les Entitats Locals, per unanimitat, acorda: 
 
PRIMER. Concedir als ajuntaments que es relacionen tot seguit les subvencions pels 
conceptes i imports que s'especifiquen. 

 
Ajuntament Exp. 

2020/ 
NIF C ACTUACIONS PER 

DESPESES CORRENTS 
Pressupost 
per justificar 

Subvenció  

Albanyà 4677 P1700300E AE Retirada de neu i branques a 
la ctra. De la Mare de Déu del 
Mont 

2.904,00 1.729,13 

Alp 5407 P1700600H CE Retirada de neu en vials i 
manteniment de maquinària 

73.400,00 40.276,12 

Bolvir 4247 P1702700D CE Retirada de neu al nucli urbà, 
als nuclis de Talltorta, Golf i 
Corona, i a urbanitzacions 

21.755,80 12.954,05 

Camprodon 5415 P1704300A RI Lloguer de maquinària i 
treballs per a retirada de neu i 
adquisició de potassa i 
productes anticongelants  

14.889,62 7.465,87 

Fontanals de 
Cerdanya 

5197 P1703600E CE Despeses de retirada de neu i 
gel, adquisició de carburant i 
reparacions i manteniment de 
maquinària 

4.680,94 2.787,17 

Ger 6432 P1708400E CE Hores retirada de neu, 
reparacions vehicles 
llevaneus i Unimog 

11.619,11 6.918,36 

Gombrèn 6029 P1708600J RI Neteja de neus carrers i 
masies, escampar potassa i 
sal i carburant 

3.376,62 2.010,54 
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Guils de 
Cerdanya 

6496 P1708800F CE Adquisició sal, ull de perdiu, 
carburant i reparació 
maquinària 

15.942,60 9.492,70 

Isòvol 6103 P1709000B CE Compra gasoil, reparació de 
la llevaneus, de la pala i de 
l'escampadora de potassa. 
Contractació empresa per a 
la retirada de neu i gel. 
Retirada d'objectes de 
dificulten la circulació 

5.233,88 3.116,40 

Llanars 6308 P1709800E RI Revisions i canvi rodes, 
treballs escampar sal i 
retirada de neu 

5.720,31 3.406,04 

Llívia 5409 P1710100G CE Gratificacions extraordinàries, 
despeses efectives de 
retirada de neu i reparació de 
maquinaria 

6.971,66 3.932,65 

Meranges 6497 P1710500H CE Despeses de carburant, 
adquisició potassa, 
reparacions i manteniment 
maquinària. Treballs neteja 
viària empresa externa 

29.700,00 17.684,26 

Molló 5125 P1711400J RI Gratificacions extraordinàries, 
despeses de retirada de neu, 
manteniment de maquinària i 
adquisició de carburant 

2.932,29 1.745,96 

Olot 6492 P1712100E GA Reparacions i manteniment 
de vehicles, serveis externs 
de retirada de neu i adquisició 
potassa i clorur càlcic 

5.296,17 1.991,68 

Planoles 5123 P1714300I RI Hores extres , adquisició de 
carburant i potassa i 
reparació de maquinària 

12.616,14 7.512,02 

Puigcerdà 6494 P1715000D CE Adquisició de potassa, 
retirada de neu empreses 
externes, gratificacions 
extraordinàries  

86.363,23 40.597,29 

Queralbs 6159 P1704700B RI Hores extres personal, 
adquisició potassa, gel, 
exogel i gasoil 

3.575,63 2.129,04 

Ribes de Freser 5411 P1715400F RI Gratificacions personal, 
Treballs retirada de neu, 
reparacions, compra potassa, 
adquisició contenidors i 
dessaladores manuals 

9.078,24 5.120,96 

Sant Hilari 
Sacalm 

5729 P1717400D SE Gratificacions extraordinàries, 
despeses efectives de 
retirada de neu i adquisició de 
potassa 

2.931,99 1.378,26 

Setcases 4636 P1720400I RI Gratificacions extraordinàries, 
despeses de retirada de neu, 
manteniment de maquinària, 
adquisició de sal i de 
carburant 

2.359,36 1.404,83 

Toses 5332 P1721400H RI Feines treure neu, gasoil 
màquines i vehicles, potassa i 
reparació vehicles i 
maquinària 

14.890,69 8.866,36 
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Urús 5518 P1722000E CE Combustible, manteniment i 
reparació màquina llevaneus i  
vehicle  Nissan Navara 4x4 i 
compra potassa 

6.772,58 4.032,60 

Vall de Bianya, 
La  

5013 P1722100C GA Retirada de neu i gel i 
adquisició de potassa 

2.240,82 1.264,03 

Vall d'en Bas, 
La 

5945 P1701700E GA Servei extern d'escampar 
potassa i netejar carrers i 
adquisició potassa 

3.820,88 1.915,84 

Vallfogona del 
Ripollès 

6491 P1722200A RI Despeses de personal i 
despeses retirada de neu 
camins que van a les masies 

6.666,98 3.969,72 

Vidrà 4637 P1722600B OS Retirada de neu i d'arbres als 
camins i adquisició de sal 

3.661,34 2.180,07 

Vilallonga de 
Ter 

5410 P1723800G RI Despeses de retirada de neu i 
de distribució de potassa, 
adquisició de carburant i 
reparacions de maquinària 

6.916,09 4.118,05 

        TOTAL   200.000,00 

 
Ajuntament Exp. 2020/ NIF C ACTUACIONS 

PER A  
INVERSIONS 

Pressupost 
per 

justificar 

Subvenció 
total  

Import 
2020 

Import 
2021 

Agullana 6499 P1700100I AE Adquisició 
escampador de 
sal i equip cullera 
llevaneus 

23.564,75 22.386,51 10.810,97 11.575,54 

Alp 5407 P1700600H CE Turbina treure neu 7.841,00 7.056,90 7.056,90   

Bolvir 4247 P1702700D CE Adquisició de pala 
llevaneus i 
esparcidora de sal 
per a vehicle i 
turbina llevaneus 
snapper  

14.395,37 13.675,60 13.675,60   

Das 4084 P1706600B CE Subministrament 
d'una sitja de sal i 
instal·lació 

28.522,80 27.096,70 14.596,71 12.500,00 

Fontanals de 
Cerdanya 

5197 P1703600E CE Adquisició 
màquina llevaneus 
Ariens ST32DLE 

3.500,00 3.325,00 3.325,00   

Isòvol 6103 P1709000B CE Compra d'una sitja 
per 
emmagatzemar 
potassa 

12.000,00 11.400,00 11.400,00   

Meranges 6497 P1710500H CE Instal·lació d'una 
sitja 

31.444,26 29.872,05 17.372,05 12.500,00 

Molló 5125 P1711400J RI Ganiveta curvada 
per llevaneus i joc 
de cadenes de 
neu per tractor 
llevaneus 

2.979,79 2.830,80 2.830,80   

Pardines 5408 P1713300J RI Accessoris 
màquina llevaneus  

30.508,94 28.983,49 16.483,49 12.500,00 
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Puigcerdà 6494 P1715000D CE Fulla llevaneus 9.020,55 6.765,41 6.765,41   

Queralbs 6159 P1704700B RI Dos contenidors 
de sal, cadenes 
tractor i mini-
carregadora 

4.469,31 4.245,84 4.245,84   

Ribes de 
Freser 

5411 P1715400F RI Elements 
accessoris 
maquina  

15.775,98 14.198,38 14.198,38   

Riells i 
Viabrea 

5739 P1715500C SE Escampador de 
sal i acoblament a 
la minicarregadora 
BOBCAT 

5.384,50 4.307,60 4.307,60   

Ripoll 5414 P1715600A RI Pala llevaneu, 
braç flotant i 
cabina L 

6.689,18 4.682,43 4.682,43   

Sant Joan de 
les 
Abadesses 

6343 P1717700G RI Adquisició dozer 
llevaneus 

4.735,64 3.788,51 3.788,51   

Setcases 4636 P1720400I RI Equipament 
vehicle brigada 
temporada hivern:  
(rodes de contacte 
i altres) 

2.003,36 1.903,19 1.903,19   

Urús 5518 P1722000E CE Adquisició d'un 
saler per la 
distribució de la 
potassa i acoblar-
lo al vehicle 
Nissan Navara 
4x4 

10.276,53 9.762,70 9.762,70   

Vilallonga de 
Ter 

5410 P1723800G RI Contenidors per 
potassa i suports 
per a la pala 
llevaneus de la 
mini carregadra 

2.941,49 2.794,42 2.794,42   

        TOTAL   199.075,54 150.000,00 49.075,54 

 

Per despeses corrents 200.000,00 € 

Per despeses d'inversions 199.075,54 € 

Total a concedir 399.075,54 € 

 
SEGON. Disposar la despesa d'import 350.000,00 € amb càrrec a les següents 
aplicacions pressupostàries del pressupost de 2020 i per un import de 49.075,54 € amb 
càrrec al pressupost de l’any 2021, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient 
per a l’exercici 2021 i reajustar la despesa autoritzada d’acord amb el resultat de l’import 
final de la convocatòria:  
 
Pressupost  Aplicació 

pressupostària 
Descripció Import (en €) 

Anualitat 2020 220 9420 46203 Ajuts a ajuntaments despeses 
corrents per nevades i glaçades 

200.000,00 
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220 9420 76203 Ajuts a ajuntaments per inversions 
nevades i glaçades 

150.000,00 

Anualitat 2021 220 9420 76203 Ajuts a ajuntaments per inversions 
nevades i glaçades 

49.075,54 

Total     399.075,54 

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

2020/ 
ACTUACIONS PER 

DESPESES CORRENTS 
Motiu denegació 

Agullana 6499 Despeses carburant i 
manteniment camionet de 
serveis 

Presenta una sol·licitud de subvenció per 
import de 72,71 € que és inferior a l’import 
mínim subvencionable de 1.000,00 €, d’acord 
amb la base reguladora 5a, apartat b). 

Campdevànol 4783 Adquisició de sal i carburant Un cop aplicat el 1r repartiment de 60,99% a 
l’import sol·licitat resulta inferior a l’import 
mínim subvencionable de 1.000,00 €, d’acord 
amb la base reguladora 5a, apartat d) 

Espinelves 4679 Compra de fundent Presenta una sol·licitud de subvenció per 
import de 707,85 € que és inferior a l’import 
mínim subvencionable de 1.000,00 €, d’acord 
amb la base reguladora 5a, apartat b). 

Ogassa 5127 Gratificacions 
extraordinàries, despeses 
efectives de retirada de neu i 
reparació de maquinaria  

Un cop aplicat el 1r repartiment de 60,99% a 
l’import sol·licitat resulta inferior a l’import 
mínim subvencionable de 1.000,00 €, d’acord 
amb la base reguladora 5a, apartat d) 

Pardines 5408 Despeses efectives de 
retirada de neu, distribució 
de potassa, adquisició de 
carburant i reparacions 
maquinària 

Un cop aplicat el 1r repartiment de 60,99% a 
l’import sol·licitat resulta inferior a l’import 
mínim subvencionable de 1.000,00 €, d’acord 
amb la base reguladora 5a, apartat d) 

Sant Aniol de 
Finestres 

4235 Adquisició de sal i 
repartiment amb tractor i 
camioneta 

Un cop aplicat el 1r repartiment de 60,99% a 
l’import sol·licitat resulta inferior a l’import 
mínim subvencionable de 1.000,00 €, d’acord 
amb la base reguladora 5a, apartat d) 

Sant Feliu de 
Pallerols 

5254 Adquisició, 
emmagatzematge i 
distribució potassa i treballs 
retirada de neu, gel i 
objectes  

Un cop aplicat el 1r repartiment de 60,99% a 
l’import sol·licitat resulta inferior a l’import 
mínim subvencionable de 1.000,00 €, d’acord 
amb la base reguladora 5a, apartat d) 

Sant Joan de les 
Abadesses 

6343 Adquisició sal potassa Un cop aplicat el 1r repartiment de 60,99% a 
l’import sol·licitat resulta inferior a l’import 
mínim subvencionable de 1.000,00 €, d’acord 
amb la base reguladora 5a, apartat d) 
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Santa Pau 6433 Adquisició potassa, 
adquisició contenidors 
distribuïdors potassa 

Un cop aplicat el 1r repartiment de 60,99% a 
l’import sol·licitat resulta inferior a l’import 
mínim subvencionable de 1.000,00 €, d’acord 
amb la base reguladora 5a, apartat d) 

 
Ajuntament   ACTUACIONS PER 

INVERSIONS 
Motiu denegació 

Olot 6492 Adquisició de 2 
escampadors de salt pels 
tractors petits 

Presenta una sol·licitud de subvenció per 
import de 694,79 € que és inferior a l’import 
mínim subvencionable de 1.000,00 €, d’acord 
amb la base reguladora 5a, apartat b). 

 
QUART- Comunicar als beneficiaris que una vegada comunicada la concessió de l’ajuda, 
si en el termini d’un mes no es manifesten el contrari, s’entén acceptada la subvenció, així 
com les condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació. 
 
CINQUÈ. Justificació. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb 
altres ajudes, al compliment de la vigent Ordenança General de subvencions de la 
Diputació de Girona i a la seva justificació amb la presentació del compte justificatiu 
(model www.ddgi.cat), dintre del termini que finalitza: 

 
Subvencions per a despeses correntsel 30 de setembre de 2020 
 
Subvencions per a inversions: el 28 de febrer de 2021 
 
SISÈ. Publicitat. Els ajuntaments beneficiaris hauran de fer constar expressament el 
suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les 
actuacions objecte d’aquesta línia de subvencions. 
 
A l’efecte d’acreditar el compliment de l’obligació de difusió i publicitat caldrà adjuntar a la 
tramesa del compte justificatiu l’acreditació de la difusió de la subvenció mitjançant la seva 
publicació a la pàgina web municipal, al tauler d’anuncis municipal o en algun altre mitjà de 
comunicació local o general. 
 
SETÈ. Notificar aquests acords als beneficiaris de les subvencions i als peticionaris la 
sol·licitud dels quals ha estat desestimada.  
 
 
17. JG1024/000051/2020-PDDSEL; Prop. dip. del. Suport a Entitats Locals; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Pròrroga subvenció de 
l'Ajuntament de Maçanet de la Selva, dins el Fons de Cooperació 
Econòmica i Cultural, any 2019 (exp. 2019/577) 

 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona del 7 de maig de 2019, va concedir a 
l’Ajuntament de Maçanet de la Selva una subvenció dins el Fons de Cooperació 
Econòmica i Cultural, any 2019, d’import 124.593,85 € per al projecte vies de 
comunicació peatonal,  amb un termini per a justificar fins el 30 de setembre de 2020. 
 
En data 14 de juliol de 2020, l’Ajuntament de Maçanet de la Selva sol.licita una 
pròrroga del termini per a la presentació del justificants de la subvenció concedida. 
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Atès que s'ha complert amb el que s'estableix l'article 28.2 de l'Ordenança general de 
subvencions, en el sentit que la petició de pròrroga s'ha de fer abans de l'acabament 
del termini fixat per a la justificació i d’acord amb l’article 32.1 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb 
remissió a l’article 70.2 del RD 887/2006 de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en què 
s'assenyala que l’Administració, llevat que hi hagi un precepte en contra, pot concedir 
d’ofici o a petició dels interessats una ampliació dels terminis establerts que no 
excedeixi de la meitat d’aquests si les circumstàncies ho aconsellen i amb això no es 
perjudiquen drets de tercers. 
 
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. Concedir a l'Ajuntament de Maçanet de la Selva una pròrroga per a la 
justificació de la subvenció que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural, any 2019, despeses d’inversió, per al projecte vies de comunicació peatonal 
d’import 124.593,85 € fins el 15 de desembre de 2020 i condicionar el lliurament de 
les subvencions, que son compatibles amb altres ajudes, al compliment de la vigent 
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
La concessió d’aquesta pròrroga no modifica cap altra condició de les establertes en 
la normativa del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2019. 
 
SEGON. Notificar aquesta resolució a l’interessat. 
 
 
18. JG1024/000052/2020-PDDSEL; Prop. dip. del. Suport a Entitats Locals; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de 
l'Ajuntament de l'Armentera, dins el Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural, any 2019. (exp. 2019/274) 

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

Expedient 
 

Línia Concepte Pressupost Subvenció € 

2019/274 Inversions Adquisició Sol 
Plaça Catalunya 30.000,00 25.000,00 

  Millora Carrer 
Vicenç Albert 
Ballester 11.185,20 6.000,00 

  
Total 
 

   
31.000,00 

 
Vista la petició de l’Ajuntament de L’Armentera de canvi de destí de la subvenció 
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2019. 
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D’acord amb la documentació presentada i amb les Bases de la convocatòria, 
 
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 l’Armentera el canvi de destí de la subvenció 
que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2019, expedient 
2019/274, 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. 
 
 
19. JG1024/000053/2020-PDDSEL; Prop. dip. del. Suport a Entitats Locals; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de 
l'Ajuntament de Viladrau, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, 
any 2020 (exp. 2020/1039) 

 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària de dia 16 de juny 
de 2020 va resoldre la concessió de subvencions del Fons de Cooperació Econòmica 
i Cultural per a l’any 2020. A l’Ajuntament de Viladrau se li va concedir la subvenció 
del Fons de Cooperació Econòmica 2020 d’acord amb el següent detall: 
 

Expedient 
 

Línia Concepte Pressupost Subvenció € 

2020/1039 Inversions Reparació trencament 
claveguera fecal 
darrera camp de 
futbol 

21.000,00 20.497,65 

 

Concepte inicial Concepte final Pressupost Subvenció 
Inicial € 

Subvenció 
Final € 

Adquisició Sol 
Plaça Catalunya 

 

30.000,00 25.000,00 0,00 

Millora Carrer 
Vicenç Albert 
Ballester 

Millora Carrer 
Vicenç Albert 
Ballester 11.185,20 6.000,00 6.000,00 

 Sanejament 
diversos carrers 
 19.704,85  19.000,00 

 Arranjament de 
camins 
 11.779,35  6.000,00 

   

 31.000,00 
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Vista la petició de l’Ajuntament de Viladrau de canvi de destí de la subvenció 
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020. 
 
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 Viladrau el canvi de destí de la subvenció que 
té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020, expedient 
2020/1039, 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 2020 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 2021. 
 
 
20. JG1024/000054/2020-PDDSEL; Prop. dip. del. Suport a Entitats Locals; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Pròrroga subvenció de 
l'Ajuntament de Figueres, dins el Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural, any 2019 (exp. 2019/368) 

 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona del 7 de maig de 2019, va concedir a 
l’Ajuntament de Figueres una subvenció dins el Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural, any 2019,  d’import 450.000,00 € per als projectes “Actuacions a la zona est 
i sud i Actuacions a la zona nord”, amb un termini per a justificar fins el 30 de 
setembre de 2020.  
 
En data 22 de juliol de 2020 l’Ajuntament de Figueres sol·licita una pròrroga del 
termini per a la presentació del justificants de la subvenció concedida. 
 
Atès que s'ha complert amb el que s'estableix l'article 28.2 de l'Ordenança general de 
subvencions, en el sentit que la petició de pròrroga s'ha de fer abans de l'acabament 
del termini fixat per a la justificació i d’acord amb l’article 32.1 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb 
remissió a l’article 70.2 del RD 887/2006 de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en què 

Concepte inicial Concepte final Pressupost Subvenció 
Inicial € 

Subvenció 
Final € 

Reparació 
trencament 
claveguera fecal 
darrera camp de 
futbol  

 21.000,00 20.497,65 0,00 

 Obres àrea 
aportació 
contenidors 

22.755,26  20.497,65 

  Total  20.497,65 
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s'assenyala que l’Administració, llevat que hi hagi un precepte en contra, pot concedir 
d’ofici o a petició dels interessats una ampliació dels terminis establerts que no 
excedeixi de la meitat d’aquests si les circumstàncies ho aconsellen i amb això no es 
perjudiquen drets de tercers. 
 
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. Concedir a l'Ajuntament de Figueres una pròrroga per a la justificació de la 
subvenció que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 
2019, despeses d’inversió, per als projectes “Actuacions a la zona est i sud i 
Actuacions a la zona nord”,  d’import 450.000,00 € fins el 15 de desembre de 2020 i 
condicionar el lliurament de les subvencions, que son compatibles amb altres ajudes, 
al compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona. 
 
La concessió d’aquesta pròrroga no modifica cap altra condició de les establertes en 
la normativa del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2019. 
 
Tercer. Notificar aquesta resolució a l’interessat. 
 
 
21. Proposicions urgents 
 
FORA DE L’ORDRE DEL DIA i prèvia declaració d’urgència proposada per la 
Presidència i aprovada per unanimitat i amb quòrum de la majoria absoluta dels 
assistents, i d’acord amb el que disposa l’article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, es passa a tractar l’assumpte següent: 
 
21.1. JG1024/000094/2020-PPCICNTEE; Proposta del president de la Comissió 

Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació;  
Redistribució i resolució de la convocatòria preparació continguts 
pedagògics virtuals, en el marc dels programes pedagògics del Servei de 
Cooperació Cultural (2020/5863) 

 
Vistes les bases reguladores de subvencions de la Diputació de Girona per al 
finançament de la preparació de continguts pedagògics virtuals, en el marc dels 
Programes Pedagògics Servei de Cooperació Cultural: programes de patrimoni 
cultural i educació Indika i Identitat, arrels i tradicions, aprovades pel Ple de la 
Diputació en la sessió de 19 de maig de 2020 i publicades al BOP número 105, de 2 
de juny 2020. (exp. 2020/5863) 
 
Vista la convocatòria aprovada per la Junta de Govern en la sessió de 16 de juny de 
2020, publicada al BOPG 120, de 23 de juny de 2020. 
 
Vistos els informes de l’òrgan instructor, de 24 de juliol de 2020, i de la Comissió 
Avaluadora, de 27 de juliol de 2020, en què es concreta el resultat de l’avaluació 
efectuada. 
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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. Vincular una aplicació pressupostària del pressupost de 2020, degut a la 
condició jurídica d’algun dels tercers: 
 

Aplicació pressupostària 

300/3260/47001 – Ajuts a indústries culturals per a accions pedagògiques 

 
Segon. Crear una aplicació pressupostària nova al pressupost de 2020 degut a la 
condició jurídica d’algun dels tercers:  
 

Aplicació pressupostària 

300/3340/45100 – Ajuts a Agències dependents de la Generalitat de Catalunya 

 
Tercer. Redistribuir l’import de la convocatòria de subvencions per al finançament de 
la preparació de continguts pedagògics virtuals, en el marc dels Programes 
Pedagògics Servei de Cooperació Cultural: programes de patrimoni cultural i educació 
Indika i Identitat, arrels i tradicions, anualitat 2020, d’import total inicial de 62.000,00 €, 
d’acord amb el detall següent i d’acord amb les aplicacions pressupostàries del 
pressupost de la Diputació de Girona de 2020: 
 

Aplicació pressupostària Crèdits inicials (en €) Crèdits finals (en  
€) 

Diferència (en  €) 

300/3260/46200  62.000,00 €    31.256,79 € 
 

-30.743,21 € 

300/3260/48109 0 € 23.576,66 € + 23.576,66 € 

300/3260/47001 0 € 2.000,00 € + 2.000,00 € 

300/3340/45100 0 € 5.166,55 € +5.166,55 € 

Total 62.000,00 € 62.000,00 € 0,00 € 

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

Aplicació pressupostària Reajustament (en €) 

300/3260/46200 -30.743,21 € 

300/3260/48109 + 23.576,66 € 

300/3260/47001 + 2.000,00 € 

300/3340/45100 +5.166,55 € 

Total 0,00 € 

 
Cinquè. Publicar la distribució definitiva dels crèdits d’aquesta convocatòria a la Base 
de Dades Nacional de Subvencions i fer-ne una menció expressa al BOPG. 
 
Sisè. Concedir als beneficiaris que s’esmenten a continuació les subvencions que es 
detallen, d’acord amb les dades següents: 
 
300.3260.46200 
 

Número 
expedient 

Sol·licitant NIF Proposta 
Import 

pressupost 

Import 
sol·licitat a 
la Diputació 

Import 
subvenció 

Import a 
justificar 

%  
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2020/6809 
Ajuntament de 
Ripoll P1715600A 

Recorregut virtual 
amb tecnologia 3D 
adaptat al pla 
educatiu del Museu 
Etnogràfic i de les 
seves seccions. El 
Museu es trallada a 
l'aula.  5.000,00 € 1.360,00 € 1.360,00 € 5.000,00 € 27% 

2020/6939 

Can Quintana - 
Museu de la 
Mediterrània Q1700569E 

Recursos educatius 
en línia del Museu 
de la Mediterrània 5.500,00 € 5.500,00 € 4.109,66 € 5.500,00 € 75% 

2020/6953 
Ajuntament de 
Lloret de Mar P1710200E 

Digitalització de les 
visites 
pedagògiques del 
poblat iber del Turó 
Rodó 4.200,00 € 4.200,00 € 4.109,66 € 4.200,00 € 98% 

2020/6971 
Ajuntament de 
Girona P1708500B 

Itineraris de la 
ciutat de Girona en 
format digital 
(Caseta Serveis 
Educatius) 3.448,50 € 3.448,50 € 3.448,50 € 3.448,50 € 100% 

2020/6975 
Ajuntament de 
Quart P1715100B 

Digitalització de la 
visita al Museu de 
la Terrissa i 
adaptació digital de 
la visita "A tot foc!" 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 100% 

2020/7172 

Ecomuseu-
Farinera de 
Castelló 
d'Empúries P1700069F 

Activitat educativa 
virtual per a 
l'Ecomuseu 
Farinera de 
Castelló d'Empúries 8.288,50 € 8.288,50 € 4.109,66 € 8.288,50 € 50% 

2020/7201 
Museu del Suro 
de Palafrugell P6712404J 

Activitats 
pedagògiques en 
línia 5.822,00 € 4.822,00 € 4.109,66 € 5.822,00 € 71% 

2020/7202 
Ajuntament de 
Banyoles P1701600G 

Una visita prèvia 
als jaciments de la 
Draga i Vilauba 6.000,00 € 6.000,00 € 4.109,65 € 6.000,00 € 68% 

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


 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 62 

2020/7227 

Ajuntament 
d'Arbúcies - 
Museu Etnològic 
del Montseny P1700900B L'arnès del cavaller 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 100% 

2020/7245 

Ajuntament de 
Santa Cristina 
d'Aro P1719200F 

Creació de 
continguts 
pedagògics virtuals 500,00 € 400,00 € 400,00 € 500,00 € 80% 

TOTAL     
39.519,00 € 

 
   31.256,79 €  

  79,09% 

 
300.3260.48109 
 

Número 
expedient 

Sol·licitant NIF Proposta 
Import 

pressupost 

Import 
sol·licitat a 
la Diputació 

Import 
subvenció 

Import a 
justificar 

% 

2020/6892 
Fundació Josep 
Pla G17337221 

Activitats virtuals 
del Servei Educatiu 
de la Fundació 
Josep Pla 4.280,00 € 1.800,00 € 1.800,00 € 4.280,00 € 42% 

2020/6999 

Cercle de 
Cultura 
Tradicional i 
Popular 
Marboleny G17201377 

Projecte Corranda. 
Escanta i Esballa 1.525,00 € 1.525,00 € 1.525,00 € 1.525,00 € 100% 

2020/7014 

Associació 
Centre 
d'Educació 
Ambiental Alt 
Ter G17645151 

Càpsules 
audiovisuals i 
recursos 
pedagògics per 
valoritzar el 
patrimoni del 
Ripollès 2.430,00 € 2.430,00 € 2.430,00 € 2.430,00 € 100% 

2020/7149 
Fundació Rafael 
Masó G17978339 

La casa on visc pel 
forat del pany 1.190,00 € 1.190,00 € 1.190,00 € 1.190,00 € 100% 

2020/7165 
Fundació 
Pascual i Prats G17729286 

Projecte repositori 
de recursos 
educatius virtuals 
del Museu 
d'Història de Sant 
Feliu de Guíxols 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 100% 
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2020/7191 
Sastres 
Paperers SC J55197347 

Preparació de 
continguts 
pedagògics virtuals 1.722,00 € 1.722,00 € 1.722,00 € 1.722,00 € 100% 

2020/7211 

Fundació 
Privada Carl 
Faust G08232985 

Marimurtra virtual a 
l'escola 4.400,00 € 4.200,00 € 4.109,66 € 4.400,00 € 93% 

2020/7222 

Consorci del 
Museu Memorial 
de l'Exili G55024038 Missió MUME 2.305,00 € 2.305,00 € 2.305,00 € 2.305,00 € 100% 

2020/7224 

Museu del 
Joguet de 
Catalunya G17535717 

El joc de la 
innocència? Els 
jocs i els joguets 
des d'una 
perspectiva de 
gènere 3.295,00 € 3.295,00 € 3.295,00 € 3.295,00 € 100% 

2020/7228 

Fundació 
Promediterrània 
- Museu de la 
Pesca G17752635 

Viu la Mar. 
Recursos digitals 
educatius del 
Museu de la Pesca 2.200,00 € 2.200,00 € 2.200,00 € 2.200,00 € 100% 

TOTAL     25.667,00 € 23.576,66 €  91,8% 

 
300.3260.47001 
 

Número 
expedient 

Sol·licitant NIF Proposta 
Import 

pressupost 

Import 
sol·licitat a 
la Diputació 

Import 
subvenció 

Import a 
justificar 

% 
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2020/7217 

EducArt, Serveis 
Educatius i 
Culturals SL B17525841 

Preparació de 
continguts 
pedagògics virtuals 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 100% 

TOTAL     2.000,00 € 2.000,00 €  100% 

 
300.3340.45100 
 

Número 
expedient 

Sol·licitant NIF Proposta 
Import 

pressupost 

Import 
sol·licitat a 
la Diputació 

Import 
subvenció 

Import a 
justificar 

% 

2020/7093 

Museu 
d'Arqueologia 
de Catalunya - 
Girona Q0801970E 

Arqueolabs virtuals 
sobre el món 
medieval 1.648,60 € 1.648,60 € 1.648,60 € 1.648,60 € 100% 

2020/7178 

Museu 
d'Arqueologia 
de Catalunya - 
Empúries Q0801970E 

Arqueolab virtual 
món clàssic: la vida 
quotidiana a l'antiga 
Empúries 1.830,10 € 1.830,10 € 1.830,10 € 1.830,10 € 100% 

2020/7182 

Museu 
d'Arqueologia 
de Catalunya - 
Ullastret Q0801970E 

Arqueolab virtual 
del món iber 1.687,85 € 1.687,85 € 1.687,85 € 1.687,85 € 100% 

TOTAL     5.166,55 € 5.166,55 €   100 % 

 
Setè. Disposar la despesa total, de 62.000,00 €, amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries següents del pressupost de 2020 de la Diputació de Girona: 
 

Aplicació pressupostària Import concedit (en €) 

300.3260.46200 31.256,79 €  

300.3260.48109 23.576,66 € 
 

300.3260.47001 2.000,00 € 

300.3340.45100 5.166,55 € 

Total 62.000,00 € 

 
Vuitè. 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. 
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Novè. Notificar als beneficiaris de les subvencions relacionats en el punt primer el 
present acord. 
 
 
22. Precs i preguntes 
 
No n’hi ha. 
 
 
No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 10.40 h, de 
la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
El president El vicesecretari 
Miquel Noguer i Planas Jordi Turon i Serra 
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