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EXCMA. DIPUTACIÓ DE GIRONA
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN NÚM.: 1025

Número:1025 
Caràcter: Ordinària i telemàtica
Data: 8 de setembre de 2020
Hora d’inici: 10.20 h
Lloc: saló de plens de la Diputació de Girona
Expedient: 2020/7909

Hi assisteixen

Sr. Miquel Noguer i Planas President
Sr. Albert Piñeira i Brosel Vicepresident segon
Sra. Maria Puig i Ferrer Vicepresidenta tercera
Sra. M. Àngels Planas i Crous Vicepresidenta quarta
Sr. Jordi Camps i Vicente Diputat
Sr. Jaume Dulsat i Rodríguez Diputat
Sra. Montserrat Mindan i Cortada Diputada
Sra. Maria Teresa Brunsó i Puigvert Diputada
Sra. Eva Viñolas i Marín Diputada
Sr. Jordi Turon i Serra Vicesecretari
Sra. Núria Josa i Arbonès Interventora

Han excusat la seva absència

Sr. Pau Presas i Bertran Vicepresident primer
Sr. Jordi Batllori i Nouvilas Secretari general

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. Josep Piferrer i Puig Diputat

Ordre del dia

1. Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 4
d’agost 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, reguladora de les bases del règim
local

Assumptes procedents dels presidents de les comissions informatives

3. JG1025/000092/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. Esp.
Educ.; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa  a l'Associació Gironina
de Teatre/ Centre de formació teatral El Galliner, per al finançament d'activitats
del Centre de formació teatral El Galliner 2020 (exp. 2020/154)

4. JG1025/000093/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. Esp.
Educ.; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció exclosa de
concurrència pública a la Fundació Gala - Salvador Dalí per al finançament de
les millores i rehabilitació de diversos espais de la Fundació (exp. 2020/6687)

5. JG1025/000095/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. Esp.
Educ.; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a la
Fundació Pau Casals per al finançament del funcionament i les activitats
culturals (exp. 2020/238)

6. JG1025/000097/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. Esp.
Educ.; Cooperació Cultural (017): Acceptar la renúncia de la subvenció de
creació de públics per a la cultura d'Arabela Fernàndez (exp. 2020/1839)

7. JG1025/000098/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. Esp.
Educ.; Cooperació Cultural (017): Resolució convocatòria VII concurs Això Pinta
Bé (exp. 2019/6349)

8. JG1025/000099/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. Esp.
Educ.; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa a Ajuntament de Salt
per al finançament del Centre d'Arts Escèniques El Canal de Salt, l'any 2020
(exp. 2020/33)

9. JG1025/000100/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. Esp.
Educ.; Comunicació Cultural (021): Aprovar la concessió de subvencions de la
convocatòria de subvencions per a activitats dels centres i instituts d'estudis
locals i comarcals, any 2020 (exp. 2020/384)

10. JG1025/000101/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. Esp.
Educ.; Comunicació Cultural (021): Aprovar la concessió de subvencions de la
convocatòria de subvencions per a edicions dels centres i instituts d'estudis
locals i comarcals, any 2020 (exp. 2020/385)

11. JG1025/000102/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. Esp.
Educ.; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa a l'Orquestra Simfònica
del Vallès - concerts a la província de Girona (exp. 2020/113)

12. JG1025/000103/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. Esp.
Educ.; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa a Pascual Arts Music
SLU per al finançament del Festival Sons del Món (exp. 2020/104)

13. JG1025/000104/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. Esp.
Educ.; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa a l'Ajuntament de
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Puigcerdà per al finançament del Festival de Música de Cerdanya (exp.
2020/46)

14. JG1025/000110/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. Esp.
Educ.; Cooperació Cultural (017): Esmena parcial- Subvenció nominativa a
DE-DE-EMA Visual SL per al finançament de la programació del girona A
Cappella Festival (exp. 2020/100)

15. JG1025/000111/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. Esp.
Educ.; Cooperació Cultural (017): Aprovació resolució convocatòria Centres
Màxima complexitat (exp.2020/6379)

16. JG1025/000024/2020-PPCIHAPECL; Proposta president CIHAPECL; Unitat
Gestió de la Informació (030): Convocatòria 4a edició concurs Girona Excel·lent
2020-2021 (exp. 2020/6742)

17. JG1025/000027/2020-PPCIHAPECL; Proposta president CIHAPECL;
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Ampliació i resolució Convocatòria
de subvencions per a polítiques de foment de la participació ciutadana 2020
(exp. 397/2020)

Assumptes procedents dels delegats de les diferents àrees

18. JG1025/000033/2020-PDDHAMSG; Prop. dip. del. Habit., Assist. Mun., Serv.
Gral.; Habitatge (028): Aprovar renúncia de subvenció local Ajuntament de
Roses 2019 (exp. 2019/4416)

19. JG1025/000034/2020-PDDHAMSG; Prop. dip. del. Habit., Assist. Mun., Serv.
Gral.; Habitatge (028): Acceptació de renúncia de subvenció per a inversions en
habitatges destinats a polítiques socials Ajuntament de Puigcerdà 2019 (exp.
2019/5972)

20. JG1025/000035/2020-PDDHAMSG; Prop. dip. del. Habit., Assist. Mun., Serv.
Gral.; Habitatge (028): Revocació de subvencions per a estudis, plans,
programes i projectes locals en l'àmbit de les polítiques d'habitatge (exp.
2019/1061)

21. JG1025/000036/2020-PDDHAMSG; Prop. dip. del. Habit., Assist. Mun., Serv.
Gral.; Habitatge (028): Revocació de subvencions per a la gestió de les
polítiques socials d'habitatge en l'àmbit comarcal, any 2019 (exp. 2019/1060)

22. JG1025/000038/2020-PDDHAMSG; Prop. dip. del. Habit., Assist. Mun., Serv.
Gral.; Habitatge (028): Acceptació de renúncia de subvenció per a estudis,
plans, programes i projectes locals en l'àmbit de les polítiques d'habitatge
Ajuntament de Figueres, any 2020 (exp. 2020/1863)

23. JG1025/000039/2020-PDDHAMSG; Prop. dip. del. Habit., Assist. Mun., Serv.
Gral.; Habitatge (028): Aprovació acceptació de renúncia de subvenció per a
l'adquisició d'habitatges destinats a polítiques socials, any 2019 (exp.
2019/5425)

24. JG1025/000036/2020-PDDMA; Proposta dip. del. Medi Ambient; Medi Ambient
(014): Concessió subvenció per a la promoció, recerca i desenvolupament
agroalimentari a les comarques gironines a IRTA (exp. 2020/4253)

25. JG1025/000037/2020-PDDMA; Proposta dip. del. Medi Ambient; Medi Ambient
(014): Aprovació per a la cooperació i coordinació en la gestió del Parc Natural i
Reserva Biosfera del Montseny. CN/4063 (exp. 2020/7103)

26. JG1025/000038/2020-PDDMA; Proposta dip. del. Medi Ambient; Medi Ambient
(014): Subvenció per a l'organització de la mostra de races autòctones catalanes
a la Fira de Sant Martirià de Banyoles (exp. 2020/7075)
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27. JG1025/000039/2020-PDDMA; Proposta dip. del. Medi Ambient; Medi Ambient
(014): Aprovar un canvi d'imputació pressupostària . Del Pla a l'acció 2017.
Figueres (exp. 2017/4050)

28. JG1025/000040/2020-PDDMA; Proposta dip. del. Medi Ambient; Medi Ambient
(014): Aprovar un canvi d'imputació pressupostària . Del Pla a l'acció 2017.
Fornells de la Selva (exp. 2017/4943)

29. JG1025/000041/2020-PDDMA; Proposta dip. del. Medi Ambient; Medi Ambient
(014): Aprovar un canvi d'imputació pressupostària . Del Pla a l'acció 2017.
Pardines (exp. 2017/4969)

30. JG1025/000042/2020-PDDMA; Proposta dip. del. Medi Ambient; Medi Ambient
(014): Aprovar un canvi d'imputació pressupostària . Del Pla a l'acció 2017. El
Port de la Selva (exp. 2017/3151)

31. JG1025/000043/2020-PDDMA; Proposta dip. del. Medi Ambient; Medi Ambient
(014): Aprovar un canvi d'imputació pressupostària . Del Pla a l'acció 2017.
Rupià (exp. 2017/4725)

32. JG1025/000044/2020-PDDMA; Proposta dip. del. Medi Ambient; Medi Ambient
(014): Aprovar un canvi d'imputació pressupostària . Del Pla a l'acció 2017. Sant
Julià del Llor i Bonmatí (exp. 2017/5004)

33. JG1025/000045/2020-PDDMA; Proposta dip. del. Medi Ambient; Medi Ambient
(014): Aprovar un canvi d'imputació pressupostària . Del Pla a l'acció 2017.
Vilablareix (exp. 2017/4694)

34. JG1025/000046/2020-PDDMA; Proposta dip. del. Medi Ambient; Medi Ambient
(014): Aprovar un canvi d'imputació pressupostària . Del Pla a l'acció 2017.
Darnius (exp. 2020/7641)

35. JG1025/000047/2020-PDDMA; Proposta dip. del. Medi Ambient; Medi Ambient
(014): Aprovar un canvi d'imputació pressupostària . Del Pla a l'acció 2017.
Cervià de Ter (exp. 2017/3165)

36. JG1025/000048/2020-PDDMA; Proposta dip. del. Medi Ambient; Medi Ambient
(014): Subvenció per a l'estudi del potencial del fong Veriticillium sp. en el
control biològic de l'ailant (Ailanthus altissima) a la Universitat de Girona (exp.
2020/7565)

37. JG1025/000017/2020-PDDSE; Proposta diputat delegat Servei d'Esports; Servei
d'Esports (026): Subvenció nominativa a la Unió Esportiva Olot SAD per a la
Lliga Nacional de Futbol 2a Divisió B, temporada 2019-20 (exp. 2020/6646)

38. JG1025/000055/2020-PDDSEL; Prop. dip. del. Suport a Entitats Locals;
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de
l'Ajuntament de Vilabertran, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural,
any 2020 (exp. núm. 2020/1006)

39. JG1025/000059/2020-PDDSEL; Prop. dip. del. Suport a Entitats Locals;
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de
l'Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols, dins el Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural, any 2019 (exp. 2019/669)

40. JG1025/000061/2020-PDDSEL; Prop. dip. del. Suport a Entitats Locals;
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de
l'Ajuntament de La Jonquera, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural,
any 2019 (exp. 2019/392)

41. JG1025/000062/2020-PDDSEL; Prop. dip. del. Suport a Entitats Locals;
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de
l'Ajuntament de Gualta, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any
2019 i 2020 (exp. 2019/386 i 2020/854)
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42. JG1025/000063/2020-PDDSEL; Prop. dip. del. Suport a Entitats Locals;
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de
l'Ajuntament de Juià, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2019
(exp. 2019/394)

43. JG1025/000064/2020-PDDSEL; Prop. dip. del. Suport a Entitats Locals;
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de
l'Ajuntament de Juià, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2020
(exp. 2020/862)

Assumptes procedents de les comissions informatives o competències delegades del
Ple

44. JG1025/000086/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ..
Coop. Loc; Organització Recursos Humans Corporatiu (012): Autoritzar l'exercici
d'una activitat privada compatible a 7517 (exp. 2020/7028)

45. JG1025/000092/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ..
Coop. Loc; Organització Recursos Humans Corporatiu (012): Autoritzar l'exercici
d'una activitat pública compatible a 7680 (exp. 2020/7414)

46. Proposicions urgents

47. Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió

1. Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 4
d’agost de 2020

S'aprova per unanimitat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 4 d’agost 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. JG1025/000092/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn.
Esp. Educ.; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa  a
l'Associació Gironina de Teatre/ Centre de formació teatral El Galliner, per
al finançament d'activitats del Centre de formació teatral El Galliner 2020
(exp. 2020/154)

L’Associació Gironina de Teatre / Centre de formació teatral El Galliner, ha sol·licitat
una subvenció nominativa per al finançament d’activitats del Centre de formació
teatral El Galliner, l’any 2020, i s’ha instruït l'expedient corresponent (2020/154).
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Des que el 1990 l'Associació Gironina de Teatre (AGT) es va posar en marxa, el
volum d’activitats ha anat creixent a mesura que l’Associació obtenia el reconeixement
social i institucional a la seva tasca, fins arribar a la situació actual, de plena
consolidació dins el panorama cultural gironí. A hores d’ara, l’AGT té com a socis la
majoria dels professionals del teatre gironí (més d’un centenar) i gestiona la segona
escola de teatre de Catalunya en nombre d’alumnes (l’única de les comarques
gironines que dóna una formació global).

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 les activitats teatrals. L’objectiu d’aquesta
línia és garantir l’equilibri territorial i temàtic de l’oferta cultural relacionada amb les
arts escèniques; així com fomentar la implicació dels municipis en els projectes d’arts
escèniques.

Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada
nominativament a favor de l’ Associació Gironina de Teatre/ Centre de formació teatral
El Galliner, 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 l’Associació Gironina de Teatre/ Centre de formació
teatral El Galliner, per al finançament d’activitats del Centre de formació teatral El
Galliner, l’any 2020, que es detalla a continuació:

N ú m e r o
d ' e x p e d i e n t
electrònic

Nom del beneficiari NIF del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

P e r í o d e
d’execució de
l’activitat

2020/154 A s s o c i a c i ó
Gironina de Teatre/
Centre de formació
teatral El Galliner

G17380932 Activitats del
Centre de
f o r m a c i ó
teatral El
Galliner

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

Cost total de
l ' o b j e c t e
subvencionat

Cost de les
despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a
justificar

661.623,50€ 661.623,50€ 57.000,00 € 8,61 % 661.623,50€

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de  57.000,00 MIL EUROS,
(57.000,00€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/48102 del pressupost
de la Diputació de Girona de 2020.
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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.
D’acord a l’art. 21.4 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona,
es requerirà per part de l’ens beneficiari l’acceptació expressa de la subvenció.

SISÈ. Quantia, finançament i pagament.
De conformitat amb allò que disposa l’article 34.4 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, tan bon punt s’hagi produït l’acceptació expressa d’aquest acord, de
conformitat amb el punt cinquè, es procedirà al pagament de  TRENTA NOU MIL
NOU-CENTS EUROS (39.900,00€), en concepte de bestreta, que correspon al 70%
de l’import de la subvenció, com a finançament necessari per poder dur a terme les
actuacions inherents a la subvenció. El pagament es farà sense necessitat de
constitució de fiança o garantia.

Quan l’Associació Gironina de Teatre/ Centre de formació teatral El Galliner, hagi
presentat telemàticament al Registre General de la Diputació la justificació econòmica
de l’anualitat en curs, de conformitat amb el que s’estableix en el punt setè d’aquest
acord, es farà efectiva la quantitat de  DISSET MIL CENT EUROS, (17.100,00 €),
corresponents al 30% restant.

El beneficiari resta obligat a presentar en el termini atorgat a l’efecte en el Registre
General de la Diputació la justificació econòmica, de conformitat amb el que
s’estableix en el punt setè d’aquest acord.

SETÈ. Règim de justificació.
L’Associació Gironina de Teatre/ Centre de formació teatral El Galliner ha de justificar
la subvenció concedida, per l’import de 661.623,50€ corresponents a l’import de les
despeses de que consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la
presentació telemàtica al Registre General de la Diputació de la documentació
següent:

a) El compte justificatiu normalitzat de la Diputació.
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;
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d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb
identificació de l’import i la seva procedència;
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de
les activitats.
f)Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en compliment
de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència (web de la Diputació
a l’apartat de documentació).
g) Un informe de revisió del compte justificatiu subscrit per un auditor de comptes
inscrit com exercent en el “Registre Oficial de Auditores de Cuentas” dependent del
“Instituto de Auditoria de Cuentas”, que ha de garantir, mitjançant un examen
independent, que el beneficiari de l’ajut ha realitzat l’acció subvencionada i ha
complert els requisits perquè se’n pugui fer el pagament. L’informe exposarà de forma
clara, objectiva i ponderada els fets comprovats i les conclusions obtingudes.

En el supòsit que el beneficiari no estigui obligat a auditar els comptes anuals, la
designació de l’auditor la farà aquest beneficiari.

En cas que el beneficiari estigui obligat a auditar els comptes anuals per un auditor
sotmès a la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’auditoria de comptes, la revisió de la
memòria d’actuació, així com la revisió del compte justificatiu la portarà a terme el
mateix auditor.

L’actuació dels auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de
comptes justificatius de subvencions es farà de conformitat amb el que s’estableix a
l’Ordre  EHA/1434/2007, de 17 de maig, per la qual s’aprova la norma d’actuació dels
auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de comptes justificatius
de subvencions en l’àmbit del sector públic estatal, que preveu l’article 74 del
Reglament de la LLei 38/2008, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat
per RD 887/2006 de 21 de juliol.

Les despeses d’elaboració de l’informe d’auditor es consideraran despeses
subvencionables fins a un import màxim de 1.000,00 euros.

Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el
percentatge de desviació.

Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva.

És inadmissible cap canvi de destinació.

La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 29 de novembre 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  l’Associació Gironina de Teatre/ Centre de formació teatral El Galliner,
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,
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en el termini de 10 dies, els defectes que se li indiquin o bé, que presenti les
al·legacions que s’estimi oportunes, amb la indicació de que, si no ho fes, es
considerarà incomplerta l’obligació de justificació, amb les conseqüències que es
determinen al punt següent.

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

NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat.
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte
de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada.

Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin
correspondre, s’apliquen les regles següents:

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

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

DESÈ. Obligacions del beneficiari.
L’Associació Gironina de Teatre/ Centre de formació teatral El Galliner, té les
obligacions següents:

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

ONZÈ. Verificació i control.
La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients
l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El
control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.

L’Associació Gironina de Teatre/ Centre de formació teatral El Galliner, i els tercers
relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva justificació estan obligats a
sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi la Intervenció de la
Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment d’aquesta obligació
es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als efectes que preveu l’article
37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, sense perjudici de
les sancions que, si escau, hi puguin correspondre.

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

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

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

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

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

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

e)  El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i
dels òrgans que dirigeixen.
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f)  El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur
responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris.

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

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

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

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

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

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

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

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

DISSETÈ. Notificar aquest acord a l’Associació Gironina de Teatre/ Centre de
formació teatral El Galliner.

4. JG1025/000093/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn.
Esp. Educ.; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció exclosa
de concurrència pública a la Fundació Gala - Salvador Dalí per al
finançament de les millores i rehabilitació de diversos espais de la
Fundació (exp. 2020/6687)

La Fundació Gala – Salvador Dalí ha sol·licitat a la Diputació de Girona una subvenció
exclosa de concurrència pública per al finançament de les millores i rehabilitació de
diversos espais de la Fundació, l’any 2020, i s’ha instruït l'expedient corresponent
(2020/6687).

La Fundació ha iniciat projectes de millora i rehabilitació parcials dels espais
museístics del Teatre-Museu de Figueres, del Castell de Púbol i de la casa de
Port-Lligat, amb l’objectiu de conservar i millorar el patrimoni i la qualitat i l’experiència
de la visita, per una banda, i reforçar la seguretat i el confort de visitants i treballadors,
per l’altra.

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 destinarà ajudes a la protecció, conservació i difondre el patrimoni cultural de
les comarques de Girona, per a poder-lo transmetre a les generacions futures en les
millors condicions possibles. Se subvencionen equipaments museístics, patrimoni
arqueològic, patrimoni artístic, patrimoni literari, patrimoni immaterial.

El punt 13 de l’art. Primer de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració Local, modifica l’art. 36.1.d) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del Règim Local i concreta que és una competència
de la Diputació la cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i la
planificació en el territori provincial, d’acord amb les altres competències de la resta
d’administracions públiques.

L’article 22.2.c de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i l'article
15.c, de l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, estableixen que,
amb caràcter excepcional, les subvencions que acreditin raons d’interès públic, social,
econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que dificultin la convocatòria, es
podran atendre com a subvencions directes. El procediment de concessió està regulat a
l’article 67 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.

La sol·licitud de subvenció ha estat valorada pel vicepresident de la Diputació en la seva
memòria, en què proposa que s’atorgui una subvenció de concessió directa de 42.500,00
euros a la Fundació Gala – Salvador Dalí. En la citada memòria es considera que les
especials característiques del projecte, així com el seu interès públic i la incapacitat de
poder presentar-se en convocatòria de concurrència.
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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 la Fundació Gala – Salvador Dalí, per al
finançament de les millores i rehabilitació de diversos espais de la Fundació, l’any 2020,
que es detalla a continuació:

N ú m e r o
d ' e x p e d i e n t
electrònic

Nom del beneficiari NIF del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

P e r í o d e
d’execució de
l’activitat

2020/6687 Fundació Gala –
Salvador Dalí

G17077694 Accions de
millora i
rehabi l i tació
de diversos
espais de la
Fundació

Des de l’1 de
gener al 31 de
març de 2020

Cost total de
l ' o b j e c t e
subvencionat

Cost de les
despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a
justificar

172.264,65 € 172.264,65 € 42.500,00 € 24,67  % 172.264,65 €

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de  QUARANTA-DOS MIL
CINC-CENTS EUROS, (42.500,00€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària
300/3340/78100 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 de l’1 de gener fins al 31 de
març de 2020.

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

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

SISÈ. Quantia, finançament i pagament.
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Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 42.500,00 € que representa
un percentatge de finançament del 24,67 %, quan s’hagi presentat el compte
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.

SETÈ. Règim de justificació.
La Fundació Gala – Salvador Dalí ha de justificar la subvenció concedida, per l’import
de 172.264,65 € 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.
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.

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

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

NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat.
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte
de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada.

Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin
correspondre, s’apliquen les regles següents:

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

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

La Fundació Gala – Salvador Dalí, i els tercers relacionats amb l’objecte de la
subvenció o la seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control
financer que realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que
estableix l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
La negativa al compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa,
obstrucció o negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi
puguin correspondre.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

QUINZÈ. Normes supletòries.
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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 la Fundació Gala – Salvador Dalí.

5. JG1025/000095/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn.
Esp. Educ.; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció
nominativa a la Fundació Pau Casals per al finançament del funcionament i
les activitats culturals (exp. 2020/238)

La Fundació Pau Casals ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament del
funcionament de la Fundació i les activitats culturals a les comarques gironines per a
l’any 2020, i s’ha instruït l'expedient corresponent (2020/238).

La Fundació Pau Casals, creada l’any 1972 per Pau Casals i Marta Casals, conserva
el fons documental, artístic i patrimonial del mestre Pau casals, gestiona el museu
Vil·la Casals i la beca Pau Casals per a joves talents en la interpretació del cello. Des
de la Fundació es vol promoure el llegat musical, cultural i cívic de Pau Casals a les
comarques de Girona, especialment entre la població escolar.

El Ple de la Diputació de Girona del 17 de desembre de 2019 va aprovar el Pla
Estratègic de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació
Cultural tindrà una línia de subvencions específiques per a projectes educatius.
L’objectiu d’aquesta línia és donar suport a les principals iniciatives que permetin una
educació cultural global i integral de l’alumnat de les comarques gironines i
posicionar l’educació com a element clau del desenvolupament humà i especialment
l’educació artística com a base del creixement cultural de la ciutadania.

Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada
nominativament a favor de la Fundació Pau Casals, 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
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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 la Fundació Pau Casals, per al finançament del
funcionament de la Fundació i les activitats culturals a les comarques gironines per a
l’any 2020, que es detalla a continuació:

N ú m e r o
d ' e x p e d i e n t
electrònic

Nom del beneficiari NIF del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

P e r í o d e
d’execució de
l’activitat

2020/238 Fundació Pau Casals G43027499 Funcionament
de la Fundació i
a c t i v i t a t s
culturals a les
c o m a r q u e s
gironines

Des de l’1 de
novembre de
2019 fins al 31
d’octubre de
2020

Cost total de
l ' o b j e c t e
subvencionat

Cost de les despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a justificar

25.000,00€ 25.000,00€ 20.000,00 € 80,00 % 25.000,00€

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de VINT MIL EUROS,
(20.000,00€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/48129 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 de l’1 de novembre de 2019
fins al 31 d’octubre de 2020.

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

CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.
Es considera que la Fundació Pau Casals, 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 20.000,00 € que representa
un percentatge de finançament del 80,00 %, quan s’hagi presentat el compte
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.
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SETÈ. Règim de justificació.
La Fundació Pau Casals ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de
25.000,00€ corresponents a l’import de les despeses que consten en el pressupost de
la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al Registre General de
la Diputació de la documentació següent:

a) El compte justificatiu normalitzat (www.ddgi.cat).
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat;
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la
factura;
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb
identificació de l’import i la seva procedència;
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de
les activitats.
f)Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en compliment
de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència (www.ddgi.cat a
l’apartat de documentació).

Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el
percentatge de desviació.

Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva.

És inadmissible cap canvi de destinació.

La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 15 de novembre de
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 la Fundació Pau Casals, 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
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subvencions, i a l’article 34 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona.

NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat.
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte
de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada.

Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin
correspondre, s’apliquen les regles següents:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aplicables, d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern. (Les entitats no públiques a les quals s’atorgui
una subvenció superior a 10.000,00 €, en el moment de presentar el compte
justificatiu, estan obligades a adjuntar-hi la informació relativa a les
retribucions dels seus òrgans de direcció o d’administració, a l’efecte que la
Diputació de Girona les faci públiques en compliment de les obligacions
establertes en la legislació sobre transparència).
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L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses.

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

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

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

DISSETÈ. Notificar aquest acord a la Fundació Pau Casals.

6. JG1025/000097/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn.
Esp. Educ.; Cooperació Cultural (017): Acceptar la renúncia de la
subvenció de creació de públics per a la cultura d'Arabela Fernàndez (exp.
2020/1839)

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, amb data 7 d’abril de 2020, va aprovar
la resolució de la convocatòria de subvencions per a la creació de públics per a la
cultura, anualitat 2020 (2019/7485), en la qual, entre d’altres, va concedir una
subvenció a Arabela Fernández per al festival: Travessant l’Empordà amb música
(exp. 2020/1839).
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NÚM.
EXPED. ENTITATS NIF ACTIVITAT PRESSUPOST SOL·LICITA PUNTUACIÓ SUBVENCIÓ

FINAL

1839
Arabela

Fernàndez 41XXX674X

Travessant
l’Empordà

amb música 24.780,00 € 24.780,00 € 27 2.399,67 €

En data 22 de juliol de 2020, Arabela Fernàndez, amb NIF 41551764X ha presentat
una comunicació expressa de renúncia de la subvenció de 2.399,67 €  concedida per
la Junta de Govern del 7 d’abril de 2020, descrita prèviament.

Vist l’informe del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern, a proposta
del president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i
Educació, per unanimitat, acorda:

PRIMER. Acceptar formalment la renúncia presentada per Arabela Fernàndez, amb
NIF 41XXX674X, a la subvenció de 2.399,67 € concedida per la Junta de Govern del
7 d’abril de 2020, en l’acord de resolució de la convocatòria pública de subvencions en
règim de concurrència competitiva per a la creació de públics per a la cultura (exp.
2019/7485), i procedir a l’arxiu i tancament de l’expedient corresponent.

SEGON. Anul·lar el saldo de DOS MIL TRES-CENTS NORANTA-NOU EUROS amb
SEIXANTA-SET CÈNTIMS (2.399,67 €), corresponent a la subvenció atorgada a
Arabela Fernàndez, i retornar-lo a l’aplicació d’origen 300/3340/47002 del pressupost
de la Diputació de Girona de 2020.

TERCER. Notificar aquest acord a Arabela Fernàndez.

7. JG1025/000098/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn.
Esp. Educ.; Cooperació Cultural (017): Resolució convocatòria VII concurs
Això Pinta Bé (exp. 2019/6349)

Vistes les Bases reguladores del Concurs dels programes Pedagògics i Divulgatius de
la Diputació de Girona, Això Pinta Bé, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en
la sessió de 18 de setembre de 2018.

Vista la convocatòria anticipada del VII Concurs dels Programes Pedagògics i
Divulgatius, Això Pinta Bé, de la Diputació de Girona, per al curs escolar 2019-2020,
aprovades per Junta de Govern en data 3 de setembre de 2019.

Vista l’acta del jurat qualificador del premis, reunit en data de 21 de maig del 2020.
Atès que la competència per a resoldre correspon a la Junta de Govern de la
Diputació de Girona, segons allò establert a l'article 8 de les bases.

Vist l'informe dels caps dels centres gestors de Cooperació Cultural i Medi Ambient, i
atesos els antecedents esmentats, la Junta de Govern, a proposta del president de la
Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, per
unanimitat, acorda:
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PRIMER. Resoldre la convocatòria del VII Concurs dels Programes Pedagògics i
Divulgatius de la Diputació de Girona, per al curs escolar 2019-2020, de la següent
manera:

INDIKA

Concurs Artístic
Infantil
Finalista
Títol: Descobrint  textures amb pasta de paper
Codi: 667252176
Escola: Frigolet, Porqueres
Autors: alumnes de P3-P4, educació infantil, 3-5 anys
Semifinalista
Títol: Sant Pere de Galligants
Codi: 39962286
Escola: Vedruna, Girona
Autors: Roger Cargol i Alabau, P5A, 5 anys
Primària
Finalista
Títol: Dinosaures confinats
Codi: 384734239
Escola: La Draga, Banyoles
Autor: alumnes de 2n de Primària, 7-8 anys
Semifinalista
Títol: Pensaments creats
Codi: 860568626
Escola: La Salle, Palamós
Autors: Arlet Porcal i Rodríguez, 5è de Primària, 10 anys

Concurs de Relats
Secundària i Batxillerat
Finalista
Títol: I si ja no puc més?
Codi: 174393075
Escola: Institut de La Bisbal
Autora: Ona Peracaula i Martínez, 2n Batxillerat, 18 anys
Finalista
Títol: La defensa del monestir
Codi: 386131118
Escola: Institut de La Jonquera
Autor: Miquel Puigbert, 2n ESO-A, 14 anys

DEL MAR ALS CIMS

Concurs Artístic
Infantil
Finalista
Títol: Records de l’estany
Codi: 735805566
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Escola: Can Puig, Banyoles
Autors: alumnes P5 B, 5 anys
Semifinalista
Títol: L’estany amb els cinc sentits
Codi: 803268050
Escola: Alzina Reclamadora, Fontcoberta
Autor: Aleix Rodríguez i Roger, P5, 5 anys
Primària
Finalista
Títol: Capvespre als aiguamolls
Codi: 127591620
Escola: Pla de Girona
Autora: Júlia García-Quintas Martínez, 5è A de Primària, 10 anys
Semifinalista
Títol: Despertem el drac 
Codi: 547726356
Escola: La Draga, Banyoles
Autors: alumnes de 1r Primària, 6 anys

Concurs de Relats
Secundària i Batxillerat
Finalista
Títol: Entre plantes aromàtiques i medicinals a Celrà
Codi: 432579786
Escola: EA Forestal, Santa Coloma de Farners
Autor: Marc Masgrau i Sastre, 1r Cicle Superior, 20 anys
Finalista:
Títol: El rupit eixerit
Codi: 104186734
Escola: Institut de Sarrià de Ter
Autora: Clara Antón Jiménez, 1r ESO, 12 anys

SEGON. Fixar els premis en 600 € per als finalistes i 300 € per als semifinalistes, en
el concurs artístic; i fixar els premis en 600 € per als finalistes del concurs de relats, de
conformitat amb allò establert en el punt 3 de les bases.

TERCER. Disposar la despesa total de 6.000,00€ euros; 3.000,00 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 300/3340/48101 i 3.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 300/1700/48200.

QUART. Concedir als beneficiaris del punt primer els premis que es detallen, amb
càrrec a les aplicacions pressupostàries 300/3340/48101 i 300/1700/48200, d’acord
amb les dades següents:

NÚM.
EXP.

CENTRE
ESCOLAR

NIF CATEGORIA
PREMIADA

IMPORT PREMI APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

2019/6349 Escola Frigolet,
de Porqueres

Q6755089G Finalista infantil 600,00 € 300/3340/48101

2019/6349 Escola Vedruna,
de Girona

G66914607 S e m i f i n a l i s t a
infantil

300,00 € 300/3340/48101

2019/6349 Escola La Draga,
de Banyoles

Q6750008B Finalista primària 600,00 € 300/3340/48101

2019/6349 Escola La Salle,
de Palamós

R0800055F S e m i f i n a l i s t a
primària

300,00 € 300/3340/48101
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2019/6349 Institut de La
Bisbal d’Empordà

Q6750018A Finalista de relats 600,00 € 300/3340/48101

2019/6349 Institut de La
Jonquera

Q6750023A Finalista de relats 600,00 € 300/3340/48101

2019/6350 Escola Can Puig,
de Banyoles

Q6755277H Finalista infantil 600,00 € 300/1700/48200

2019/6350 Escola Alzina
Reclamadora, de
Fontcoberta

Q6755068A S e m i f i n a l i s t a
infantil

300,00 € 300/1700/48200

2019/6350 Escola El Pla, de
Girona

Q6755027G Finalista primària 600,00 € 300/1700/48200

2019/6350 Escola La Draga,
de Banyoles

Q6750008B S e m i f i n a l i s t a
primària

300,00 € 300/1700/48200

2019/6350 EA Forestal, de
Santa Coloma de
Farners

S1700003E Finalista de relats 600,00 € 300/1700/48200

2019/6350 Institut de Sarrià
de Ter

S1700312J Finalista de relats 600,00 € 300/1700/48200

TOTAL 6.000,00 €

CINQUÈ. Facultar àmpliament el president de la Diputació per a l'execució del present
acord i la resolució dels compromisos que se'n derivin i perquè, si cal, d'acord amb la
finalitat que es persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment
s'hagin pogut advertir.

SISÈ. Notificar el present acord als interessats que consten en el punt quart.

8. JG1025/000099/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn.
Esp. Educ.; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa a Ajuntament
de Salt per al finançament del Centre d'Arts Escèniques El Canal de Salt,
l'any 2020 (exp. 2020/33)

L’Ajuntament de Salt  ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament del
Centre d’Arts Escèniques El Canal de Salt, l’any 2020, i s’ha instruït l'expedient
corresponent (2020/33).

Des del Centre d’Arts Escèniques El Canal de Salt s’ha programat un cicle d’activitats
per aquest mes de juliol, concretament des del dia 9 al 19. Els espectacles escollits es
proposen dinamitzar el sector cultural català, molt afectat per la pandèmia del virus
covid-19, i alhora dinamitzar el centre amb un seguit d’activitats adreçades a totes les
edats.

Per a la realització del cicle, a banda dels contractes dels catxets amb els intèrprets,
caldrà comptar amb els serveis d’una empresa de tiketing i una d’hostesses de sala,
sobretot tenint en compte que, ateses les circumstàncies derivades del virus covid-19,
caldrà ser molt curosos amb l’assignació dels seients i el seguiment de les mesures
sanitàries (mascaretes posades, gel hidroalcohòlic, distància interpersonal i seguiment
d’indicacions del personal de sala). També caldrà el suport de professionals tècnics
de llum, so i audiovisuals, tramitar el lloguer d’un piano i d’alguns equips tècnics dels
quals l’equipament no disposa.

El Ple de la Diputació de Girona del 17 de desembre de 2019 va aprovar el Pla
Estratègic de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació
Cultural tindrà una línia de cooperació econòmica amb universitats i estudis
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superiors. L’objectiu és fomentar l’accés al coneixement i a la formació professional a
les comarques de Girona.

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

D’acord al decret  de la Presidència de 18 de juliol de 2019, es delega a la Junta de
Govern les atribucions per a l’atorgament de subvencions a l’empara de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, amb càrrec als crèdits 4 i 7
del vigent pressupost corporatiu, d’import a partir de 18.001,00 euros, inclòs.

Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural la Junta de Govern,
per unanimitat, acorda:

PRIMER. Concedir la subvenció a l’Ajuntament de Salt, per al finançament  del Centre
d’Arts Escèniques El Canal de Salt, l’any 2020, que es detalla a continuació:

N ú m e r o
d ' e x p e d i e n t
electrònic

Nom del beneficiari NIF del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

P e r í o d e
d’execució de
l’activitat

2020/33 Ajuntament de Salt P1716400E Funcionament
i activitats El
Canal

Des del 16
d’octubre de
2019 fins al 15
d’octubre de
2020

Cost total de
l ' o b j e c t e
subvencionat

Cost de les
despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a
justificar

51.397,50€ 51.397,50€ 50.000,00€ 97,28% 51.397,50€

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de  CINQUANTA MIL EUROS,
(50.000,00€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/46209 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 d’octubre de 2019
fins al 15 d’octubre 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
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subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar
el cost total de l'activitat subvencionada.

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

SISÈ. Quantia, finançament i pagament.
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 50.000,00 € que representa
un percentatge de finançament del 97,28 %, quan s’hagi presentat el compte
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.

SETÈ. Règim de justificació.
L’Ajuntament de Salt ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de
51.397,50€ 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 de la Diputació.
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat;
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la
factura;
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb
identificació de l’import i la seva procedència;
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de
les activitats.

f)Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en compliment
de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència (www.ddgi.cat a
l’apartat de documentació).
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 30 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 l’Ajuntament de Salt, 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
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indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la indicació de
que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, amb les
conseqüències que es determinen al punt següent.

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

NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat.
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte
de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada.

Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin
correspondre, s’apliquen les regles següents:

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

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

DESÈ. Obligacions del beneficiari.
L’Ajuntament de Salt, té les obligacions següents:

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

ONZÈ. Verificació i control.
La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients
l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El
control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.

L’Ajuntament de Salt, i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als efectes
que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DISSETÈ. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Salt.

9. JG1025/000100/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn.
Esp. Educ.; Comunicació Cultural (021): Aprovar la concessió de
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subvencions de la convocatòria de subvencions per a activitats dels
centres i instituts d'estudis locals i comarcals, any 2020 (exp. 2020/384)

Vistes les bases reguladores de subvencions per a activitats dels centres i instituts
d’estudis locals i comarcals, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió
de 17 de desembre de 2019, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona
número 2, de 3 de gener de 2020.

Vista la convocatòria pública de subvencions per a activitats dels centres i instituts
d’estudis locals i comarcals per a l’any 2020 aprovada per la Junta de Govern en la
sessió de 18 de febrer de 2020 i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Girona
núm. 45, de 4 de març de 2020.

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

Vist que al punt 2 de la convocatòria de subvencions per a activitats dels centres i
instituts d’estudis locals i comarcals per a l’any 2020 s’estableix que amb la finalitat
d’atendre el màxim de sol·licituds de subvenció o d’atorgar un major import en les
subvencions, el crèdit inicial podrà ser ampliat amb una quantitat addicional de com a
màxim 10.000,00 €, derivada de crèdits sobrants d’altres convocatòries o de
modificacions de crèdit. L’efectivitat de la quantia addicional estarà condicionada a la
corresponent declaració de disponibilitat de crèdit prèviament a la resolució de les
subvencions i l’aprovació de l’augment de la convocatòria.

Atès que la Junta de Govern, en sessió ordinària de 4 d’agost de 2020, va aprovar
l’anul·lació del crèdit sobrant de la convocatòria de subvencions per a edicions
d’interès local a ajuntaments per un import de 26.799,09 € , i retornar-lo a l’aplicació
pressupostària d’origen.

Vist l’informe de la Comissió Avaluadora realitzada en data 14 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:

PRIMER.- Declarar la disponibilitat de crèdit de 26.973,51€ , amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 303/3341/48101-Ajuts a centres i instituts d’estudis per a
activitats-Recerca Local.

SEGON.- Ampliar la convocatòria de subvencions per a activitats dels centres i
instituts d’estudis locals i comarcals per a l’any 2020 en 8.973,51 €, d’acord amb el
que es detalla tot seguit, i autoritzar la despesa addicional amb càrrec a l’aplicació
pressupostària.

Crèdit inicial Augment de
convocatòria Crèdit final

303/3341/48101 - Ajuts
a centres i instituts

18.000,00 € 8.973,51 € 26.973,51 €
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d’estudis per a activitats
- Recerca Local

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

QUART.- Concedir als beneficiaris que s’esmenten a continuació les subvencions que
es detallen, d’acord amb les dades següents, i disposar les despeses amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 303/3341/48101:

EXP.
BENEFICIAR
I NIF

C O N C E P T E
SUBVENCIÓ/ACTIVITAT Punt.

I m p o r t
Subvenció

% de
finançame
nt

Import a
justificar

2020/397
6

AMICS DE
BESALÚ I EL
S E U
COMTAT G17048125

XIII Assemblea d'estudis. La
prehistòria en el territori del
futur comtat de Besalú 34,5 2.730,00 € 100%

2.730,00
€

2020/387
9

ASSOCIACIÓ
D'HISTÒRIA
RURAL G17594698

Jornada d'Estudi sobre Les
corts jurisdiccionals i les fonts
pel seu estudi (Corona d'Aragó,
s.XIII-XVIII) 34 1.655,00 € 63,65%

2.600,00
€

2020/345
1

C E N T R E
D 'ESTU DIS
COMARCALS
D E
BANYOLES G17262023

XXVII Col·loqui de tardor. El
doctor Gimeno (1906-1976).
Els hospitals de sang. 30 2.000,00 € 37,74%

5.300,00
€

2020/393
4

ASSOCIACIÓ
GRUP DE
R E C E R C A
D E
CERDANYA G55039481

IV Jornades d'Estudis
Comarcals de Cerdanya 32 905,00 € 60,13%

1.505,00
€

2020/388
1

ASSOCIACIÓ
GRUP DE
R E C E R C A
D E
CERDANYA G55039481

Maquetació de les revistes Ker
i Querol (3 edicions 2020) 20 907,50 € 100% 907,50 €

2020/345
2

C E N T R E
D 'ESTU DIS
COMARCALS
D E
BANYOLES G17262023

XXVI Col·loqui de Tardor 2019.
Ramon Margalef i López
(1919-2001). Impulsor de
l'ecologia a l'Estany de
Banyoles 30,5 2.000,00 € 37,74%

5.300,00
€

2020/419
1

C E N T R E
PER LA
SOSTENIBILI
T A T
TERRITORIA
L G17909276

Seminari-taller: Inventariat del
Patrimoni Geològic i la seva
gestió 33,5 3.000,00 € 65,22%

4.600,00
€

2020/381
6

DELEGACIÓ
DE LA
GARROTXA
DE LA
INSTITUCIÓ
C ATA L AN A
D'HISTÒRIA

G62058300 Programa d'activitats de la
DGICHN any 2020

32,5 3.000,00 € 66,67% 4.500,00
€
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NATURAL

2020/378
2

I N S T I T U T
D 'ESTU DIS
EMPORDAN
ESOS G17436064

La història de l'església de
Sant Pere de Figueres. Des
dels seus orígens fins al segle
XX 37 900,00 € 74,84%

1.202,50
€

2020/378
3

I N S T I T U T
D 'ESTU DIS
EMPORDAN
ESOS G17436064 Jornada Repensem l'Empordà 29 1.890,00 € 68,98%

2.740,00
€

2020/327
3

PATRONAT
D 'ESTU DIS
HISTÒRICS
D'OLOT I
COMARCA G17207234 XIV Cicle de Xerrades 36 2.000,00 € 45,98%

4.350,00
€

2020/417
2

PATRONAT
D 'ESTU DIS
HISTÒRICS
D'OLOT I
COMARCA G17207234

Premis Salvador Reixach i
Jordi Pijiula 35,5 2.000,00 € 16,33%

12.250,00
€

2020/647
5

C E N T R E
D 'ESTU DIS
SELVATANS V17288150

XIII Trobada d'Entitats de
Cultura i Patrimoni de la Selva 29 2.000,00 € 58,82%

3.400,00
€

2020/622
4

C E N T R E
D 'ESTU DIS
TOSSENCS G17313933

Jornades "Imatge: La
perpetuació del passat a
Tossa" 27,5 1.986,01 € 70,65%

2.811,01
€

T O T A
L 26.973,51

CINQUÈ.- 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.

SISÈ.- Les subvencions concedides s’hauran de justificar dins el termini que finalitza
el 15 de novembre de 2020 mitjançant la presentació del compte justificatiu d’acord
amb el model normalitzat que es pot trobar al web de la Diputació de Girona.

SETÈ.- 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 que per Decret del president de la Diputació de Girona es pugui
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.

VUITÈ.- Notificar aquest acord als beneficiaris de les subvencions.
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10. JG1025/000101/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn.
Esp. Educ.; Comunicació Cultural (021): Aprovar la concessió de
subvencions de la convocatòria de subvencions per a edicions dels
centres i instituts d'estudis locals i comarcals, any 2020 (exp. 2020/385)

Vistes les bases reguladores de subvencions per a edicions dels centres i instituts
d’estudis locals i comarcals, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió
de 17 de desembre de 2019, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona
número 2, de 3 de gener de 2020.

Vista la convocatòria pública de subvencions per a edicions dels centres i instituts
d’estudis locals i comarcals per a l’any 2020 aprovada per la Junta de Govern en la
sessió de 18 de febrer de 2020 i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Girona
núm. 45, de 4 de març de 2020.

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

Vist que al punt 2 de la convocatòria de subvencions per a edicions dels centres i
instituts d’estudis locals i comarcals per a l’any 2020 s’estableix que amb la finalitat
d’atendre el màxim de sol·licituds de subvencions, el crèdit inicial podrà ser ampliat
amb una quantitat addicional de com a màxim 20.000,00 €, derivada de crèdits
sobrants d’altres convocatòries o de modificacions de crèdit. L’efectivitat de la quantia
addicional estarà condicionada a la corresponent declaració de disponibilitat de crèdit
prèviament a la resolució de les subvencions i l’aprovació de l’augment de la
convocatòria.

Atès que la Junta de Govern, en sessió ordinària de 4 d’agost de 2020, va aprovar
l’anul·lació del crèdit sobrant de la convocatòria de subvencions per a edicions
d’interès local a ajuntaments per un import de 26.799,09 €, i retornar-lo a l’aplicació
pressupostària d’origen.

Vist l’informe de la Comissió Avaluadora realitzada en data 14 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:

PRIMER.- Declarar la disponibilitat de crèdit de 57.720,00 €, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 303/3341/48100-Ajuts a centres i instituts d’estudis per a
publicacions-Recerca Local.

SEGON.- Ampliar la convocatòria per a edicions dels centres i instituts d’estudis locals
i comarcals per a l’any 2020 en 7.720,00 €, d’acord amb el que es detalla tot seguit, i
autoritzar la despesa addicional amb càrrec a l’aplicació pressupostària.

Crèdit inicial Augment de Crèdit final
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convocatòria
303/3341/48100 – Ajuts
a centres i instituts
d’estudis per a
publicacions – Recerca
Local

50.000,00 € 7.720,00 € 57.720,00 €

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

QUART.- Concedir als beneficiaris que s’esmenten a continuació les subvencions que
es detallen, d’acord amb les dades següents, i disposar les despeses amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 303/3341/48100:

EXP. BENEFICIARI NIF

C O N C E P T E
SUBVENCIÓ/PUBLICA
CIÓ Punt.

Import
Subvenció

% de
finançame
nt

Import a
justificar

2020/427
2

AMICS DE
BESALÚ I EL SEU
COMTAT

G1704812
5

La vil·la romana de Can
Ring: l'entorn, la
toponímia i les
p r i m e r r e s
i n t e r v e n v e n c i o n s
arqueològiques 35 1.800,00 € 88,59 1.800,00 €

2020/388
0

A S S O C I A C I Ó
D ' H I S T Ò R I A
RURAL

G1759469
8

El delme com a font per
a la història rural 38,5 5.000,00 € 83,47 5.990,00 €

2020/345
0

C E N T R E
D ' E S T U D I S
COMARCALS DE
BANYOLES

G1726202
3

Ramon Margalef López
(1919-2001): impulsor
de l'ecologia a l'Estany
de Banyoles 30 4.000,00 € 61,54 6.500,00 €

2020/430
4

CENTRE PER LA
SOSTENIBILITAT
TERRITORIAL

G1790927
6

Anuari per a la Nova
Cultura del Territori
2020 34,5 4.200,00 € 93,33 4.500,00 €

2020/615
2

C E N T R E
D ' E S T U D I S
TOSSENCS

G1731393
3

El Santuari de Sant
Grau de Vallpresona
(Tossa). Més de
sis-cents anys de talaia
espiritual i social 33,5 5.000,00 € 55,58 8.996,00 €

2020/406
3

A S S O C I A C I Ó
MIRMANDA

G5505766
5 Mirmanda 15 34,5 4.200,00 € 93,33 4.500,00 €

2020/320
3

C E N T R E
D ' E S T U D I S
COMARCALS DEL
RIPOLLÈS

V1724721
4 Annals 2018-2019 35 5.000,00 € 74,90 6.676,00 €

2020/382
0

DELEGACIÓ DE
LA GARROTXA
DE LA
I N S T I T U C I Ó
C A T A L A N A
D ' H I S T Ò R I A
NATURAL

G6205830
0 Annals de la DGICHN 34 3.520,00 € 100,00 3.520,00 €

2020/390
9

I N S T I T U T
D'ESTUDIS DEL
BAIX EMPORDÀ

G1743471
3

Estudis del Baix
Empordà, 39 35 5.000,00 € 55,56 9.000,00 €

2020/647
2

C E N T R E
D ' E S T U D I S
SELVATANS

V1728815
0

Quaderns de la Selva,
32 34 5.000,00 € 89,29 5.600,00 €
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2020/646
9

P A T R O N A T
D ' E S T U D I S
H I S T Ò R I C S
D'OLOT I
COMARCA

G1720723
4 Annals del Patronat, 31 34 5.000,00 € 63,69 7.850,00 €

2020/646
5

I N S T I T U T
D ' E S T U D I S
GIRONINS

G1715590
4 Annals LXI 32,5 5.000,00 € 51,81 9.651,00 €

2020/549
1

I N S T I T U T
D ' E S T U D I S
EMPORDANESOS

G1743606
4 Annals volum 51 36 5.000,00 € 48,85 10.235,64 €

T O T A
L 57.720,00 €

CINQUÈ.- 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
siguin d’aplicació.

SISÈ.- Les subvencions concedides s’hauran de justificar dins el termini que finalitza
el 15 de novembre de 2020 mitjançant la presentació del compte justificatiu d’acord
amb el model normalitzat que es pot trobar al web de la Diputació de Girona.

SETÈ.- 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 que per Decret del president de la Diputació de Girona es pugui
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.

VUITÈ.- Notificar aquest acord als beneficiaris de les subvencions.

11. JG1025/000102/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn.
Esp. Educ.; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa a l'Orquestra
Simfònica del Vallès - concerts a la província de Girona (exp. 2020/113)

L’Orquestra Simfònica del Vallès, SAL. ha sol·licitat una subvenció nominativa per al
finançament dels concerts de l’OSV a la província de Girona, que tindrà lloc a diversos
municipis de la província de Girona, l’any 2020, i s’ha instruït l'expedient corresponent
(2020/113).

L’Orquestra Simfònica del Vallès, és una realitat que porta la música al cor de les
persones des de l’any 1987. Les emocions són el seu fort, i per transmetre-les,
procuren fer participar el públic, innovar en els formats i en les maneres de fer música
i aprofundir en el compromís de valor amb el País. La seva activitat se centra al Palau
de la Música Catalana i també a la ciutat de Sabadell. Son també els titulars del circuit
de l’Òpera a Catalunya i tenen una presència molt important a les xarxes socials.
Anualment programen un seguit de concerts a la demarcació de Girona. Enguany
tenen previst actuar a Olot, Puigcerdà, Llívia, Sant Feliu de Guíxols, Peralada i
Torroella de Montgrí.
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El Ple de la Diputació de Girona 17 de desembre de 2019 va aprovar el Pla Estratègic
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà
una línia de subvencions específiques per la promoció de les arts escèniques, dins les
quals s’hi engloben els festivals de música. L’objectiu d’aquesta línia és garantir
l’equilibri territorial i temàtic de l’oferta cultural relacionada amb les arts escèniques;
així com fomentar la implicació dels municipis en els projectes d’arts escèniques.

Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada
nominativament a favor de l’Orquestra Simfònica del Vallès, SAL, 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 l’Orquestra Simfònica del Vallès S.A.L. per al
finançament dels concerts de l’OSV a la província de Girona, que tindrà lloc a diversos
municipis de la província de Girona, l’any 2020, que es detalla a continuació:

N ú m e r o
d ' e x p e d i e n t
electrònic

Nom del beneficiari NIF del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

P e r í o d e
d’execució de
l’activitat

2020/113 l ’ O r q u e s t r a
Simfònica del
Vallès S.A.L.

A58683848 concerts de
l’OSV a la
província de
Girona

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

Cost total de
l ' o b j e c t e
subvencionat

Cost de les
despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a
justificar

90.262,02€ 90.262,02€ 47.000,00€ 52,07% 90.262,02€

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de  QUARANTA-SET MIL
EUROS, (47.000,00€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/47014 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 de l’1 de gener fins al 14 de
setembre de 2020.
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QUART. Compatibilitat.
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar
el cost total de l'activitat subvencionada.

CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.
Es considera que l’Orquestra Simfònica del Vallès S.A.L. 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 47.000,00 € que representa
un percentatge de finançament del 52,07 %, quan s’hagi presentat el compte
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.

SETÈ. Règim de justificació.
L’Orquestra Simfònica del Vallès S.A.L.  ha de justificar la subvenció concedida, per
l’import de 90.262,02€ 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 de la Diputació.
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat;
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la
factura;
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb
identificació de l’import i la seva procedència;
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de
les activitats.
f)Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en compliment
de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència (web de la
Diputació, a l’apartat de documentació).
g) Un informe de revisió del compte justificatiu subscrit per un auditor de comptes
inscrit com exercent en el “Registre Oficial de Auditores de Cuentas” dependent del
“Instituto de Auditoria de Cuentas”, que ha de garantir, mitjançant un examen
independent, que el beneficiari de l’ajut ha realitzat l’acció subvencionada i ha
complert els requisits perquè se’n pugui fer el pagament. L’informe exposarà de forma
clara, objectiva i ponderada els fets comprovats i les conclusions obtingudes.

En el supòsit que el beneficiari no estigui obligat a auditar els comptes anuals, la
designació de l’auditor la farà aquest beneficiari.

En cas que el beneficiari estigui obligat a auditar els comptes anuals per un auditor
sotmès a la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’auditoria de comptes, la revisió de la
memòria d’actuació, així com la revisió del compte justificatiu la portarà a terme el
mateix auditor.



41
Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat

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 2 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 l’Orquestra Simfònica del Vallès S.A.L., 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.
L’Orquestra Simfònica del Vallès S.A.L.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.

L’Orquestra Simfònica del Vallès S.A.L. 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
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novembre, general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi
puguin correspondre.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aplicables, d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern. (Les entitats no públiques a
les quals s’atorgui una subvenció superior a 10.000,00 €, en el moment
de presentar el compte justificatiu, estan obligades a adjuntar-hi la
informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o
d’administració, a l’efecte que la 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.
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CATORZÈ. Clàusula de dades personals.
Les dades personals que els sol·licitants de la subvenció comuniquin durant el
procediment, actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, seran
tractades per la Diputació de Girona com a Responsable del Tractament en el sentit
de l’article 4.7 del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE)
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016), amb la finalitat
de gestionar la subvenció i portar a terme les actuacions que se’n deriven establertes
per Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment de missió
d’interès públic (art. 6.1.e del Reglament) i d’obligacions legals (art. 6.1.c). En cas que
la tramitació de la sol·licitud impliqui comunicació de dades d’altres persones a la
Diputació de Girona, les persones sol·licitants hauran d'informar a les persones
afectades d'aquesta comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament
General de Protecció de Dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació, supressió,
sol·licitar la limitació del tractament i oposició) l’interessat es podrà adreçar en
qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació detallada del tractament,
incloent les vies d'exercici dels drets de les persones interessades, es pot consultar a
la seu electrònica de la Diputació de Girona.

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

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

DISSETÈ. Notificar aquest acord a l’Orquestra Simfònica del Vallès S.A.L.

12. JG1025/000103/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn.
Esp. Educ.; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa a Pascual
Arts Music SLU per al finançament del Festival Sons del Món (exp.
2020/104)

Pascual Arts Music, SLU, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament
del Festival Sons del Món, que tindrà lloc a diversos municipis de l’Empordà l’any
2020, i s’ha instruït l'expedient corresponent (2020/104).

El festival té com a eix estratègic la promoció dels actius del territori de les comarques
gironines. Una de les seus del festival és la imponent plaça de la Basílica de Castelló
d’Empúries. La catedral del mar tal com s’anomena popularment. Aquest espai
patrimonial de primer ordre serveix de fons d’escenari del festival fent que tan artistes
com públic visquin uns concerts exclusius i molt ben valorats.
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El Festival Son del Món manté l’aposta pel creixement amb la intenció d’esdevenir un
dels quatre festivals més importants de l’estiu a la Costa Brava.

El Ple de la Diputació de Girona del 17 de desembre de 2019 va aprovar el Pla
Estratègic de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació
Cultural tindrà una línia de subvencions específiques per la promoció de les arts
escèniques, dins les quals s’hi engloben els festivals de música.
.
Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada
nominativament a favor de Pascual Arts Music, SLU, 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 Pascual Arts Music, SLU, per al finançament del
Festival Sons del Món, que tindrà lloc a diversos municipis de l’Empordà, l’any 2020,
que es detalla a continuació:

N ú m e r o
d ' e x p e d i e n t
electrònic

Nom del beneficiari NIF del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

P e r í o d e
d’execució de
l’activitat

2020/104 Pascual Arts
Music, S.L.U.

B17887894 Festival Sons
del Món 2020

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

Cost total de
l ' o b j e c t e
subvencionat

Cost de les
despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a
justificar

301.504,00€ 124.500,00€ 30.000,00€ 24,09% 124.500,00€

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de  TRENTA MIL EUROS
(30.000,00€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/47009 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 de l’1 de gener fins al 15 de
setembre de 2020.
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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 Pascual Arts Music, SLU, 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 30.000,00 € que representa
un percentatge de finançament del 24,09 %, quan s’hagi presentat el compte
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.

SETÈ. Règim de justificació.
Pascual Arts Music, SLU ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de
124.500,00€ corresponents a l’import de les despeses de programació, 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 de la Diputació.
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) Un exemplar   de la producció gràfica o audiovisual que confirmi la inclusió del logo
de la Ruta del Vi DO Empordà, segons la qual es dona a conèixer l’oferta enoturística
de la Ruta del Vi DO Empordà als participants del festival.
g) Justificant de l’acord de col·laboració de la Fundació amb Apropa Cultura, pel
foment de la inclusió social i cultural.
h) 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 (web de la
Diputació, 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.
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És inadmissible cap canvi de destinació.

La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 30 de setembre 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 Pascual Arts Music, SLU, 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 així com també amb la inclusió del logo de la Ruta del Vi DO Empordà en
qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció,
tot i que ja hagi estat realitzada.

Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin
correspondre, s’apliquen les regles següents:

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

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

DESÈ. Obligacions del beneficiari.
Pascual Arts Music, SLU, té les obligacions següents:

a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció;
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b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable;
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb
posterioritat a la presentació de la sol·licitud;
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i
control;
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb
la col·laboració d’aquest organisme;
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable;
g) Col·laborar en la programació del Pati Cultural de la Diputació de Girona, si
s’escau.
h) 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.

Pascual Arts Music, SLU, i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la
seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que
realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article
46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al
compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o
negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin
correspondre.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13. JG1025/000104/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn.
Esp. Educ.; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa a
l'Ajuntament de Puigcerdà per al finançament del Festival de Música de
Cerdanya (exp. 2020/46)

L’Ajuntament de Puigcerdà, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament
del Festival de Música de la Cerdanya, que tindrà lloc a Puigcerdà l’any 2020, i s’ha
instruït l'expedient corresponent (2020/46).

Des de l’any 2017, i de manera conjunta entre els ajuntaments de Llívia i Puigcerdà,
s’ha reimpulsat el Festival, que en els últims anys havia perdut públic, reorientant-lo,
prioritzant la música clàssica simfònica per davant de la música clàssica de petit
format (ja que a la comarca hi ha força oferta d’aquest darrer gènere), obrir-se i crear
nous públics, aixoplugar altres tipus de músiques i estils i coorganitzar-lo
conjuntament entre dos municipis de la Cerdanya (Llívia i Puigcerdà) Enguany es vol
donar continuïtat al nou concepte de Festival, un Festival molt més ampli que no
només inclogui la música clàssica, sinó també el jazz, i la música fusió pop-rock
catalana, la música folk, el gospel i espirituals negres, el cant coral, la música a
capella, etc. En definitiva un festival eclèctic i amb una oferta molt diversa des del
punt de vista musical. L’objectiu és que el Festival de Música de Cerdanya sigui un
referent a tota la comarca, la demarcació de Girona, el Pirineu i Catalunya.

Recentment el festival ha passat a tenir dues seus, i per això el nom de Festival de
Música de Cerdanya.

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

Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada
nominativament a favor de l’Ajuntament de Puigcerdà, 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.
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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,
amb l’abstenció del diputat Albert Piñeira i Brosel, acorda:

PRIMER. Concedir la subvenció a l’Ajuntament de Puigcerdà , per al finançament del
Festival de Música de la Cerdanya, que tindrà lloc a Puigcerdà, l’any 2020, que es
detalla a continuació:

N ú m e r o
d'expedient
electrònic

Nom del
beneficiari

NIF del
beneficiari

Objecte de
la subvenció

P e r í o d e
d ’execuc ió
de l’activitat

2020/46 Ajuntament de
Puigcerdà

P1715000D Festival de
Música de
la Cerdanya

Des de l’1
de gener
fins al 7
d ’ o c t u b r e
de 2020

Cost total de
l ' o b j e c t e
subvenciona
t

Cost de les
despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge
d e
finançament

Import a
justificar

27.950,00€ 27.950,00€ 23.000,00€ 82,28% 27.950,00€

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de  VINT-I-TRES MIL EUROS,
(23.000,00€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/46222 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 de l’1 de gener fins al 7
d’octubre 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 l’Ajuntament de Puigcerdà, accepta la subvenció, així com les
condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació estipulades en
aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest acord,
no manifesta el contrari.
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SISÈ. Quantia, finançament i pagament.
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 23.000,00 € que representa
un percentatge de finançament del 82,28 %, quan s’hagi presentat el compte
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.

SETÈ. Règim de justificació.
L’Ajuntament de Puigcerdà ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de
27.950,00€ 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  de la Diputació.
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.

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 28 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 l’Ajuntament de Puigcerdà, 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
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subvencions, i a l’article 34 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona.

NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat.
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte
de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada.

Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin
correspondre, s’apliquen les regles següents:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DISSETÈ. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Puigcerdà.

14. JG1025/000110/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn.
Esp. Educ.; Cooperació Cultural (017): Esmena parcial- Subvenció
nominativa a DE-DE-EMA Visual SL per al finançament de la programació
del girona A Cappella Festival (exp. 2020/100)

La greu crisi sanitària, a nivell de pandèmia,  provocada pel coronavirus Covid 19, va
motivar l’aprovació del Reial Decret llei 17/2020, de 5 de maig, pel qual s’aproven
mesures de recolzament al sector cultural i de caràcter tributari per fer front a
l’impacte econòmic i social del COVID-19 (BOE de 6 de maig de 2020). Mitjançant
aquesta disposició, el govern intenta fer front a l’impacte econòmic i de crisi que ha
generat aquesta situació de pandèmia. A Catalunya, s’ha aprovat el Decret llei 8/2020,
de 24 de març, de modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de
mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus
sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, i
d’adaptació d’altres mesures complementàries (DOGC de 25 de març de 2020).
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Entre els sectors econòmics especialment afectats per la crisi i les seves
conseqüències hi ha el de la cultura. El conjunt dels espais culturals i escènics s’han
vist absolutament paralitzats, i és obligació dels poders públics garantir la
supervivència de les estructures culturals i vetllar per la promoció de la cultura i per
l’accés dels ciutadans a la mateixa, inclús més en època de crisi.

En l’àmbit subvencional i de foment, les actuacions s’han vist greument afectades per
aquesta situació, per això ha resultat necessari establir mesures en l’àmbit de les
subvencions per pal·liar els efectes desfavorables provocats tant als beneficiaris com
als perceptors que es poden veure perjudicats. Aquesta situació és especialment
rellevant en l’àmbit cultural i social, que ha vist reduït dràsticament la consecució dels
seus objectius i actuacions. 

Per això, d’una banda s’han de donar viabilitat als projectes, actuacions i activitats als
quals la situació de força major generada per la pandèmia ha impedit el compliment
de les finalitats per a les quals han estat atorgades les subvencions i, per altra, es
considera convenient que els òrgans concedents de les subvencions facin ús de les
eines de la normativa aplicable en matèria de subvencions i a la corresponent al
procediment administratiu comú, per tal de flexibilitzar al màxim i afavorir el
compliment de la finalitat de la concessió de les subvencions per part dels
beneficiaris, mesures que s’estableixen al capítol II, article 5, del Decret llei 8/2020 i al
capítol V, article 14, del Decret llei 17/2020.

Davant la situació molts ajuntaments, empreses, entitats, associacions, fundacions,
gestors culturals... han hagut de modificar, reprogramar, adaptar, anul·lar... els
projectes, activitats, produccions, festivals... que tenien programats.

El servei de Cooperació Cultural i educació de la Diputació de Girona, atenent a la
seva competència ineludible de cooperació, assistència i promoció de la cultura als
municipis i al territori, no pot abstreure’s d’aquesta situació. D’acord amb l’article 5.2.
del Decret llei 8/2020: “En els expedients de subvencions o ajuts, especialment en
l’àmbit cultural, social, ocupacional i d’esports, en els quals no s’ha complert l’objecte i
finalitat com a conseqüència del COVID-19 o de les mesures preses per combatre’l,
en funció de les circumstàncies de cada expedient, l’òrgan concedent pot:

a) Ajornar el termini de compliment de l’objecte i finalitat de la subvenció o ajut i
de la seva justificació, el qual en cap cas es podrà considerar un motiu per
aplicar expedients de regulació d’ocupació en relació amb els llocs de treball
vinculats a actuacions subvencionades.

b) Finançar les despeses realitzades per les persones beneficiàries encara que
no s’hagi assolit, totalment o parcialment, l’objecte i finalitat de la subvenció o
ajut.

c) Establir altres actuacions per evitar perjudicis als beneficiaris derivats del
compliment de les seves obligacions envers el procediment subvencionat”.

D’acord amb l’article 14 del Reial Decret llei 17/2020, “seran abonats als beneficiaris
de subvencions i ajudes públiques atorgades per a la realització d’activitats, objectius
o projectes culturals aquelles despeses subvencionables degudament acreditades i no
recuperables en les quals hagin incorregut per a la realització de l’objectiu, projecte o
activitat subvencionats, quan aquests no s’hagin pogut portar a terme, totalment o
parcialment, com a conseqüència de les mesures previstes al Reial Decret 463/2020,
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de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de
crisis sanitària ocasionada pel COVID-19 i les seves pròrrogues o d’aquells que
s’adoptin per les autoritats competents per fer front a la crisis sanitària del COVID-19”.

DE-DE-EMA Visual SL ha presentat el compte justificatiu de la subvenció, en el qual
ens exposa que l’activitat subvencionada ha sofert canvis degut a la COVID-19, que
impliquen les modificacions de l’acord de subvenció següents:

 Modificació del percentatge de finançament
 Anul·lació total o parcial de l’activitat

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 i atès que es tracta
d’una causa externa de força major, la Junta de Govern, per unanimitat, acorda:

PRIMER. Modificar parcialment l’acord de la subvenció, d’acord amb el detall següent:

Exp. 2020/100 Beneficiari DE-DE-E
M A
Visual SL

Concepte Cancel·lació del
Festival A Cappella

Apartats modificats

Acord inicial Acord modificat
Percentatge
d e
finançamen
t

26,02€ 74,91%

Anul · lac ió
de l’activitat

Girona A Cappella Festival Despeses de preparació del
Girona A Cappella Festival

SEGON. Aprovar el compte justificatiu corresponent.

TERCER. Continuar amb el procediment administratiu d’aprovació dels comptes
justificatius i de reconeixement de les obligacions per al pagament de les justificacions
acceptades

15. JG1025/000111/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn.
Esp. Educ.; Cooperació Cultural (017): Aprovació resolució convocatòria
Centres Màxima complexitat (exp.2020/6379)

Vistes les bases reguladores de subvencions de la Diputació de Girona per al
finançament d’accions de suport als centres de màxima complexitat de les
comarques de Girona, aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 16 de juny
de 2020 i publicades al BOP número 118, de 19 de juny 2020.
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Vista la convocatòria aprovada per la Junta de Govern en la sessió de 30 de juny de
2020. L’extracte de la convocatòria s’ha publicat al BOPG 128, de 6 de juliol de 2020.

Vistos els informes de l’òrgan instructor, de 25 d’agost de 2020, i de la Comissió
Avaluadora, de 31 d’agost de 2020, en què es concreta el resultat de l’avaluació
efectuada.

Atesos els antecedents esmentats, la Junta de Govern, a proposta del president de la
Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació per
unanimitat, acorda:

Primer. Concedir als beneficiaris que s’esmenten a continuació les subvencions que
es detallen, d’acord amb les dades següents:

Aplicació pressupostària
300.3260.46200

Número
expedient Sol·licitant NIF Proposta Import

pressupost
Import

sol·licitat a la
Diputació

Import
subvenció % Import a

justificar

2020/6956
Ajuntament de
Girona P1708500B

F i n a n ç a m e n t
d'accions de suport
als centres de
m à x i m a
complexitat

        5.178,80
€ 5.178,80 €   4.829,82 € 93%

              5.178,80
€

2020/7538
Ajuntament de
Salt P1716400E

Adquisició de
d i s p o s i t i u s
tecnològics

      20.086,00
€ 9.000,00 €   4.829,83 € 24%

            20.086,00
€

2020/7542

Ajuntament de
la Bisbal
d'Empordà P1702500H

L'Empordanet i la
competència digital

        1.905,75
€ 1.906,00 €   1.906,00 € 100%

              1.905,75
€

2020/7553
A j u n t a m e n t
d'Olot P1712100E

P r o j e c t e
connectats al segle
XXI IE Greda

        2.675,10
€ 2.000,00 €   2.000,00 € 75%

              2.675,10
€

2020/7558

Ajuntament de
C a s t e l l ó
d'Empúries P1705200B

Adquisició d'eines
digitals per donar
suports als
alumnes sense
recursos per al
centre d'alta
complexitat del
m u n i c i p i _ I N S
Escola El
Bruel-Empuriabrav
a

      13.443,20
€ 13.443,20 €   4.829,82 € 36%

            13.443,20
€

2020/7559
Ajuntament de
Palafrugell P1712400I

Salvar la bretxa
digital a l'escola en
temps de Covid-19

      15.992,73
€ 15.992,73 €   4.829,83 € 30%

            15.992,73
€

2020/7561
Ajuntament de
Lloret de Mar P1710200E

Compra de
dispositius digitals
per al seguiment
de la formació en
línia

        6.000,00
€ 6.000,00 €   4.829,82 € 80%

              6.000,00
€
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2020/7579

Ajuntament de
St. Pere
Pescador P1718700F

Connexió a internet
pels nens de
l'escola Llagut per
poder fer les
classes a distància

        1.944,88
€ 1.944,88 €   1.944,88 € 100%

              1.944,88
€

55.465,61 € 30.000,00 €
            67.226,46
€

Segon. Disposar la despesa total, de 30.000,00 €, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària  del pressupost de 2020 de la Diputació de Girona següent:

Aplicació pressupostària Import concedit (en €)
300.3260.46200 30.000,00 €
Total 30.000,00 €

Tercer. Informar els beneficiaris que, una vegada comunicada la concessió de la
subvenció, si en el termini d’un mes no manifesten el contrari, s’entendrà que
accepten la subvenció, així com les condicions general i específiques fixades que hi
siguin d’aplicació.

Quart. Notificar als beneficiaris de les subvencions el present acord.

16. JG1025/000024/2020-PPCIHAPECL; Proposta president CIHAPECL; Unitat
Gestió de la Informació (030): Convocatòria 4a edició concurs Girona
Excel·lent 2020-2021 (exp. 2020/6742)

Aprovació de la convocatòria de la 4a edició del concurs per a l'obtenció de la marca
Girona Excel·lent, Segell de Qualitat Agroalimentària (2020-2021) (Exp. 2020/6742)

El Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Girona per al període 2020-2023,
aprovat pel Ple de la Diputació en la sessió de dia 17 de desembre de 2019, té com a
base normativa l’article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions. Aquest Pla té un contingut programàtic i la seva efectivitat queda
condicionada a la posada en pràctica de les diferents línies de subvencions que el
mateix Pla relaciona, i atenent fonamentalment a les disponibilitats pressupostàries de
què disposi la Diputació de Girona per a cada exercici.

L’article 36.1b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
atorga competència a les diputacions en matèria d’assistència i cooperació jurídica,
econòmica i tècnica als municipis, especialment als de menor capacitat econòmica i
de gestió. Igualment l'article 36.1d) reconeix com a competència la cooperació en el
foment del desenvolupament econòmic i social i en la planificació en el territori
provincial, d’acord amb les competències de les altres administracions públiques en
aquest àmbit.

L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen en les bases
específiques reguladores de les subvencions per a l’obtenció de la marca Girona
Excel·lent, aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 24 de març de 2020 i
publicades de forma definitiva al BOPG número 116/0, de 17 de juny de 2020.

La tramitació de la convocatòria que es proposa aprovar s’ajusta al que s’estableix a
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la Llei 38/2003,



60
Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat

general de subvencions, i l’òrgan competent per aprovar-la és la Junta de Govern,
d’acord amb el que estableixen les bases específiques reguladores.

Atesos els antecedents exposats, la Junta de Govern, a proposta del president de la
Diputació de Girona, per unanimitat, acorda:

PRIMER. Aprovar la convocatòria del concurs per a l'obtenció de la marca Girona
Excel·lent, Segell de Qualitat Agroalimentària (2020-2021) que es transcriu literalment
tot seguit:

CONVOCATÒRIA DE LA 4a EDICIÓ DEL CONCURS PER A L’OBTENCIÓ DE LA
MARCA GIRONA EXCEL·LENT - SEGELL DE QUALITAT AGROALIMENTÀRIA
(2020-2021)

1. Objecte
L’objecte d’aquesta convocatòria és regular el procediment de la 4a edició del concurs
per a l’obtenció de la marca Girona Excel·lent - Segell de Qualitat Agroalimentària
(2020-2021).

2. Terminis i presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds començarà l’endemà de la publicació de la
convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà 20 dies hàbils
després.
Les sol·licituds s’han de presentar per via telemàtica a través de l’aplicació de
subvencions de la Diputació de Girona «Tràmit de subvencions per a entitats,
empresa i ciutadania», seguint els passos que hi figuren. Es podran utilitzar els
sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de Girona que
s’especifiquen a la Seu Electrònica.
En cas que el dia d’acabament del termini de presentació coincideixi en dissabte o
festiu, el termini esmentat finalitzarà el dia hàbil següent.
Cada peticionari presentarà una sol·licitud per a cada producte mitjançant el model
normalitzat disponible al web de la Diputació, que s’ha de presentar acompanyada de
la fitxa tècnica i la imatge del producte. Posteriorment, es demanarà individualment a
cada sol·licitant (a l’adreça de correu electrònic que hagi facilitat en el formulari de
sol·licitud) les mostres específiques de cada producte.

3. Resolució i notificació
La instrucció del procediment de concessió d’aquest segell correspon a l’Àrea de
Presidència de la Diputació de Girona, sens perjudici de les delegacions que es
considerin oportunes.
La comissió qualificadora o jurat elevarà la proposta de resolució al president de la
Diputació, el qual dictarà la resolució corresponent, que serà notificada a tots els
beneficiaris de manera individualitzada en el termini màxim de 10 dies a comptar de la
data en què se signi la resolució.
El president ha d’adoptar la resolució corresponent de veredicte, que es publicarà al
Butlletí Oficial de la Província de Girona. Els productes seleccionats s’anunciaran i es
presentaran en un acte públic, amb la presència dels mitjans de comunicació. La
Diputació de Girona garanteix l’absoluta confidencialitat de les dades de les empreses
que es presentin al concurs, i només farà públics els productes guanyadors.

4. Publicitat
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D’acord amb el que estableix l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de
subvencions, la convocatòria es publicarà, juntament amb l’extracte d’aquesta, en el
Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el tauler electrònic de la Diputació de
Girona.

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

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

TERCER. Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot
interposar, amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició davant el president de la
Diputació de Girona en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació, o
directament un recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós
administratiu de Girona en el termini de 2 mesos.

17. JG1025/000027/2020-PPCIHAPECL; Proposta president CIHAPECL;
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Ampliació i resolució
Convocatòria de subvencions per a polítiques de foment de la participació
ciutadana 2020 (exp. 397/2020)

Vistes les bases reguladores de subvencions per a polítiques de foment de la
participació ciutadana, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió de 19
de febrer de 2019 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG)
número 43 de 1 de març de 2019.

Vista la convocatòria de subvencions per a polítiques de foment de la participació
ciutadana, anualitat 2020, aprovada per la Junta de Govern en la sessió del dia 4 de
febrer de 2020 i publicada al BOPG número 31 de 14 de febrer de 2020.

Atès que la convocatòria estableix en l’apartat 2 la possibilitat d’ampliar el crèdit
pressupostari amb una quantitat addicional de com a màxim el mateix import,
derivada de l’aprovació d’una modificació pressupostària, 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’incrementar el
percentatge de finançament de les actuacions sol·licitades i que s’ha incoat i aprovat
definitivament l’expedient de suplement de crèdit DG 3SC1/2020 del pressupost de la
Diputació de Girona de l’exercici 2020, en data 19/05/20 mitjançant el qual
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s’incrementa en 50.000,00 € el crèdit disponible de l’aplicació pressupostària 223
9240 46200 Ajuts a ajuntaments Part.Ciut.Bon Govern i Transparència.

Vist l’informe de l’òrgan instructor de data 3 de juliol de 2020 i l’acta de la Comissió
avaluadora de data 7 de juliol de 2020 en el qual es concreta el resultat de l’avaluació
efectuada

D’acord amb els antecedents esmentats, la Junta de Govern, a proposta del president
de la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i
Cooperació Local, per unanimitat, acorda:

PRIMER. Declarar la disponibilitat del crèdit de 50.000,00 €, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 223 9240 46200 Ajuts a ajuntaments Part.Ciut.Bon Govern i
Transparència.

SEGON. Ampliar la convocatòria de subvencions per a polítiques de foment de la
participació ciutadana, anualitat 2020, en 50.000 €, d’acord amb el que es detalla tot
seguit, i autoritzar la despesa addicional amb càrrec a l’aplicació pressupostària
corresponent.

Any Aplicació Pressupostària Crèdits inicials Augment
 de la
convocatòria

Crèdits finals

2020 223 9240 46200 Ajuts a
ajuntaments Part.Ciut.Bon Govern i
Transparència

150.000,00 € 50.000,00 € 200.000,00 €

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

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

Ajuntament Exp. NIF
Concepte
subvenció

Despesa
a

justificar

Import
Total

subvenció
Anualitat

2020
Anualitat

2021

Argelaguer 5808/2020 P1701000J

Acompanya-m
ent per
consolidar el
Consell de
Poble del
m u n i c i p i
d'Argelaguer

3.188,35 3.188,00 2.391,00 797,00

Besalú 6289/2020 P1702200E

C o n s e l l
municipal de
les Dones de
Besalú

6.000,00 4.302,00 3.227,00 1.075,00

Bescanó 3377/2020 P1702300C

Pressupostos
part ic ipat ius
de Bescanó
2020

8.342,95 3.801,00 2.851,00 950,00

Beuda 6298/2020 P1702400A
Tots fem
Beuda 2.600,00 2.340,00 1.755,00 585,00
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Ajuntament Exp. NIF
Concepte
subvenció

Despesa
a

justificar

Import
Total

subvenció
Anualitat

2020
Anualitat

2021

Bolvir 4492/2020 P1702700D

P r o j e c t e s
Par t i c ipac ió
Ciutadana

3.725,00 3.725,00 2.794,00 931,00

Bordils 3973/2020 P1702800B
Bordils opina i
deixa petjada 11.500,00 4.902,00 3.677,00 1.225,00

Borrassà 6293/2020 P1702900J

B o r r a s s à
agenda 2030,
pla estratègic

10.000,00 4.502,00 3.377,00 1.125,00

Caldes de
Malavella 3535/2020 P1703700C

Disseny i
dinamització
d e l s
pressupostos
part ic ipat ius
de Caldes de
M a l a v e l l a
2020-2021

15.500,00 3.401,00 2.551,00 850,00

Calonge i
Sant Antoni 3186/2020 P1703800A

P r o c é s
participatiu de
les Consultes
de Barri 2020.
Calonge i
Sant Antoni

3.314,38 3.201,00 2.401,00 800,00

Cassà de la
Selva 3404/2020 P1704900H

Pressupostos
Part ic ipatius
Cassà de la
Selva 2020

8.954,00 3.601,00 2.701,00 900,00

Castell-Platja
d'Aro 6290/2020 P1705300J

Creació de la
taula d'entitats
del municipi
de Castell
Platja d'Aro i
p o s s i b l e
creació de la
coordinadora
d'entitats

9.593,73 4.102,00 3.077,00 1.025,00

Castelló
d'Empúries 4412/2020 P1705200B

Disseny i
implementació
d'un procés de
P r e s s u p o s t
Particiaptiu a
C a s t e l l ó
d'Empúries

13.450,00 4.202,00 3.152,00 1.050,00

Cellera de
Ter, La 3654/2020 P1720100E

Projecte de
disseny i
dinamització
d e l s
pressupostos
part ic ipat ius
de la Cellera
de Ter

2.300,00 1.800,00 1.350,00 450,00

Celrà 3689/2020 P1705400H

P r e s s u p o s t
Participat i
T a u l e s
d'interès local

11.150,00 4.402,00 3.302,00 1.100,00



64
Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat

Ajuntament Exp. NIF
Concepte
subvenció

Despesa
a

justificar

Import
Total

subvenció
Anualitat

2020
Anualitat

2021

Figueres 4352/2020 P1707200J

P r o c é s
deliberatiu per
a la definició
exhaustiva i
implementació
inicial d'una
estructura de
consells de
barri a
Figueres

9.528,75 4.001,00 3.001,00 1.000,00

Garrigàs 3811/2020 P1708100A

Part i c ipac ió
ciutadana per
definir un
model de
g e s t i ó
energètica al
municipi de
Garrigàs.

6.171,00 5.202,00 3.902,00 1.300,00

Girona 4791/2020 P1708500B

P r o c é s
p a r t i c i p a t i u
per a la
reforma dels
pressupostos
p a r t i c i p a t s
dels barris de
Girona

19.420,50 4.202,00 3.152,00 1.050,00

Hostalric 3744/2020 P1708900D

Pressupostos
part ic ipat ius
2020

1.725,00 1.380,00 1.035,00 345,00

Jonquera, La 4021/2020 P1709300F

Disseny i
implementació
d'un procés de
Pressupostos
Participatius

6.413,00 4.202,00 3.152,00 1.050,00

Llagostera 4163/2020 P1709600I
L l a g o s t e r a
Participa 12.705,00 4.502,00 3.377,00 1.125,00

Llambilles 3705/2020 P1709700G

Processos de
par t i c i pac ió
ciutadana a
Llambilles

1.500,00 1.400,00 1050,00 350,00

Llançà 3655/2020 P1709900C
L l a n ç à
Decideix 9.074,51 3.501,00 2.626,00 875,00

Lloret de Mar 3936/2020 P1710200E

Pressupostos
P a r t i c i p a t s
2020 17.973,95 4.102,00 3.077,00 1.025,00

Maçanet de la
Selva 6297/2020 P1710900J

P r o c é s
p a r t i c i p a t i u
sobre la gestió
dels residus a
Maçanet de la
Selva

14.830,01 4.001,00 3.001,00 1.000,00

Madremanya 4321/2020 P1710400A

Pla Estratègic
d e
Desenvolupa-
ment Local

5.560,00 5.560,00 4.170,00 1.390,00
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Ajuntament Exp. NIF
Concepte
subvenció

Despesa
a

justificar

Import
Total

subvenció
Anualitat

2020
Anualitat

2021

Mieres 3794/2020 P1711200D

Pla de
par t i c i pac ió
anual de
Mieres 2020

5.000,00 5.000,00 3.750,00 1.250,00

Montagut  i
Oix 4322/2020 P1711600E

P r o c é s
p a r t i c i p a t i u
2020 -
"Fem-ho amb
tothom"

2.400,00 2.400,00 1.800,00 600,00

Olot 4401/2020 P1712100E

Pla de Foment
de la mobilitat
amb bicicleta i
VMP a la
ciutat d'Olot

36.300,00 4.402,00 3.301,00 1.101,00

Palau de
Santa Eulàlia 6301/2020 P1712600D

Procés de
par t i c i pac ió
ciutadana del
Pla Local
d ' H a b i t a t g e
simplificat de
Palau de
Santa Eulàlia

3.000,00 3.000,00 2.250,00 750,00

Pontós 5805/2020 P1714500D
P e n s e m
Pontós 9.600,00 5.302,00 3.976,00 1.326,00

Puigcerdà 5399/2020 P1715000D

P r o c é s
p a r t i c i p a t i u
per millorar
els punts
negres del
municipi de
Puigcerdà

6.000,00 3.301,00 2.475,00 826,00

Ribes de
Freser 4351/2020 P1715400F

Elaboració i
desplega-men
t d'un projecte
d e
pressupostos
participatius

6.700,00 4.402,00 3.301,00 1.101,00

Riells i
Viabrea 3231/2020 P1715500C

Consolidació
del Consell
d ' I n f a n t s
Municipal

6.292,00 3.901,00 2.926,00 975,00

Ripoll 6300/2020 P1715600A
Pressupostos
participatius 2.200,00 2.200,00 1.650,00 550,00

Riudaura 6288/2020 P1715800G

Pressupostos
part ic ipat ius
2020 3.115,29 3.115,00 2.336,00 779,00

Roses 3669/2020 P1716100A

Disseny i
implementació
d'un procés de
pressupostos
part ic ipat ius
2020

9.000,00 3.901,00 2.926,00 975,00
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Ajuntament Exp. NIF
Concepte
subvenció

Despesa
a

justificar

Import
Total

subvenció
Anualitat

2020
Anualitat

2021

Rupià 3652/2020 P1716200I

P r o c é s
p a r t i c i p a t i u
per a la
definició dels
usos de l'antic
Teatre

5.494,00 4.802,00 3.601,00 1.201,00

Sant Feliu de
Pallerols 5812/2020 P1717100J

P r o c é s
p a r t i c i p a t i u
per a la
regulació dels
C o m u n s
Urbans del
municipi de
Sant Feliu de
Pallerols

6.606,60 4.802,00 3.601,00 1.201,00

Sant Gregori 3538/2020 P1717300F

Despeses del
programa per
la votació del
p r e s s u p o s t
participatiu

4.000,00 2.000,00 1.500,00 500,00

Sant Hilari
Sacalm 3793/2020 P1717400D

Participa Sant
Hilari Sacalm 8.600,00 3.601,00 2.700,00 901,00

Sant Joan de
les
Abadesses

3731/2020 P1717700G

Pressupostos
part ic ipat ius
2021 de
l 'A juntament
de Sant Joan
de les
Abadesses

9.982,50 3.801,00 2.851,00 950,00

Sant Joan les
Fonts 4613/2020 P1719700E

Governança
regenerativa 8.240,10 4.202,00 3.151,00 1.051,00

Sant Julià de
Ramis 3381/2020 P1717900C

Estratègies i
m a r c
regulador de
la participació
ciutadana a
Sant Julià de
Ramis

4.574,50 4.502,00 3.376,00 1.126,00

Sant Miquel
de
Campmajor

3808/2020 P1718300E

Disseny i
dinamització
d e l s
pressupostos
part ic ipat ius
de Sant
Miquel de
Campmajor

3.460,00 3.460,00 2.595,00 865,00

Santa Coloma
de Farners 5810/2020 P1719100H

Aplicatiu mòbil
per a la
dinamització
de la
par t i c i pac ió
ciutadana

14.775,01 3.101,00 2.325,00 776,00
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Ajuntament Exp. NIF
Concepte
subvenció

Despesa
a

justificar

Import
Total

subvenció
Anualitat

2020
Anualitat

2021

Santa Pau 5807/2020 P1719600G

Reconciliació i
regenerac ió
democràtica a
través de la
co-producció
d ’ u n
Reglament de
Par t i c ipac ió
per Santa Pau

7.205,55 4.602,00 3.451,00 1.151,00

Serinyà 3457/2020 P1720200C

Projecte del
procés dels
pressupostos
part ic ipat ius
2020

2.100,00 1.050,00 787,00 263,00

Torroella de
Montgrí 6296/2020 P1721200B

Obrim el
Convent als
joves. Procés
p a r t i c i p a t i u
sobre el nou
e qu ip a m e n t
juvenil de
Torroella

13.143,33 4.402,00 3.301,00 1.101,00

Tossa de Mar 4560/2020 P1721500E

C r e a c i ó
agenda digital
a c t i v i t a t s
locals i
formació en
p r o c e s s o s
participatius

10.943,50 3.301,00 2.475,00 826,00

Vall d’en Bas,
La 5405/2020 P1701700E

Consell dels
Infants i
JOVESmesJO
VES 2020

3.250,00 2.925,00 2.193,00 732,00

Vilablareix 6299/2020 P1722900F

C o m i s s i ó
d'Anàlisi i
I n t e r v e n c i ó
Comunitària

7.500,00 3.801,00 2.851,00 950,00

Viladrau 3657/2020 P1723400F

Plataforma de
par t i c i pac ió
C i u t a d a n a
Civiciti

2.800,00 2.800,00 2.100,00 700,00

Vilajuïga 3575/2020 P1723700I

Proposta de
suport extern
per al disseny
i la
dinamització
d e l s
pressupostos
participatius

8.881,40 4.202,00 3.151,00 1.051,00

Vilobí d’Onyar 3942/2020 P1724800F

Disseny i
dinamització
d e l s
pressupostos
part ic ipat ius
de Vilobí
d'Onyar 2020

6.000,00 4.202,00 3.151,00 1.051,00

TOTAL € 200.000,00 150.000,00 50.000,00
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CINQUÈ.- Disposar la despesa total amb càrrec a l’aplicació pressupostària 223 9240
46200 del pressupost de la Diputació de Girona de 2020 per un import de 150.000,00
€ i disposar la despesa per un import de 50.000,00 € 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.- Desestimar les sol·licituds que es detallen a continuació pels motius que
s’indiquen:

Ajuntament Expedient NIF Concepte Motiu desestimació

Bisbal 6295/2020 P1702500H Bisbalenc/a de l’Any 2020
No obté la puntuació mínima
establerta a les bases

Crespià 5401/2020 P1706300E

Adequació d’aula existent al
municipi per a reunions i
debats de participació
ciutadana.

Sol·liciten despeses excloses en
les bases.

Riumors 5403/2020 P1716000C

Adequació d’aula existent al
municipi per a reunions i
debats de participació
ciutadana.

Sol·liciten despeses excloses en
les bases.

Vilamacolum 5398/2020 P1724000C

Adequació d’aula existent al
municipi per a reunions i
debats de participació
ciutadana.

Sol·liciten despeses excloses en
les bases.

SETÈ.- Informar als beneficiaris que una vegada comunicada la concessió de la
subvenció, si en el termini d’un mes no manifesten el contrari, s’entendrà acceptada la
subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per a la seva
aplicació.

VUITÈ.- Condicionar el lliurament de la subvenció a l’acompliment de la vigent
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la justificació de
l’objecte de la subvenció dintre del termini que finalitza el dia 31 d’octubre de 2021.

Els beneficiaris hauran de presentar la justificació per via telemàtica a través de la
plataforma EACAT, mitjançant el model de compte justificatiu normalitzat aprovat per
la Diputació de Girona (www.ddgi.cat).

Cal acompanyar el compte justificatiu de:

 La memòria d’execució del projecte, que ha de tenir com màxim 5 pàgines i que
obligatòriament ha d’incloure:

 Nom (Com es diu el procés?)
 Objectiu (Quin era l’objectiu del que hem fet?) amb una frase
 Descripció (Què hem fet?)
 Metodologia (Com ho hem fet? Les fases del procés)
 Recursos (Amb quins recursos ho hem fet?)
 Comunicació (Com ho hem explicat? El pla de comunicació, retorn...)
 Calendari (Quant de temps ha durat el procés?)
 Pressupost (Quant ha costat?)
 Seguiment i avaluació (Com ha sortit?)

 L’enllaç d’un vídeo que acrediti que s’han dut a terme les diferents fases del
procés del projecte subvencionat. Aquest vídeo es pot elaborar a partir d’un
recull d’imatges (fotografies en formats habituals d’imatge .avi, .mpeg) o de
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gravacions (format .mov), ha d’estar publicat a la plataforma Youtube, i es
publicarà a l’espai web de la Diputació.

 L’acreditació del compliment de l’obligació de difusió i publicitat, tot i que
l’activitat ja hagi estat realitzada, previst a la base 21a a la pàgina web
municipal, en cartells, plafons informatius o en fullets, ja sigui fent esment del
suport econòmic de la Diputació de Girona en el projecte subvencionat, ja sigui
amb la inserció del logotip de la Diputació de Girona.

L’import de la subvenció es reajustarà proporcionalment a la baixa en cas que la
despesa efectiva justificada sigui inferior a la fixada com a “Despesa a justificar” en
aquest acord.

NOVÈ.- Notificar als beneficiaris de les subvencions i als peticionaris als quals se’ls ha
desestimat la sol·licitud, el present acord.

Assumptes procedents dels delegats de les diferents àrees

18. JG1025/000033/2020-PDDHAMSG; Prop. dip. del. Habit., Assist. Mun., Serv.
Gral.; Habitatge (028): Aprovar renúncia de subvenció local Ajuntament de
Roses 2019 (exp. 2019/4416)

La Junta de Govern de la Diputació de Girona de data 18 de juny de 2019 va concedir
a l’Ajuntament de Roses una subvenció de 9.910,44 € per al Pla Local d’Habitatge
(expedient número 2019/4416), amb càrrec a la partida 403/1521/46200 del
pressupost general de 2019 i amb un termini per a justificar fins el 31 d’octubre de
2019.

En data 4 de febrer de 2020, l’Ajuntament de Roses comunica que, per impossibilitat
de presentar la documentació necessària justificativa de la subvenció concedida,
renuncia a la subvenció per a estudis, plans, programes i projectes locals en l’àmbit
de les polítiques d’habitatge atorgada per la Diputació de Girona, per l’any 2019.

D'acord amb aquests antecedents, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat
d’Habitatge, Assistència als municipis i Serveis generals, per unanimitat,a corda::

PRIMER. Acceptar formalment la renúncia de la subvenció atorgada a l’Ajuntament de
Roses, per import de 9.910,44 €, concedida per al Pla Local d’Habitatge (expedient
número 2019/4416), atorgada per la Junta de Govern del dia 18 de juny de 2019, i
procedir a l’arxiu i tancament de l’expedient corresponent.

SEGON. Notificar a l’Ajuntament de Roses el present acord.

19. JG1025/000034/2020-PDDHAMSG; Prop. dip. del. Habit., Assist. Mun., Serv.
Gral.; Habitatge (028): Acceptació de renúncia de subvenció per a
inversions en habitatges destinats a polítiques socials Ajuntament de
Puigcerdà 2019 (exp. 2019/5972)
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La Junta de Govern de la Diputació de Girona de data 17 de setembre de 2019 va
concedir a l’Ajuntament de Puigcerdà una subvenció de 14.247,50 € per a l’adequació
d’habitatge social per persones amb risc d’exclusió, concretament 4.726,00 € per
l’habitatge del carrer Mosquera, 2, 4rt 5a, i 9.521,50 € per l’habitatge del carrer Major,
50, 1r 2a. (expedient número 2019/5972), amb càrrec a la partida 403/1521/76200 del
pressupost general de 2019 i amb un termini per a justificar fins el 15 d’abril de 2020.

En data 13 de març de 2020, l’Ajuntament de Puigcerdà comunica que, atès que les
obres per rehabilitar el pis del carrer Mosquera, 2, 4rt 5a, no es podran executar
abans que finalitzi el termini de justificació, renuncia a la subvenció concedida per la
Diputació de Girona per a inversions en habitatges destinats a polítiques socials any
2019, del pis del carrer Mosquera, 2, 4rt 5a.

La Junta de Govern de 21 d’abril de 2020 va acceptar formalment la renúncia de la
subvenció atorgada a l’Ajuntament de Puigcerdà, per import de 4.726,00 €, concedida
per a la rehabilitació de l’habitatge del carrer Mosquera, 2, 4rt 5a (expedient número
2019/5972), atorgada per la Junta de Govern del dia 17 de setembre de 2019.

En data 3 d’agost de 2020, l’Ajuntament de Puigcerdà comunica que, atès que
l’actuació d’adequació d’habitatge social per persones amb risc d’exclusió del carrer
Major, 50, 1r 2a encara no s’ha pogut executar i que la Diputació de Girona ha
concedit a l’Ajuntament de Puigcerdà una subvenció de 9.521,50 € per idèntica
finalitat en la convocatòria de l’any 2020, renuncia a la subvenció per a inversions en
habitatges destinats a polítiques socials any 2019, del pis del carrer Major, 50, 1r 2a.

D'acord amb aquests antecedents, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat
d’Habitatge, Assistència als municipis i Serveis generals, per unanimitat, acorda:

PRIMER. Acceptar formalment la renúncia de la subvenció atorgada a l’Ajuntament de
Puigcerdà, per import de 9.521,50 €, concedida per a l’adequació d’habitatge social
per persones amb risc d’exclusió del carrer Major, 50, 1r 2a. (expedient número
2019/5972), atorgada per la Junta de Govern del dia 17 de setembre de 2019, i
procedir a l’arxiu i tancament de l’expedient corresponent.

SEGON. Notificar a l’Ajuntament de Puigcerdà el present acord.

20. JG1025/000035/2020-PDDHAMSG; Prop. dip. del. Habit., Assist. Mun., Serv.
Gral.; Habitatge (028): Revocació de subvencions per a estudis, plans,
programes i projectes locals en l'àmbit de les polítiques d'habitatge (exp.
2019/1061)

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària que va tenir lloc
el dia 18 de juny de 2019, va adoptar l'acord de resolució de la convocatòria de
subvencions als ajuntaments per a estudis, plans, programes i projectes locals en
l'àmbit de les polítiques d'habitatge, any 2019 (Exp. 2019/1061).

Per resolució del president de la Diputació de data 7 d’abril de 2020, es va iniciar
l’expedient de revocació de les subvencions als ajuntaments per a estudis, plans,
programes i projectes locals en l'àmbit de les polítiques d'habitatge, any 2019, per
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incompliment de l’obligació de justificació de les actuacions, en els termes i dins dels
terminis que preveien les bases reguladores, als següents ajuntaments:

Beneficiari Exp/2019 Concepte Pressupost
a justificar

Subvenció
concedida

Despeses
justificades

Subvenció
pagada

Import
subvenció a

revocar

La Bisbal
d’Empordà 4413

Projecte de
gestió de la

borsa
d'habitatges
d'inclusió i

suport
a tasques

d'inclusió en
matèria

d'habitatge

11.790,78 € 6.194,02 € 6.926,30 € 3.638,58 € 2.555,44 €

Caldes de
Malavella 3921

Programa
HÀBITAT:

accés i
manteniment
de l'habitatge

24.475,00 € 10.000,00 € 18.356,22 € 7.500,00 € 2.500,00 €

Castellfollit
de la Roca 4406

Estudi del
parc

d'habitatges,
ús i estat de
conservació,

3a
fase

1.920,70 € 1.920,70 € 665,11 € 665,11 € 1.255,59 €

Fontanals
de

Cerdanya
4099

Rehabilitació
de la planta

sobre cap de
queixans per
destinar-la a

habitatge
públic

9.078,03 € 9.078,03 € 4.097,79 € 4.097,79 € 4.980,24 €

Ger 4177

Alienació de
les meitats
indivises de
4 parcel·les

amb
finalitat
social

2.178,00 € 2.178,00 € 1.855,00 € 1.855,00 € 323,00 €

Porqueres 4414

Estudi
funcional,
econòmic i
constructiu
d'habitatges

16.637,50 € 10.000,00 € 13.750,00 € 8.264,46 € 1.735,54 €

Ripoll 4187

Pla de
mobilització
d'habitatges

buits
9.000,00 € 7.432,83 € 7.073,46 € 5.841,76 € 1.591,07 €

Roses 4416 Pla local
d'habitatge 29.493,75 € 9.910,44 € 0,00 € 0,00 € 9.910,44 €
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Sant Feliu
de Guíxols 4405 Pla local

d'habitatge 22.000,00 € 8.671,63 € 0,00 € 0,00 € 8.671,63 €

Santa Pau 4417

Estudi del
parc

d'habitatges
buits del

nucli antic

1.920,70 € 1.920,70 € 1.219,44 € 1.219,44 € 701,26 €

TOTAL 34.224,21 €

En data 21 d’abril de 2020 es va notificar als ajuntaments interessats aquesta
resolució i se’ls va concedir un termini de quinze dies per a què presentessin les
al·legacions que consideressin oportunes. El tràmit d’audiència va finalitzar el 19 de
juny de 2020.

En data 9 de juny de 2020, dins el termini concedit, l’Ajuntament de Roses va
presentar al·legacions informant que, en data 4 de febrer de 2020, l’Ajuntament de
Roses va comunicar a la Diputació de Girona que, atesa la impossibilitat de presentar
la documentació necessària justificativa de la subvenció concedida dins del termini
atorgat, renunciava a la subvenció atorgada dins la convocatòria de subvencions per a
estudis, plans, programes i projectes locals en l’àmbit de les polítiques d’habitatge,
any 2019, si bé han sol·licitat una subvenció per a la mateixa actuació en la
convocatòria de l’any 2020.

Vist el que determina la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions,
en relació amb l’obligació de justificació de les subvencions i el reglament que la
desenvolupa.

Vist l’article 33 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona,
que estableix: “El centre gestor notificarà al beneficiari la proposta de revocació de la
subvenció, i li concedirà un termini de quinze dies per tal que hi pugui presentar les
al·legacions que consideri oportunes. Un cop transcorregut el termini i resoltes les
al·legacions, si escau, l’òrgan competent revocarà la subvenció, tot arxivant-ne
l’expedient sense cap tràmit ulterior.”

D’acord amb la base específica reguladora 16ena de les subvencions als ajuntaments
per a estudis, plans, programes i projectes locals en l'àmbit de les polítiques
d'habitatge, la Junta de Govern de la Diputació és l’òrgan competent per adoptar
l’acord de revocació.

D’acord amb aquests antecedents, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat
d’Habitatge, Assistència als municipis i Serveis generals, per unanimitat, acorda:

PRIMER. Revocar les subvencions concedides per a estudis, plans, programes i
projectes locals en l'àmbit de les polítiques d'habitatge, any 2019, per incompliment de
l’obligació de justificar les despeses de l’actuació en els termes i dins dels terminis
que preveien les bases reguladores, pels imports i als ajuntaments que es relacionen
a continuació:

Beneficiari Exp/2019 Concepte Pressupost
a justificar

Subvenció
concedida

Despeses
justificades

Subvenció
pagada

Import
subvenció a

revocar
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La Bisbal
d’Empordà 4413

Projecte de
gestió de la

borsa
d'habitatges
d'inclusió i

suport
a tasques

d'inclusió en
matèria

d'habitatge

11.790,78 € 6.194,02 € 6.926,30 € 3.638,58 € 2.555,44 €

Caldes de
Malavella 3921

Programa
HÀBITAT:

accés i
manteniment
de l'habitatge

24.475,00 € 10.000,00 € 18.356,22 € 7.500,00 € 2.500,00 €

Castellfollit
de la Roca 4406

Estudi del
parc

d'habitatges,
ús i estat de
conservació,

3a
fase

1.920,70 € 1.920,70 € 665,11 € 665,11 € 1.255,59 €

Fontanals
de

Cerdanya
4099

Rehabilitació
de la planta

sobre cap de
queixans per
destinar-la a

habitatge
públic

9.078,03 € 9.078,03 € 4.097,79 € 4.097,79 € 4.980,24 €

Ger 4177

Alienació de
les meitats
indivises de
4 parcel·les

amb
finalitat
social

2.178,00 € 2.178,00 € 1.855,00 € 1.855,00 € 323,00 €

Porqueres 4414

Estudi
funcional,
econòmic i
constructiu
d'habitatges

16.637,50 € 10.000,00 € 13.750,00 € 8.264,46 € 1.735,54 €

Ripoll 4187
Pla de

mobilització
d'habitatges

buits

9.000,00 € 7.432,83 € 7.073,46 € 5.841,76 € 1.591,07 €

Sant Feliu
de Guíxols 4405 Pla local

d'habitatge 22.000,00 € 8.671,63 € 0,00 € 0,00 € 8.671,63 €

Santa Pau 4417

Estudi del
parc

d'habitatges
buits del

nucli antic

1.920,70 € 1.920,70 € 1.219,44 € 1.219,44 € 701,26 €

TOTAL 24.313,77 €
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SEGON. Notificar el present acord als ajuntaments afectats.

21. JG1025/000036/2020-PDDHAMSG; Prop. dip. del. Habit., Assist. Mun., Serv.
Gral.; Habitatge (028): Revocació de subvencions per a la gestió de les
polítiques socials d'habitatge en l'àmbit comarcal, any 2019 (exp.
2019/1060)

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària que va tenir lloc
el dia 18 de juny de 2019, va adoptar l'acord de resolució de la convocatòria de
subvencions a ajuntaments i consells comarcals per a la gestió de les polítiques
socials d'habitatge en l'àmbit comarcal, any 2019 (Exp. 2019/1060).

Per resolució del president de la Diputació de data 7 d’abril de 2020, es va iniciar
l’expedient de revocació de les subvencions a ajuntaments i consells comarcals per a
la gestió de les polítiques socials d'habitatge en l'àmbit comarcal, any 2019, a causa
de la justificació inferior de les actuacions detallades a les bases específiques, en
relació amb les actuacions detallades a la sol·licitud, als següents ajuntaments i
consell comarcal:

Beneficiari Exp/2019 Pressupost
a justificar

Subvenció
concedida

Subvenció
pagada

Import
subvenció a

revocar

Ajuntament
d’Olot 4418 34.000,00 € 8.320,00 € 7.650,00 € 670,00 €

Ajuntament
de Ripoll 4207 25.037,04 € 5.700,00 € 5.300,00 € 400,00 €

Consell
Comarcal
del Baix
Empordà

3799 125.490,00 € 18.000,00 € 14.580,00 € 3.420,00 €

TOTAL 4.490,00 €

L’Ajuntament d’Olot i l’Ajuntament de Ripoll han justificat menys actuacions de les
detallades a les bases específiques (punts 6.d. i punt 6.d. i 6.f. respectivament), en
relació amb les actuacions detallades a les corresponents sol·licituds. El Consell
Comarcal del Baix Empordà no ha justificat les actuacions detallades al punt 6.b. de
les bases específiques, en relació amb les actuacions detallades a la sol·licitud, en el
termini de justificació.

En data 21 d’abril de 2020 es va notificar als ajuntaments i consell comarcal
interessats aquesta resolució i se’ls va concedir un termini de quinze dies per a què
presentessin les al·legacions que consideressin oportunes. El tràmit d’audiència ha
finalitzat el 19 de juny de 2020 i no s’ha presentat cap al·legació.

Vist el que determina la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en
relació amb l’obligació de justificació de les subvencions i el reglament que la
desenvolupa.
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Vist l’article 33 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona,
que estableix: “El centre gestor notificarà al beneficiari la proposta de revocació de la
subvenció, i li concedirà un termini de quinze dies per tal que hi pugui presentar les
al·legacions que consideri oportunes. Un cop transcorregut el termini i resoltes les
al·legacions, si escau, l’òrgan competent revocarà la subvenció, tot arxivant-ne
l’expedient sense cap tràmit ulterior.”

D’acord amb la base específica reguladora 17ena de les subvencions a ajuntaments i
consells comarcals per a la gestió de les polítiques socials d'habitatge en l'àmbit
comarcal, la Junta de Govern de la Diputació és l’òrgan competent per adoptar l’acord
de revocació.

D’acord amb aquests antecedents, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat
d’Habitatge, Assistència als municipis i Serveis generals, per unanimitat, acorda:

PRIMER. Revocar les subvencions concedides per a la gestió de les polítiques socials
d'habitatge en l'àmbit comarcal, any 2019, a causa de la justificació inferior de les
actuacions detallades a les bases específiques, en relació amb les actuacions
detallades a la sol·licitud, pels imports i als ajuntaments i consell comarcal que es
relacionen a continuació:

Beneficiari Exp/2019 Pressupost
a justificar

Subvenció
concedida

Subvenció
pagada

Import
subvenció a

revocar

Ajuntament
d’Olot 4418 34.000,00 € 8.320,00 € 7.650,00 € 670,00 €

Ajuntament
de Ripoll 4207 25.037,04 € 5.700,00 € 5.300,00 € 400,00 €

Consell
Comarcal
del Baix
Empordà

3799 125.490,00 € 18.000,00 € 14.580,00 € 3.420,00 €

TOTAL 4.490,00 €

SEGON. Notificar el present acord als ajuntaments i consell comarcal afectats.

22. JG1025/000038/2020-PDDHAMSG; Prop. dip. del. Habit., Assist. Mun., Serv.
Gral.; Habitatge (028): Acceptació de renúncia de subvenció per a estudis,
plans, programes i projectes locals en l'àmbit de les polítiques d'habitatge
Ajuntament de Figueres, any 2020 (exp. 2020/1863)

La Junta de Govern de la Diputació de Girona de data 21 de juliol de 2020 va concedir
a l’Ajuntament de Figueres una subvenció de 9.700,00 € per a la diagnosi de les
condicions residencials de la gent gran (expedient número 2020/1863), amb càrrec a
l’aplicació 210/1521/46200 del pressupost general de 2020 i amb un termini per a
justificar fins el 30 de novembre de 2020.

En data 19 d’agost de 2020, l’Ajuntament de Figueres comunica que, atès que resulta
impossible realitzar el programa “Les condicions residencials de la gent gran a la
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ciutat de Figueres any 2020” a causa de la situació actual i les mesures de prevenció
pel Covid-19, renuncia a la subvenció per a estudis, plans, programes i projectes
locals en l’àmbit de les polítiques d’habitatge atorgada per la Diputació de Girona, per
l’any 2020.

D'acord amb aquests antecedents, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat
d’Habitatge, Assistència als municipis i Serveis generals, per unanimitat, acorda:

PRIMER. Acceptar formalment la renúncia de la subvenció atorgada a l’Ajuntament de
Figueres, per import de 9.700,00 €, concedida per a la diagnosi de les condicions
residencials de la gent gran (expedient número 2020/1863), atorgada per la Junta de
Govern del dia 21 de juliol de 2020.

SEGON. Anul·lar el document comptable D de l’any 2020 número 920200006397 per
import de 9.700,00 €.

TERCER. Notificar a l’Ajuntament de Figueres el present acord.

23. JG1025/000039/2020-PDDHAMSG; Prop. dip. del. Habit., Assist. Mun., Serv.
Gral.; Habitatge (028): Aprovació acceptació de renúncia de subvenció per
a l'adquisició d'habitatges destinats a polítiques socials, any 2019 (exp.
2019/5425)

La presidenta accidental de la Diputació de Girona mitjançant decret de data 27
d’agost de 2019 va concedir a l’Ajuntament de les Planes d’Hostoles una subvenció
de 90.000,00 € per a l’adquisició d’habitatges destinats a polítiques socials (expedient
número 2019/5425), amb càrrec a la partida 403/1521/76201 del pressupost general
de 2019 i amb un termini per a justificar fins el 30 d’abril de 2020.

En data 27 d’agost de 2020, l’Ajuntament de les Planes d’Hostoles comunica que,
atès que dins el termini per a la justificació no es podrà acreditar el punt de les bases
a on consta que la propietat de l’habitatge ha de ser municipal, ni tampoc es pot
acreditar fefaentment que hi ha hagut una cessió del propietari a l’Administració,
renuncia a la subvenció per a l’adquisició d’habitatges destinats a polítiques socials
atorgada per la Diputació de Girona, per l’any 2019.

D'acord amb aquests antecedents, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat
d’Habitatge, assistència als municipis i serveis generals, per unanimitat, acorda::

PRIMER. Acceptar formalment la renúncia de la subvenció atorgada a l’Ajuntament de
les Planes d’Hostoles, per import de 90.000,00 €, concedida per a l’adquisició
d’habitatges destinats a polítiques socials (expedient número 2019/5425), atorgada
per decret del dia 27 d’agost de 2019, i procedir a l’arxiu i tancament de l’expedient
corresponent.

SEGON. Notificar a l’Ajuntament de les Planes d’Hostoles el present acord.

24. JG1025/000036/2020-PDDMA; Proposta dip. del. Medi Ambient; Medi
Ambient (014): Concessió subvenció per a la promoció, recerca i
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desenvolupament agroalimentari a les comarques gironines a IRTA (exp.
2020/4253)

Vista la sol·licitud de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), de
data 6 d’abril de 2020, en què sol·licita una subvenció nominativa per a la promoció,
recerca i desenvolupament tecnològic agroalimentari a les comarques gironines, amb
un import de48.000,00 euros. Exp.2020/4253.

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

“Exp. 2020/4253 Informe sobre la proposta de resolució d’atorgament de
subvenció directa nominativa a l’Institut de Recerca i Tecnologia
Agroalimentàries (IRTA) per a la promoció, recerca i desenvolupament
tecnològic agroalimentari a les comarques gironines.

DISPOSICIONS LEGALS I ANTECEDENTS:

a) La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
b) La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
c) El 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) L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.

Vista la sol·licitud de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) de
subvenció de 48.000,00€ per a la promoció, recerca i desenvolupament tecnològic
agroalimentari a les comarques gironines.

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 Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Girona 2020-2023 incorpora la
Línia de subvencions excloses de concurrència, la qual fa referència específica a
l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)

El Pressupost General de la Diputació de Girona per al 2020 conté l’aplicació
pressupostària 500/4630/45390 “A IRTA – Activitats a la Fundació Mas Badia”, amb
un crèdit de 48.000,00 €, 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.
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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 de resolució per
a l’atorgament de la subvenció a l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
(IRTA) per a la promoció, recerca i desenvolupament tecnològic agroalimentari a les
comarques gironines per un import de 48.000,00€.”

Atès que en el pressupost de la Diputació de 2020 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

2020/4253 Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries Q5855049B
Objecte de la subvenció Naturalesa

Promoció, recerca i desenvolupament tecnològic agroalimentari a les Corrent
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comarques gironines

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

Import de la subvenció (en €) % de finançament

48.000,00 48.000,00 Quantia fixa

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

A p l i c a c i ó
pressupostària

Nom aplicació
pressupostària Import

500/4630/45390 A IRTA – Activitats
Fundació Mas Badia 48.000,00

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
a 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. 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.
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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.

VUITÈ. Pagament. S’efectuarà un pagament a compte del 75% 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:
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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
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:
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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.
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.
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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 aquesta resolució a l’Institut de Recerca i Tecnologia
Agroalimentària.

25. JG1025/000037/2020-PDDMA; Proposta dip. del. Medi Ambient; Medi
Ambient (014): Aprovació per a la cooperació i coordinació en la gestió del
Parc Natural i Reserva Biosfera del Montseny. CN/4063 (exp. 2020/7103)

Les Diputacions de Barcelona i Girona van signar en data 3 d’abril de 2008 un conveni
per a la cooperació i coordinació en la gestió del Parc Natural del Montseny, essent
vigent fins el 2 d’octubre de 2020, d’acord amb la disposició addicional vuitena de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
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Vista la necessitat de millorar progressivament la gestió, homogeneïtzant-la i cercant
una major eficàcia en el compliment dels seus objectius. La qual cosa exigeix l'estreta
col·laboració entre les diferents administracions gestores del Parc Natural i Reserva
de la Biosfera del Montseny.

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

“INFORME DEL CENTRE GESTOR DE MEDI AMBIENT

Exp. 2020/7103. Informe sobre la proposta d‘acord d’aprovació de conveni entre
la Diputació de Girona i la Diputació de Barcelona, per a la cooperació i
coordinació en la gestió del Parc  Natural i de la Reserva de la Biosfera del
Montseny

DISPOSICIONS LEGALS I ANTECEDENTS:

a) La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
b) 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.
c) Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic
d) DECRET 105/1987, de 20 de febrer, pel qual es declara Parc Natural el

massís del Montseny
e) Pla Especial del parc Natural del Montseny

La Diputació de Barcelona i la Diputació de Girona tenen encomanada la gestió del
Parc Natural del Montseny, d'acord amb el pla especial del Parc del Montseny aprovat
l'any 1977 per la Comissió Provincial d'Urbanisme de Barcelona i l'any 1978 per Ordre
del Ministeri d'Obres Publiques i Urbanisme, així com d'acord amb les disposicions  de
la Llei 12/1985 d'Espais naturals de Catalunya. Així mateix tenen encomanada la
gestió de la Reserva de la Biosfera del Montseny d’acord amb la Resolució del Comitè
Internacional de Coordinació del Programa MAB de la UNESCO de 28 d’abril de 1978:
incorporació del parc natural del Montseny a la xarxa internacional de reserves de la
biosfera dins del programa “l’Home i la Biosfera” (MAB) de la UNESCO, i de la
Resolució del Comitè Internacional de Coordinació del Programa MAB de la UNESCO
de 14 de juny de 2014: adaptació a l’Estratègia de Sevilla, revisió i ampliació de la
Reserva de la Biosfera del Montseny.

Les Diputacions de Girona i Barcelona van promoure l'aprovació del Pla Especial del
Parc Natural del Montseny en el seus respectius àmbits territorials; l'aprovació va tenir
lloc per a l'àrea de Girona el 26 de gener de 1978 i per a l'àrea de Barcelona el 26 de
juliol de 1977.

La Generalitat de Catalunya amb data 20 de febrer de 1987 va decretar la declaració
de Parc Natural del Montseny, d'acord ambla llei 12/1985, de 13 de juny, d'Espais
Naturals de Catalunya, i va delegar la seva gestió a la Diputació de Barcelona, havent
d'entendre's, però, en forma coparticipada amb la Diputació de Girona.

El territori definit pel Pla Especial del Parc Natural del Montseny fou declarat reserva
de la biosfera pel Consell Internacional de Coordinació del Programa MAB de la
Unesco el 28 d’abril de 1978.
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Les Diputacions de Barcelona i Girona van signar en data 3 d’abril de 2008 un conveni
per a la cooperació i coordinació en la gestió del Parc Natural del Montseny, essent
vigent fins el 2 d’octubre de 2020, d’acord amb la disposició addicional vuitena de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Les Diputacions de Girona i Barcelona han promogut, juntament amb els ajuntaments
del Parc, l’ampliació de la Reserva de la Biosfera del Montseny, ampliació que ha
estat aprovada pel Consell Internacional de Coordinació del Programa MAB de la
Unesco el 13 de juny de 2014.

L’interès i importància del Montseny com a espai idoni per dur a la pràctica programes
d'ús i gestió dels recursos i del sòl, que cerca compatibilitzar les necessitats de
desenvolupament del territori amb el funcionament dels ecosistemes  i el manteniment
de biodiversitat, es cada dia més gran.

Vista la necessitat de millorar progressivament la gestió, homogeneïtzant-la i cercant
una major eficàcia en el compliment dels seus objectius. La qual cosa exigeix l'estreta
col·laboració entre les diferents administracions gestores del Parc Natural i Reserva
de la Biosfera del Montseny.

Vista la proposta de resolució d’aprovació del text del conveni.

S'INFORMA

Que el conveni conté el contingut mínim que es requereix als articles 47 al 53 de la
Llei 40/2015 de Règim jurídic del sector públic.

L'objecte del conveni a celebrar amb la Diputació de Barcelona no està comprès en
els contractes regulats per la normativa contractual vigent.

El conveni té vigència de quatre anys la qual no és superior a la legalment prevista.

El conveni preveu la possibilitat de pròrroga de fins a un màxim de 4 anys, la qual
cosa no supera el límit màxim legalment establert.

L'aprovació del text del conveni correspon a la Junta de Govern de la Diputació de
Girona, 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’aprovació del
text del conveni entre la Diputació de Girona i la Diputació de Barcelona, per a la
cooperació i coordinació en la gestió del Parc  Natural i de la Reserva de la Biosfera
del Montseny.”

L'aprovació del text del correspon a la Junta de Govern Local de la Diputació de
Girona, 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:

PRIMER. Aprovar el text del conveni amb la Diputació de Barcelona per a la
cooperació i coordinació en la gestió del Parc Natural i de la Reserva de la Biosfera
del Montseny, que presenta el següent tenor literal:

“CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA,
PER A LA COOPERACIÓ I COORDINACIÓ EN LA GESTIÓ DEL PARC  NATURAL I
DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DEL MONTSENY Exp. 2020/7103. CN/4063.

ENTITATS QUE INTERVENEN

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel diputat delegat de Mobilitat, Espais
Naturals i Prevenció d’Incendis Forestals, de l’Àrea d’Infraestructures i Espais
Naturals, l’II·lm. Sr. Josep Tarín i Canales, i facultat d’acord amb la Refosa núm.
1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de
la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència
núm. 14600/19, de 16 de desembre de 2019 (publicada al BOPB de 19 de desembre
de 2019), assistit pel secretari delegat, Ferran Gonzalo Sánchez, en virtut de les
facultats conferides pel Decret de la Presidència de data 13 de març de 2020 (BOPB
de 16.03.2020).

DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel seu president, l’Il·lm. Sr. Miquel Noguer i
Planas, assistit pel secretari general, Sr. Jordi Batllori Nouvilas, en virtut de les
facultats conferides per acord de la Junta de Govern de data ....

3. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ

1. La Diputació de Barcelona i la Diputació de Girona tenen encomanada la gestió
del Parc Natural del Montseny, d'acord amb el pla especial del Parc del Montseny
aprovat l'any 1977 per la Comissió Provincial d'Urbanisme de Barcelona i l'any
1978 per Ordre del Ministeri d'Obres Publiques i Urbanisme, així com d'acord amb
les disposicions  de la Llei 12/1985 d'Espais naturals de Catalunya. Així mateix
tenen encomanada la gestió de la Reserva de la Biosfera del Montseny d’acord
amb la Resolució del Comitè Internacional de Coordinació del Programa MAB de
la UNESCO de 28 d’abril de 1978: incorporació del parc natural del Montseny a la
xarxa internacional de reserves de la biosfera dins del programa “l’Home i la
Biosfera” (MAB) de la UNESCO, i de la Resolució del Comitè Internacional de
Coordinació del Programa MAB de la UNESCO de 14 de juny de 2014: adaptació
a l’Estratègia de Sevilla, revisió i ampliació de la Reserva de la Biosfera del
Montseny.

2. Les Diputacions de Girona i Barcelona van promoure l'aprovació del Pla Especial
del Parc Natural del Montseny en el seus respectius àmbits territorials; l'aprovació
va tenir lloc per a l'àrea de Girona el 26 de gener de 1978 i per a l'àrea de
Barcelona el 26 de juliol de 1977.

3. La Generalitat de Catalunya amb data 20 de febrer de 1987 va decretar la
declaració de Parc Natural del Montseny, d'acord ambla llei 12/1985, de 13 de
juny, d'Espais Naturals de Catalunya, i va delegar la seva gestió a la Diputació de
Barcelona, havent d'entendre's, però, en forma coparticipada amb la Diputació de
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Girona.
4. El territori definit pel Pla Especial del Parc Natural del Montseny fou declarat

reserva de la biosfera pel Consell Internacional de Coordinació del Programa
MAB de la Unesco el 28 d’abril de 1978.

5. Les Diputacions de Barcelona i Girona van signar en data 3 d’abril de 2008 un
conveni per a la cooperació i coordinació en la gestió del Parc Natural del
Montseny, essent vigent fins el 2 d’octubre de 2020, d’acord amb la disposició
addicional vuitena de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic.

6. Les Diputacions de Girona i Barcelona han promogut, juntament amb els
ajuntaments del Parc, l’ampliació de la Reserva de la Biosfera del Montseny,
ampliació que ha estat aprovada pel Consell Internacional de Coordinació del
Programa MAB de la Unesco el 13 de juny de 2014.

7. L’interès i importància del Montseny com a espai idoni per dur a la pràctica
programes d'ús i gestió dels recursos i del sòl, que cerca compatibilitzar les
necessitats de desenvolupament del territori amb el funcionament dels
ecosistemes  i el manteniment de biodiversitat, es cada dia més gran.

8. Això implica, en conseqüència, la necessitat de millorar progressivament la
gestió, homogeneïtzant-la i cercant una major eficàcia en el compliment dels seus
objectius. La qual cosa exigeix l'estreta col·laboració entre les diferents
administracions gestores del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny.

9. La minuta d’aquest conveni ha estat aprovada per decret de l’Excma. Sra.
presidenta de la Diputació de Barcelona, de data xxxxxx.

10. La Diputació de Barcelona trametrà el present conveni al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.

Per tot això, les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents:

PACTES

Primer. Objecte del conveni
El present conveni té per objecte establir les condicions i instruments necessaris per
garantir la coordinació i homogeneïtat dels plans, programes, reglaments i altres
activitats que, per a la gestió del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny,
desenvolupen les diputacions de Barcelona i Girona, amb l'objectiu d'assolir una
gestió integrada mitjançant la concertació de les polítiques d'ambdues corporacions i
l'actuació d'un equip tècnic coordinat per les direccions del parc i de la reserva segons
el que s'estableix en el present conveni.

Segon. Àmbit d’aplicació del conveni
El present conveni s’aplicarà en l’exercici de les competències d'ambdues institucions,
per a l’elaboració de plans, programes, reglaments i altres activitats de gestió de
l’àmbit del Parc natural i de la Reserva de la Biosfera del Montseny, sense perjudici de
totes aquelles actuacions que puguin dur a terme als seus respectius territoris les
diputacions signatàries.

Tercer. Obligacions de les parts
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3.1. Les diputacions de Barcelona i Girona s'obliguen a concertar, dins dels territoris
en  que tenen competència, les accions referides a la intervenció administrativa en
matèria de llicències i autoritzacions, especialment pel que fa referencia a l'emissió
dels informes preceptius, que contempla el Pla especial i la legislació vigent.
Les autoritzacions d'activitats col·lectives o les que determini la legislació, en
compliment de les competències de gestió del Parc del Montseny, les podrà signar la
direcció, d'acord amb l'informe tècnic corresponent, i haurà de comptar amb el
vistiplau del cap tècnic de la Diputació corresponent, segons l’àmbit territorial de
l'activitat, per tenir validesa.

Els informes preceptius d'obres o activitats, en compliment del que determina el Pla
especial del Parc del Montseny, podran ser signats per la direcció del Parc per a tot
l’àmbit, i hauran de comptar amb el vistiplau del cap tècnic de la Diputació
corresponent, segons l’àmbit territorial de l'activitat, per tenir validesa.
3.2. De la mateixa manera, s'obliguen a desplegar conjuntament els plans, programes
o reglaments que es deriven de la gestió del Parc Natural i de la Reserva de la
Biosfera i que s'exposen, de forma no exhaustiva, a continuació:

10.1.1. Programa anual d’actuacions del Parc
Natural
10.1.2. Pla anual d’acció de la Reserva de la
Biosfera
10.1.3. Pla de conservació
10.1.4. Pla de prevenció d’incendis forestals
10.1.5. Pla d’Ús Públic
10.1.6. Pla de desenvolupament socioeconòmic
10.1.7. Pla Estratègic d’Educació Ambiental
10.1.8. Regim d’autorització d’ús de la marca

“Montseny, Reserva de la Biosfera”
Aquesta documentació compren el conjunt d'actuacions que han de permetre el
desenvolupament  del  Pla  especial  de  protecció  del  Parc i del Pla d’Acció de la
Reserva,  així  com  les previsions derivades de la  legislació de protecció  dels espais
naturals, en els àmbits següents:
 Conservació del patrimoni natural i millora del paisatge.
 Foment del desenvolupament socioeconòmic de la població local.
 Ordenació de l’ús públic i Educació ambiental.
 Participació i cooperació en la gestió.
 Activitats generals i de suport.

Les actuacions incloses en aquests àmbits, hauran de ser objecte de mutu acord
entre ambdues Diputacions. A aquests efectes, s’inclouran en el programa anual
d’actuacions del Parc Natural i en el pla anual d’acció de la Reserva de la Biosfera i a
més s’inclouran els aspectes que es relacionen a continuació:
 La determinació, si s’escau, dels mecanismes complementaris de coordinació per

a cada cas.
 Les propostes de finançament.

Els plans de gestió esmentats més amunt podran ser modificats, ampliats o reduïts,
per acord de les dues institucions, mitjançant els mecanismes que estableix el present
conveni, sense que això impliqui la necessitat de modificar-lo.
3.3.Les diputacions de Barcelona i Girona hauran d'elaborar de forma conjunta els
instruments de planificació sectorial necessaris i els que derivin del desenvolupament
de la gestió del Parc Natural i de la Reserva de la Biosfera del Montseny.
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3.4. Ambdues diputacions prosseguiran en les seves actuacions en matèria de
vigilància, pròpia o encomanada, i de control del compliment de la normativa,
mitjançant el personal que integra l'equip de gestió, en els termes que actualment ja
es fan efectius o segons es pacti mitjançant els mecanismes establerts en el present
conveni.
3.5.S’establirà una única simbologia, pròpia del Parc i de la Reserva de la Biosfera, en
els distintius dels recursos humans i materials. Els distintius incorporaran, a més dels
logotips de les dues diputacions, el nom “Parc Natural i Reserva de la Biosfera del
Montseny”.
3.6.Les diputacions de Barcelona i Girona s’obliguen a donar-se mútuament suport
tècnic i logístic en tots aquells temes en que sigui convenient, i a col·laborar en les
activitats de caràcter nacional, estatal i internacional en les que participa el Parc
Natural i la Reserva de la Biosfera del Montseny.
3.7.A fi i efecte de complir amb aquestes obligacions, s'estableixen en aquest conveni
els instruments de coordinació i els mecanismes financers adients.

Quart. Comissió de coordinació i de seguiment
4.1.S’estableix una comissió de coordinació i de seguiment, constituïda per dos
representants de cadascuna de les parts, que tindrà les següents funcions:
 Elaborar conjuntament i fer el seguiment semestral del programa anual

d’actuacions del Parc Natural i del pla anual d’acció de la Reserva de la Biosfera.
 Elaborar els ordres del dia de les convocatòries dels òrgans de govern del Parc i

de la Reserva de la Biosfera.
 Consensuar els instruments de planificació.
 Revisar anualment les bases de les subvencions del Parc i de la Reserva de la

Biosfera en funció del grau d'assoliment dels objectius del pla per al
desenvolupament socioeconòmic.

 Consensuar les modificacions en el nou pla de protecció del medi natural i del
paisatge del Parc Natural durant la tramitació de la seva aprovació.

 Consensuar l'estructura tècnica de gestió del Parc i de la Reserva de la Biosfera i
proposar l'adscripció dels recursos humans necessaris als respectius òrgans de
govern.

 Promoure de forma conjunta propostes destinades a la millor conservació del Parc
Natural i la Reserva de la Biosfera.

 Promoure de forma conjunta el desplegament de la figura de Reserva de la
Biosfera.

 Actuar d’òrgan regulador de la Marca “Montseny, Reserva de la Biosfera” de forma
transitòria fins a l’aprovació definitiva del Decret d’ampliació del Parc Natural del
Montseny.

 Exercir les funcions contemplades a l’article 49.f de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre,
de Règim Jurídic del Sector Públic.

4.2.Els representants de la Diputació de Girona a la comissió seran el/la
diputat/diputada amb competències delegades en matèria de Medi Ambient i el cap
del servei corresponent.
4.3.Els representants de la Diputació de Barcelona a la comissió seran el/la
diputat/diputada amb competències delegades en matèria d’Espais Naturals i el/la cap
de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals.
4.4.La direcció del Parc i la direcció de la Reserva s'integraran a la Comissió de
coordinació i de seguiment, amb veu i sense vot, assumint funcions de secretaria
tècnica. En funció dels temes a tractar, la Comissió requerirà l’assistència de personal
de l'equip tècnic de gestió del Parc i de la Reserva de la Biosfera i podrà sol·licitar la
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participació de representants dels Ajuntaments o d'altres administracions.
4.5.La  comissió tractarà també tots els temes referents a la col·laboració de  les dues
institucions que sorgeixin en la gestió del Parc i de la Reserva de la Biosfera.
4.6.La comissió es reunirà amb una periodicitat semestral com a mínim,  per tal de
poder fer el seguiment de l'execució de plans, programes, reglaments i altres activitats
de gestió de l’àmbit del Parc natural i de la Reserva de la Biosfera del Montseny, que
són objecte del present conveni.

Cinquè. Equip de gestió

L'equip de gestió es nodreix del personal funcionari o laboral de les dues diputacions i,
per a programes determinats, d'alguns dels ajuntaments de l’àmbit geogràfic del Parc
i de la Reserva de la Biosfera.  El personal adscrit o que desenvolupi funcions de
gestió del Parc Natural i de la Reserva de la Biosfera del Montseny serà coordinat i
llurs tasques supervisades directament per la direcció del Parc i/o de la Reserva,
seguint els programes anuals d’actuacions del Parc Natural i els plans anuals d’acció
de la Reserva de la Biosfera, i les directrius que s'estableixin des de la comissió de
coordinació i de seguiment.

Sisè. La direcció del Parc
La direcció del Parc del Montseny serà proveïda per la Diputació de Barcelona
mitjançant els sistemes reglats de provisió de places, garantint la participació de la
Diputació de Girona en els mecanismes de selecció establerts.
Les funcions de la direcció del Parc són les següents:
 Assumir, per delegació de les dues diputacions, la representació del Parc del

Montseny, en primera instància, davant d'altres administracions i organismes.
 Establir el diàleg i la concertació amb els agents locals, per tal de canalitzar les

seves demandes dins del projecte del Parc i implicar-los en els seu
desenvolupament.

 Dirigir i coordinar els recursos humans, econòmics i materials, de què disposi el
Parc.

 Gestionar i supervisar la gestió de la xarxa d'equipaments i serveis públics del
Parc.

 Gestionar les finques  propietat de les dues diputacions  dintre del parc, d'acord
amb les directrius establertes des de cadascuna de les diputacions  en  les
pròpies finques i en compliment de les determinacions del Pla especial del Parc
del Montseny, o de la planificació vigent en cada moment.

 Orientar i dirigir l'execució del programa anual d’actuacions del Parc Natural,
d'acord amb les directrius de la Comissió de coordinació i de seguiment i dels
seus respectius responsables.

 Dirigir i coordinar l'activitat de les unitats administratives que integren l'equip de
gestió del Parc, bé orgànicament o bé funcionalment, establint els circuits
corresponents i una adequada distribució de les càrregues de treball.

 Proposar orientacions i directrius per a una millor prestació del servei i per a la
formulació de programes.

 Redactar la memòria anual i elaborar els avantprojectes dels pressupostos
anuals i dels programes anuals d’actuacions del Parc Natural.

 Programar i supervisar la realització d'estadístiques, indicadors i informes, que
reflecteixin l'estat de la gestió de l'espai protegit.

Setè. La direcció de la Reserva de la Biosfera
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La direcció de la Reserva de la Biosfera del Montseny serà proveïda per la Diputació
de Barcelona mitjançant els sistemes reglats de provisió de places, garantint la
participació de la Diputació de Girona en els mecanismes de selecció establerts.
Les funcions de la direcció de la Reserva són les següents:
 Assumir, per delegació de les dues diputacions, la representació de la Reserva

de la Biosfera del Montseny, en primera instància, davant d'altres
administracions i organismes.

 Establir el diàleg i la concertació amb els agents locals, per tal de canalitzar les
seves demandes dins del projecte de la Reserva i implicar-los en el seu
desenvolupament.

 Dirigir i coordinar els recursos humans, econòmics i materials, de què disposi la
Reserva.

 Gestionar i supervisar la gestió i desenvolupament del Règim d’autorització d’ús
de la Marca, “Montseny, Reserva de la Biosfera” .

 Orientar i dirigir l'execució del Pla d’Acció de la Reserva de la Biosfera, d'acord
amb les directrius de la Comissió de coordinació i de seguiment i dels seus
respectius responsables.

 Proposar orientacions i directrius per a una major implicació dels municipis en la
gestió de la Reserva de la Biosfera.

 Redactar la memòria anual i elaborar els avantprojectes dels pressupostos
anuals i dels plans anuals d'acció de la Reserva de la Biosfera.

 Programar i supervisar la realització d'estadístiques, indicadors i informes, que
reflecteixin l'estat de la gestió de la gestió de la Reserva de la Biosfera.

Vuitè. Seu tècnica del Parc i recursos materials
La seu tècnica del Parc s'estableix en la Masia Mariona de Mosqueroles, en el terme
municipal de Fogars de Montclús. Tot el personal adscrit que desenvolupi funcions de
gestió del Parc i/o de la Reserva de la Biosfera disposarà d'un espai de treball
adequat a les necessitats de la seva tasca.
El vehicle o vehicles de la Diputació de Girona que estiguin adscrits a la gestió del
Parc podran ser custodiats en el garatge dels vehicles de la Diputació de Barcelona,
ubicat a Sant Celoni.

Novè. Finançament
Les dues diputacions dotaran en llurs respectius pressupostos les partides
econòmiques que siguin necessàries per tal de cobrir les accions objecte del present
conveni, d’acord amb els compromisos assumits i llur disponibilitat pressupostària.

Desè. Vigència del conveni
Aquest conveni entrarà en vigor un cop sigui formalitzat i signat per les parts
intervinents, essent vigent per a quatre anys, des de la seva signatura. 
Sense perjudici d’aquest termini de vigència inicial, les parts podran acordar
perllongar-lo, fins a quatre anys addicionals com a màxim. A aquests efectes,
qualsevol de les parts podrà comunicar a l’altra la seva intenció de prorrogar el
conveni, la qual cosa haurà de notificar abans de la data de venciment del termini de
vigència, amb una antelació mínima de tres mesos. L’acord de pròrroga es
formalitzarà per escrit mitjançant la corresponent addenda al present Conveni.

Onzè. Protecció de dades de caràcter personal
Les parts es reconeixen mútuament com a Responsables del tractament i s’obliguen a
complir el Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, general de protecció de dades
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(RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades
Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD). Els signants i les persones de les
que per l’acompliment de l’objecte del present conveni es tractin dades personals,
seran informades del tractament de les seves dades per tots els responsables amb la
finalitat de formalitzar-lo i de complir i executar les obligacions derivades del mateix,
detallant tot el que s’indica a l’art. 13 del RGPD.
Per a qüestions relacionades amb la protecció de dades les persones Delegades de
Protecció de Dades de les parts en seran les interlocutores.

Dotzè. Modificacions del conveni
Durant la vigència del conveni, aquest pot modificar-se requerint l’aprovació de la
modificació, tant per part de la Diputació de Barcelona com de la Diputació de Girona.
Aquesta modificació de les obligacions pactades en el present conveni requerirà
l’aprovació i formalització per les dues parts de la corresponent addenda.

Tretzè. Incompliment
L’incompliment del present conveni per a qualsevol de les parts signatàries, pot donar
lloc a la seva resolució.
En supòsit de litigi, per a la resolució del conveni s’estarà a allò que disposa l’article
44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós
administrativa.

Catorzè. Causes d’extinció del conveni
El present conveni es podrà extingir per les causes següents:

a) Per la realització de l’objecte del conveni o la finalització del termini de vigència.
b) Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o finalitat prevista en el conveni.
c) Per resolució, d’acord amb el pacte anterior.
d) Per decisió unilateral de qualsevol de les parts, amb un mínim de 2 mesos d’avís

previ a l’altra part.
e) Per mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
f) Per denúncia d’una de les parts, comunicada per escrit.
g) Per qualsevol altra causa admissible en dret.

Quinzè. Marc normatiu del present conveni
El règim jurídic d’aquest conveni està constituït pels presents pactes i per tot allò
establert en el capítol 1 del Títol 7 del Decret 179/1995, de 13 de juny, del reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, els articles 47 a 53 i 140 de la Llei 40/2015,
d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, així com els articles 108 al 112, de
la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, i per la resta de la normativa que sigui materialment aplicable
a l’objecte del conveni.

Setzè. Jurisdicció competent
La jurisdicció competent per a conèixer dels litigis que puguin sorgir entre les parts
signants d’aquest conveni, és la jurisdicció contenciós-administrativa.”

SEGON. Facultar el president de la Diputació per a la signatura dels convenis i dels
documents necessaris per portar a terme aquest acord.

TERCER. Traslladar el present acord a la Diputació de Barcelona
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QUART. PUBLICAR el text del conveni al DOGC.

26. JG1025/000038/2020-PDDMA; Proposta dip. del. Medi Ambient; Medi
Ambient (014): Subvenció per a l'organització de la mostra de races
autòctones catalanes a la Fira de Sant Martirià de Banyoles (exp.
2020/7075)

Vista la sol·licitud de l’Associació Fira de Sant Martirà de Banyoles, de data 17 de
juliol de 2020, en què sol·licita una subvenció nominativa per a l’organització de la
mostra la mostra de races autòctones catalanes de la Fira de Sant Martirià de
Banyoles, amb un import de 20.000,00 euros. Exp. 2020/7075.

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

“Exp. 2020/7075. Informe sobre la proposta de resolució d’atorgament de
subvenció directa nominativa a l’Associació Fira de Sant Martirià per a
l’organització de la mostra de races autòctones catalanes de la Fira de Sant
Martirià de Banyoles

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 de l’Associació Fira de Sant Martirià de Banyoles de subvenció de
21.000,00€ per a la mostra de races autòctones catalanes de la Fira de Sant Martirià
de Banyoles.

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 Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Girona 2020-2023 incorpora la
Línia de suport a fires agràries, la qual fa referència específica a la Fira de Sant
Martirià de Banyoles.

El Pressupost General de la Diputació de Girona per al 2020 conté l’aplicació
pressupostària 500/4190/48105 “A Assoc. Fira Sant Martirià de Banyoles – Fira de
Sant Martirià”, amb un crèdit de 20.000,00 €, la qual cosa és el supòsit previst en
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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 de resolució per
a l’atorgament de la subvenció a l’Associació de la Fira de Sant Martirià de Banyoles
per un import de 20.000,00€.”

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, amb
l’abstenció del president, acorda:

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

Núm. expedient Nom del beneficiari CIF/NIF

2020/7075 Associació Fira Sant Martirià de Banyoles G17930199
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Objecte de la subvenció Naturalesa

Organització de la mostra de races autòctones catalanes de la Fira
de Sant Martirià de Banyoles

Corrent

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

Import de la subvenció (en €) % de finançament

20.000,00 20.000,00 Quantia fixa

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

A p l i c a c i ó
pressupostària

Nom aplicació
pressupostària Import

500/4190/48105
A Assoc. Fira Sant Martirià
de Banyoles – Fira de Sant
Martirà

20.000,00

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.

CINQUÈ. Acceptació de la subvenció. Es considera que el beneficiari accepta la
subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per aplicar-la,
estipulades en aquest acord, si en el termini d’1 mes, a comptar de la notificació
d’aquest acord, no manifesta el contrari.

SISÈ. Termini i règim de justificació. El beneficiari ha de justificar, en el termini que
finalitza el 30 de 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, en què consti el nombre
d’expositors i de visitants a la fira.
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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) Declaració responsable sobre les retribucions dels òrgans de direcció o
d’administració de l’entitat, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci
públiques en compliment de les obligacions establertes en la legislació
sobre transparència (model disponible a la seu electrònica del web
www.ddgi.cat).

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.

VUITÈ. Pagament. 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 farà constar el suport de
la diputació de Girona en tots els materials que editi de la fira i en el web de l’entitat.

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

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

DESÈ. Altres obligacions del beneficiari. El beneficiari té les obligacions següents:
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció.
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i la informació que li sigui requerida
en relació amb l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable.
c) Notificar a la Diputació de Girona la informació relativa als ajuts obtinguts o
demanats a altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o
internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud.
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i
control.
e) Si de conformitat amb l'article 31.3 de la Llei 38/2003 General de Subvencions i
article 23.3 de l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona,
 l'import de la despesa subvencionable supera les quantitats establertes a l'article
118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic per als
contractes menors (actualment igual o superior a 15.000 EUR, més IVA, en el cas de
prestacions de serveis, subministraments o lliurament de béns; i igual o superior a
40.000 EUR, més IVA, en el cas d'execucions d'obres), el beneficiari haurà de
sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la
contractació del compromís per a la prestació del servei o el lliurament del bé, a
excepció que per les especials característiques de les despeses subvencionades no
existeixi en el mercat prou nombre d'entitats que el subministrin o prestin, o a
excepció que la despesa s'hagués fet amb anterioritat a la sol·licitud de la subvenció.
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.
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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:

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

e) En cas d’incompliment d'altres obligacions que preveuen aquestes bases.
f) 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.
b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels

drets estatutaris.
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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 a l’Associació Fira de Sant Martirà de Banyoles.

27. JG1025/000039/2020-PDDMA; Proposta dip. del. Medi Ambient; Medi
Ambient (014): Aprovar un canvi d'imputació pressupostària . Del Pla a
l'acció 2017. Figueres (exp. 2017/4050)
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El Ple de la Diputació de Girona en sessió del dia 20 de desembre de 2016, va
aprovar les bases de la campanya “Del pla a l’acció”, dirigida als ajuntaments de la
demarcació de Girona, per executar accions per a la millora de l’eficiència energètica i
reducció de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle que hagin estat prèviament
planificades en plans d'acció d'energia sostenible (PAES), aprovats pel Ple

La Junta de Govern de la Diputació de Girona en data 24 de gener de 2017 va
aprovar la convocatòria de subvencions als ajuntaments de la campanya Del Pla a
l’acció amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/1700/76202.

Els següents ajuntaments, beneficiaris de les subvencions de la línia 3 de la
campanya Del Pla a l’Acció” 2017, van encarregar la gestió de la licitació per
contractar accions de millora de l’eficiència energètica d’instal·lacions municipals a la
Diputació de Girona, per tal que aquesta centralitzés els tràmits administratius i
agrupés aquells municipis per economia procedimental:

LÍNIA 3
EXP. Ajuntament Subvenció Bestreta Import pendent

pagament
2017/4050 Figueres 5.187,89 4.928,50 259,39
2017/4943 Fornells de la Selva 6.987,89 6.638,50 349,39
2017/4969 Pardines 8.100,00 7.695,00 405,00
2017/3151 El Port de la Selva 10.000,00 9.500,00 500,00
2017/4725 Rupià 3.867,89 3.674,50 193,39
2017/5004 Sant Julià del Llor 4.767,87 4.529,48 238,39
2017/4694 Vilablareix 10.000,00 9.500,00 500,00

2.625,56

Els citats municipis van materialitzar la tramitació de l’adjudicació de les instal·lacions
subvencionades mitjançant licitació i/o compra agregada, de la qual es van derivar
convenis amb ajuntaments, els quals van tramitar els corresponents encàrrecs de
gestió a la Diputació de Girona.

El termini per a justificar aquestes subvencions tal i com establia la convocatòria en
l’article 5:
“El termini per justificar les despeses objecte de subvenció en aquesta convocatòria
finalitzarà 7 mesos després de la resolució d'atorgament, a comptar des de l'endemà
de la recepció del trasllat per part del beneficiari. Per a les inversions que s’acullin a
un procediment de licitació agrupada tramitada per la Diputació de Girona, el
termini de justificació comptarà des de l’endemà de la recepció per part de
l’ajuntament de la proposta d’adjudicació.”

El passat mes de març es va enviar als ajuntaments la proposta d’adjudicació.

Vist que en data 23 de juliol de 2020 l’Ajuntament de Figueres ha enviat la justificació
respecte la subvenció que tenen concedida de 5.187,89 € per a la millora de
l'eficiència energètica de l'enllumenat interior del poliesportiu municipal de Figueres.
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Vist que el dia 4 de desembre de 2018 es va tramitar el pagament de 4.928,50 euros
en concepte de pagament avançat a justificar amb càrrec a l’aplicació pressupostària
de 2017 incorporada com a romanent.

Vist l’informe del cap de Medi Ambient, la Junta de Govern, a proposta de la diputada
de Medi Ambient, per unanimitat, acorda:

PRIMER. Aprovació del canvi d’imputació pressupostària de l’import pendent de pagar
de la subvenció a l’Ajuntament de Figueres, amb NIF P1707200J, Exp. 2017/4050,
per a la millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat interior del poliesportiu
municipal de Figueres dins la campanya Del Pla a l’acció 2017 tot autoritzant i
disposant la despesa per import total de 259,39 euros, amb càrrec el pressupost de
2020 a l’aplicació pressupostària 500/1700/76202.

SEGON. Traslladar el present acord a l’Ajuntament de Figueres.

28. JG1025/000040/2020-PDDMA; Proposta dip. del. Medi Ambient; Medi
Ambient (014): Aprovar un canvi d'imputació pressupostària . Del Pla a
l'acció 2017. Fornells de la Selva (exp. 2017/4943)

El Ple de la Diputació de Girona en sessió del dia 20 de desembre de 2016, va
aprovar les bases de la campanya “Del pla a l’acció”, dirigida als ajuntaments de la
demarcació de Girona, per executar accions per a la millora de l’eficiència energètica i
reducció de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle que hagin estat prèviament
planificades en plans d'acció d'energia sostenible (PAES), aprovats pel Ple

La Junta de Govern de la Diputació de Girona en data 24 de gener de 2017 va
aprovar la convocatòria de subvencions als ajuntaments de la campanya Del Pla a
l’acció amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/1700/76202.

Els següents ajuntaments, beneficiaris de les subvencions de la línia 3 de la
campanya Del Pla a l’Acció” 2017, van encarregar la gestió de la licitació per
contractar accions de millora de l’eficiència energètica d’instal·lacions municipals a la
Diputació de Girona, per tal que aquesta centralitzés els tràmits administratius i
agrupés aquells municipis per economia procedimental:

LÍNIA 3
EXP. Ajuntament Subvenció Bestreta Import pendent

pagament
2017/4050 Figueres 5.187,89 4.928,50 259,39
2017/4943 Fornells de la Selva 6.987,89 6.638,50 349,39
2017/4969 Pardines 8.100,00 7.695,00 405,00
2017/3151 El Port de la Selva 10.000,00 9.500,00 500,00
2017/4725 Rupià 3.867,89 3.674,50 193,39
2017/5004 Sant Julià del Llor 4.767,87 4.529,48 238,39
2017/4694 Vilablareix 10.000,00 9.500,00 500,00

2.625,56
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Els citats municipis van materialitzar la tramitació de l’adjudicació de les instal·lacions
subvencionades mitjançant licitació i/o compra agregada, de la qual es van derivar
convenis amb ajuntaments, els quals van tramitar els corresponents encàrrecs de
gestió a la Diputació de Girona.

El termini per a justificar aquestes subvencions tal i com establia la convocatòria en
l’article 5:
“El termini per justificar les despeses objecte de subvenció en aquesta convocatòria
finalitzarà 7 mesos després de la resolució d'atorgament, a comptar des de l'endemà
de la recepció del trasllat per part del beneficiari. Per a les inversions que s’acullin a
un procediment de licitació agrupada tramitada per la Diputació de Girona, el
termini de justificació comptarà des de l’endemà de la recepció per part de
l’ajuntament de la proposta d’adjudicació.”

El passat mes de març es va enviar als ajuntaments la proposta d’adjudicació.

Vist que el dia 6 de novembre de 2018 es va tramitar el pagament de 6.638,50 euros
en concepte de pagament avançat a justificar amb càrrec a l’aplicació pressupostària
de 2017 incorporada com a romanent.

Vist l’informe del cap de Medi Ambient, la Junta de Govern, a proposta de la diputada
de Medi Ambient, per unanimitat, acorda:

PRIMER. Aprovació del canvi d’imputació pressupostària de l’import pendent de pagar
de la subvenció a l’Ajuntament de Fornells de la Selva, amb NIF P1707800G, Exp.
2017/4943, per a la renovació de l'enllumenat públic en el sector urbà residencial del
Fornells Parc per a la millora de l'eficiència energètica (67 llumeneres) dins la
campanya Del Pla a l’acció 2017 tot autoritzant i disposant la despesa per import total
de 349,39 euros, amb càrrec el pressupost de 2020 a l’aplicació pressupostària
500/1700/76202.

SEGON. Traslladar el present acord a l’Ajuntament de Fornells de la Selva.

29. JG1025/000041/2020-PDDMA; Proposta dip. del. Medi Ambient; Medi
Ambient (014): Aprovar un canvi d'imputació pressupostària . Del Pla a
l'acció 2017. Pardines (exp. 2017/4969)

El Ple de la Diputació de Girona en sessió del dia 20 de desembre de 2016, va
aprovar les bases de la campanya “Del pla a l’acció”, dirigida als ajuntaments de la
demarcació de Girona, per executar accions per a la millora de l’eficiència energètica i
reducció de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle que hagin estat prèviament
planificades en plans d'acció d'energia sostenible (PAES), aprovats pel Ple

La Junta de Govern de la Diputació de Girona en data 24 de gener de 2017 va
aprovar la convocatòria de subvencions als ajuntaments de la campanya Del Pla a
l’acció amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/1700/76202.

Els següents ajuntaments, beneficiaris de les subvencions de la línia 3 de la
campanya Del Pla a l’Acció” 2017, van encarregar la gestió de la licitació per
contractar accions de millora de l’eficiència energètica d’instal·lacions municipals a la
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Diputació de Girona, per tal que aquesta centralitzés els tràmits administratius i
agrupés aquells municipis per economia procedimental:

LÍNIA 3
EXP. Ajuntament Subvenció Bestreta Import pendent

pagament
2017/4050 Figueres 5.187,89 4.928,50 259,39
2017/4943 Fornells de la Selva 6.987,89 6.638,50 349,39
2017/4969 Pardines 8.100,00 7.695,00 405,00
2017/3151 El Port de la Selva 10.000,00 9.500,00 500,00
2017/4725 Rupià 3.867,89 3.674,50 193,39
2017/5004 Sant Julià del Llor 4.767,87 4.529,48 238,39
2017/4694 Vilablareix 10.000,00 9.500,00 500,00

Els citats municipis van materialitzar la tramitació de l’adjudicació de les instal·lacions
subvencionades mitjançant licitació i/o compra agregada, de la qual es van derivar
convenis amb ajuntaments, els quals van tramitar els corresponents encàrrecs de
gestió a la Diputació de Girona.

El termini per a justificar aquestes subvencions tal i com establia la convocatòria en
l’article 5:
“El termini per justificar les despeses objecte de subvenció en aquesta convocatòria
finalitzarà 7 mesos després de la resolució d'atorgament, a comptar des de l'endemà
de la recepció del trasllat per part del beneficiari. Per a les inversions que s’acullin a
un procediment de licitació agrupada tramitada per la Diputació de Girona, el
termini de justificació comptarà des de l’endemà de la recepció per part de
l’ajuntament de la proposta d’adjudicació.”

El passat mes de març es va enviar als ajuntaments la proposta d’adjudicació.

Vist que el dia 4 de desembre de 2018 es va tramitar el pagament de 7.695,00 euros
en concepte de pagament avançat a justificar amb càrrec a l’aplicació pressupostària
de 2017 incorporada com a romanent.

Vist l’informe del cap de Medi Ambient, la Junta de Govern, a proposta de la diputada
de Medi Ambient, per unanimitat, acorda:

PRIMER. Aprovació del canvi d’imputació pressupostària de l’import pendent de pagar
de la subvenció a l’Ajuntament de Pardines, amb NIF P1713300J, Exp. 2017/4969,
per al canvi d'una part de l'enllumenat públic de Pardines (25 llumeneres i 2
interruptors astronòmics) dins la campanya Del Pla a l’acció 2017 tot autoritzant i
disposant la despesa per import total de 405,00 euros, amb càrrec el pressupost de
2020 a l’aplicació pressupostària 500/1700/76202.

SEGON. Traslladar el present acord a l’Ajuntament de Pardines.

30. JG1025/000042/2020-PDDMA; Proposta dip. del. Medi Ambient; Medi
Ambient (014): Aprovar un canvi d'imputació pressupostària . Del Pla a
l'acció 2017. El Port de la Selva (exp. 2017/3151)
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El Ple de la Diputació de Girona en sessió del dia 20 de desembre de 2016, va
aprovar les bases de la campanya “Del pla a l’acció”, dirigida als ajuntaments de la
demarcació de Girona, per executar accions per a la millora de l’eficiència energètica i
reducció de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle que hagin estat prèviament
planificades en plans d'acció d'energia sostenible (PAES), aprovats pel Ple

La Junta de Govern de la Diputació de Girona en data 24 de gener de 2017 va
aprovar la convocatòria de subvencions als ajuntaments de la campanya Del Pla a
l’acció amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/1700/76202.

Els següents ajuntaments, beneficiaris de les subvencions de la línia 3 de la
campanya Del Pla a l’Acció” 2017, van encarregar la gestió de la licitació per
contractar accions de millora de l’eficiència energètica d’instal·lacions municipals a la
Diputació de Girona, per tal que aquesta centralitzés els tràmits administratius i
agrupés aquells municipis per economia procedimental:

LÍNIA 3
EXP. Ajuntament Subvenció Bestreta Import pendent

pagament
2017/4050 Figueres 5.187,89 4.928,50 259,39
2017/4943 Fornells de la Selva 6.987,89 6.638,50 349,39
2017/4969 Pardines 8.100,00 7.695,00 405,00
2017/3151 El Port de la Selva 10.000,00 9.500,00 500,00
2017/4725 Rupià 3.867,89 3.674,50 193,39
2017/5004 Sant Julià del Llor 4.767,87 4.529,48 238,39
2017/4694 Vilablareix 10.000,00 9.500,00 500,00

2.625,56

Els citats municipis van materialitzar la tramitació de l’adjudicació de les instal·lacions
subvencionades mitjançant licitació i/o compra agregada, de la qual es van derivar
convenis amb ajuntaments, els quals van tramitar els corresponents encàrrecs de
gestió a la Diputació de Girona.

El termini per a justificar aquestes subvencions tal i com establia la convocatòria en
l’article 5:
“El termini per justificar les despeses objecte de subvenció en aquesta convocatòria
finalitzarà 7 mesos després de la resolució d'atorgament, a comptar des de l'endemà
de la recepció del trasllat per part del beneficiari. Per a les inversions que s’acullin a
un procediment de licitació agrupada tramitada per la Diputació de Girona, el
termini de justificació comptarà des de l’endemà de la recepció per part de
l’ajuntament de la proposta d’adjudicació.”

El passat mes de març es va enviar als ajuntaments la proposta d’adjudicació.

Vist que el dia 4 de desembre de 2018 es va tramitar el pagament de 9.500,00 euros
en concepte de pagament avançat a justificar amb càrrec a l’aplicació pressupostària
de 2017 incorporada com a romanent.
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Vist l’informe del cap de Medi Ambient, la Junta de Govern, a proposta de la diputada
de Medi Ambient, per unanimitat, acorda:

PRIMER. Aprovació del canvi d’imputació pressupostària de l’import pendent de pagar
de la subvenció a l’Ajuntament del Port de la Selva, amb NIF P1714900F, Exp.
2017/3151, per a la rehabilitació de l'enllumentat públic de la urbanització Morasol i
Sector 6 (69 llumeneres) dins la campanya Del Pla a l’acció 2017 tot autoritzant i
disposant la despesa per import total de 500,00 euros, amb càrrec el pressupost de
2020 a l’aplicació pressupostària 500/1700/76202.

SEGON. Traslladar el present acord a l’Ajuntament del Port de la Seva.

31. JG1025/000043/2020-PDDMA; Proposta dip. del. Medi Ambient; Medi
Ambient (014): Aprovar un canvi d'imputació pressupostària . Del Pla a
l'acció 2017. Rupià (exp. 2017/4725)

El Ple de la Diputació de Girona en sessió del dia 20 de desembre de 2016, va
aprovar les bases de la campanya “Del pla a l’acció”, dirigida als ajuntaments de la
demarcació de Girona, per executar accions per a la millora de l’eficiència energètica i
reducció de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle que hagin estat prèviament
planificades en plans d'acció d'energia sostenible (PAES), aprovats pel Ple

La Junta de Govern de la Diputació de Girona en data 24 de gener de 2017 va
aprovar la convocatòria de subvencions als ajuntaments de la campanya Del Pla a
l’acció amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/1700/76202.

Els següents ajuntaments, beneficiaris de les subvencions de la línia 3 de la
campanya Del Pla a l’Acció” 2017, van encarregar la gestió de la licitació per
contractar accions de millora de l’eficiència energètica d’instal·lacions municipals a la
Diputació de Girona, per tal que aquesta centralitzés els tràmits administratius i
agrupés aquells municipis per economia procedimental:

LÍNIA 3
EXP. Ajuntament Subvenció Bestreta Import pendent

pagament
2017/4050 Figueres 5.187,89 4.928,50 259,39
2017/4943 Fornells de la Selva 6.987,89 6.638,50 349,39
2017/4969 Pardines 8.100,00 7.695,00 405,00
2017/3151 El Port de la Selva 10.000,00 9.500,00 500,00
2017/4725 Rupià 3.867,89 3.674,50 193,39
2017/5004 Sant Julià del Llor 4.767,87 4.529,48 238,39
2017/4694 Vilablareix 10.000,00 9.500,00 500,00

2.625,56

Els citats municipis van materialitzar la tramitació de l’adjudicació de les instal·lacions
subvencionades mitjançant licitació i/o compra agregada, de la qual es van derivar
convenis amb ajuntaments, els quals van tramitar els corresponents encàrrecs de
gestió a la Diputació de Girona.
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El termini per a justificar aquestes subvencions tal i com establia la convocatòria en
l’article 5:
“El termini per justificar les despeses objecte de subvenció en aquesta convocatòria
finalitzarà 7 mesos després de la resolució d'atorgament, a comptar des de l'endemà
de la recepció del trasllat per part del beneficiari. Per a les inversions que s’acullin a
un procediment de licitació agrupada tramitada per la Diputació de Girona, el
termini de justificació comptarà des de l’endemà de la recepció per part de
l’ajuntament de la proposta d’adjudicació.”

El passat mes de març es va enviar als ajuntaments la proposta d’adjudicació.

Vist que el dia 4 de desembre de 2018 es va tramitar el pagament de 3.674,50 euros
en concepte de pagament avançat a justificar amb càrrec a l’aplicació pressupostària
de 2017 incorporada com a romanent.

Vist l’informe del cap de Medi Ambient, la Junta de Govern, a proposta de la diputada
de Medi Ambient, per unanimitat, acorda:

PRIMER. Aprovació del canvi d’imputació pressupostària de l’import pendent de pagar
de la subvenció a l’Ajuntament de Rupià, amb NIF P1716200I, Exp. 2017/4725, per a
la substitució de lluminàries (16 llumeneres) dins la campanya Del Pla a l’acció 2017
tot autoritzant i disposant la despesa per import total de 193,39 euros, amb càrrec el
pressupost de 2020 a l’aplicació pressupostària 500/1700/76202.

SEGON. Traslladar el present acord a l’Ajuntament de Rupià.

32. JG1025/000044/2020-PDDMA; Proposta dip. del. Medi Ambient; Medi
Ambient (014): Aprovar un canvi d'imputació pressupostària . Del Pla a
l'acció 2017. Sant Julià del Llor i Bonmatí (exp. 2017/5004)

El Ple de la Diputació de Girona en sessió del dia 20 de desembre de 2016, va
aprovar les bases de la campanya “Del pla a l’acció”, dirigida als ajuntaments de la
demarcació de Girona, per executar accions per a la millora de l’eficiència energètica i
reducció de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle que hagin estat prèviament
planificades en plans d'acció d'energia sostenible (PAES), aprovats pel Ple

La Junta de Govern de la Diputació de Girona en data 24 de gener de 2017 va
aprovar la convocatòria de subvencions als ajuntaments de la campanya Del Pla a
l’acció amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/1700/76202.

Els següents ajuntaments, beneficiaris de les subvencions de la línia 3 de la
campanya Del Pla a l’Acció” 2017, van encarregar la gestió de la licitació per
contractar accions de millora de l’eficiència energètica d’instal·lacions municipals a la
Diputació de Girona, per tal que aquesta centralitzés els tràmits administratius i
agrupés aquells municipis per economia procedimental:

LÍNIA 3
EXP. Ajuntament Subvenció Bestreta Import pendent

pagament
2017/4050 Figueres 5.187,89 4.928,50 259,39
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2017/4943 Fornells de la Selva 6.987,89 6.638,50 349,39
2017/4969 Pardines 8.100,00 7.695,00 405,00
2017/3151 El Port de la Selva 10.000,00 9.500,00 500,00
2017/4725 Rupià 3.867,89 3.674,50 193,39
2017/5004 Sant Julià del Llor 4.767,87 4.529,48 238,39
2017/4694 Vilablareix 10.000,00 9.500,00 500,00

2.625,56

Els citats municipis van materialitzar la tramitació de l’adjudicació de les instal·lacions
subvencionades mitjançant licitació i/o compra agregada, de la qual es van derivar
convenis amb ajuntaments, els quals van tramitar els corresponents encàrrecs de
gestió a la Diputació de Girona.

El termini per a justificar aquestes subvencions tal i com establia la convocatòria en
l’article 5:
“El termini per justificar les despeses objecte de subvenció en aquesta convocatòria
finalitzarà 7 mesos després de la resolució d'atorgament, a comptar des de l'endemà
de la recepció del trasllat per part del beneficiari. Per a les inversions que s’acullin a
un procediment de licitació agrupada tramitada per la Diputació de Girona, el
termini de justificació comptarà des de l’endemà de la recepció per part de
l’ajuntament de la proposta d’adjudicació.”

El passat mes de març es va enviar als ajuntaments la proposta d’adjudicació.

Vist que el dia 4 de desembre de 2018 es va tramitar el pagament de 4.529,48 euros
en concepte de pagament avançat a justificar amb càrrec a l’aplicació pressupostària
de 2017 incorporada com a romanent.

Vist l’informe del cap de Medi Ambient, la Junta de Govern, a proposta de la diputada
de Medi Ambient, per unanimitat, acorda:

PRIMER. Aprovació del canvi d’imputació pressupostària de l’import pendent de pagar
de la subvenció a l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí, amb NIF P1725100J,
Exp. 2017/5004, per a la substitució de lluminàries per LED a la zona Industrial de
Sant Julià del Llor i Bonmatí (21 llumeneres) dins la campanya Del Pla a l’acció 2017
tot autoritzant i disposant la despesa per import total de 238,39 euros, amb càrrec el
pressupost de 2020 a l’aplicació pressupostària 500/1700/76202.

SEGON. Traslladar el present acord a l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí.

33. JG1025/000045/2020-PDDMA; Proposta dip. del. Medi Ambient; Medi
Ambient (014): Aprovar un canvi d'imputació pressupostària . Del Pla a
l'acció 2017. Vilablareix (exp. 2017/4694)

El Ple de la Diputació de Girona en sessió del dia 20 de desembre de 2016, va
aprovar les bases de la campanya “Del pla a l’acció”, dirigida als ajuntaments de la
demarcació de Girona, per executar accions per a la millora de l’eficiència energètica i
reducció de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle que hagin estat prèviament
planificades en plans d'acció d'energia sostenible (PAES), aprovats pel Ple
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La Junta de Govern de la Diputació de Girona en data 24 de gener de 2017 va
aprovar la convocatòria de subvencions als ajuntaments de la campanya Del Pla a
l’acció amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/1700/76202.

Els següents ajuntaments, beneficiaris de les subvencions de la línia 3 de la
campanya Del Pla a l’Acció” 2017, van encarregar la gestió de la licitació per
contractar accions de millora de l’eficiència energètica d’instal·lacions municipals a la
Diputació de Girona, per tal que aquesta centralitzés els tràmits administratius i
agrupés aquells municipis per economia procedimental:

LÍNIA 3
EXP. Ajuntament Subvenció Bestreta Import pendent

pagament
2017/4050 Figueres 5.187,89 4.928,50 259,39
2017/4943 Fornells de la Selva 6.987,89 6.638,50 349,39
2017/4969 Pardines 8.100,00 7.695,00 405,00
2017/3151 El Port de la Selva 10.000,00 9.500,00 500,00
2017/4725 Rupià 3.867,89 3.674,50 193,39
2017/5004 Sant Julià del Llor 4.767,87 4.529,48 238,39
2017/4694 Vilablareix 10.000,00 9.500,00 500,00

2.625,56

Els citats municipis van materialitzar la tramitació de l’adjudicació de les instal·lacions
subvencionades mitjançant licitació i/o compra agregada, de la qual es van derivar
convenis amb ajuntaments, els quals van tramitar els corresponents encàrrecs de
gestió a la Diputació de Girona.

El termini per a justificar aquestes subvencions tal i com establia la convocatòria en
l’article 5:
“El termini per justificar les despeses objecte de subvenció en aquesta convocatòria
finalitzarà 7 mesos després de la resolució d'atorgament, a comptar des de l'endemà
de la recepció del trasllat per part del beneficiari. Per a les inversions que s’acullin a
un procediment de licitació agrupada tramitada per la Diputació de Girona, el
termini de justificació comptarà des de l’endemà de la recepció per part de
l’ajuntament de la proposta d’adjudicació.”

El passat mes de març es va enviar als ajuntaments la proposta d’adjudicació.

Vist que el dia 4 de desembre de 2018 es va tramitar el pagament de 9.500,00 euros
en concepte de pagament avançat a justificar amb càrrec a l’aplicació pressupostària
de 2017 incorporada com a romanent.

Vist l’informe del cap de Medi Ambient, la Junta de Govern, a proposta de la diputada
de Medi Ambient, per unanimitat, acorda:

PRIMER. Aprovació del canvi d’imputació pressupostària de l’import pendent de pagar
de la subvenció a l’Ajuntament de Vilablareix, amb NIF P1722900F, Exp. 2017/4694,
per a la substitució de les lluminàries de l'Escola Madrenc i de l'Ajuntament per
lluminàries LED dins la campanya Del Pla a l’acció 2017 tot autoritzant i disposant la
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despesa per import total de 500,00 euros, amb càrrec el pressupost de 2020 a
l’aplicació pressupostària 500/1700/76202.

SEGON. Traslladar el present acord a l’Ajuntament de Vilablareix.

34. JG1025/000046/2020-PDDMA; Proposta dip. del. Medi Ambient; Medi
Ambient (014): Aprovar un canvi d'imputació pressupostària . Del Pla a
l'acció 2017. Darnius (exp. 2020/7641)

El Ple de la Diputació de Girona en sessió del dia 20 de desembre de 2016, va
aprovar les bases de la campanya “Del pla a l’acció”, dirigida als ajuntaments de la
demarcació de Girona, per executar accions per a la millora de l’eficiència energètica i
reducció de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle que hagin estat prèviament
planificades en plans d'acció d'energia sostenible (PAES), aprovats pel Ple

La Junta de Govern de la Diputació de Girona en data 24 de gener de 2017 va
aprovar la convocatòria de subvencions als ajuntaments de la campanya Del Pla a
l’acció amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/1700/76202.

La Junta de Govern va resoldre en data 18 de juliol de 2017, la convocatòria de
subvencions de la campanya “Del Pla a l'Acció” i va atorgar a l'Ajuntament de Darnius
una subvenció de 30.000,00 euros per a la contractació d’una empresa de servei
energètics per a la gestió de la instal·lació i manteniment de l’enllumenat públic, fixant
el termini per presentar la justificació 7 mesos després de la resolució d’atorgament, a
comptar des de l'endemà de la recepció del trasllat per part del beneficiari, és a dir, el
28 de febrer de 2018.

L’Ajuntament de Darnius va encarregar la redacció dels Plecs per a la licitació
d’accions de millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat exterior amb una
empresa de serveis energètics al programa Beenergi de la Diputació de Girona.

L’entrega dels Plecs a l’Ajuntament de Darnius per part de la Diputació de Girona es
va retardar degut a que aquest tipus de contracte es tracta d’un mixt de
subministrament, obres i serveis, per tal de millorar l’eficiència energètica i gestionar
l’enllumenat públic de manera novedosa, pel que es va necessitar més temps del
previst per a trobar l’encaix jurídic.

Per tot això es va aprovar per resolució de presidència de 8 de juny de 2018 una
pròrroga en el termini d’execució i de justificació de la subvenció fins el dia 26 de
novembre de 2018.

Vist que en data 26 de novembre de 2020 l’Ajuntament de Darnius va enviar la
justificació respecte la subvenció que tenen concedida de 30,000,00 € per a la
contractació d’una empresa de servei energètics per a la gestió de la instal·lació i
manteniment de l’enllumenat públic.

Vist que el dia 4 de desembre de 2018 es va tramitar el pagament de 28.500,00 euros
en concepte de pagament avançat a justificar amb càrrec a l’aplicació pressupostària
de 2017 incorporada com a romanent.
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Vist l’informe del cap de Medi Ambient, la Junta de Govern, a proposta de la diputada
de Medi Ambient, per unanimitat, acorda:

PRIMER. Aprovació del canvi d’imputació pressupostària de l’import pendent de pagar
de la subvenció a l’Ajuntament de Darnius, amb NIF P1706500D, Exp. 2020/7641, per
a la contractació d’una empresa de servei energètics per a la gestió de la instal·lació i
manteniment de l’enllumenat públic dins la campanya Del Pla a l’acció 2017 tot
autoritzant i disposant la despesa per import total de 1.500,00 euros, amb càrrec el
pressupost de 2020 a l’aplicació pressupostària 500/1700/76202.

SEGON. Traslladar el present acord a l’Ajuntament de Darnius.

35. JG1025/000047/2020-PDDMA; Proposta dip. del. Medi Ambient; Medi
Ambient (014): Aprovar un canvi d'imputació pressupostària . Del Pla a
l'acció 2017. Cervià de Ter (exp. 2017/3165)

El Ple de la Diputació de Girona en sessió del dia 20 de desembre de 2016, va
aprovar les bases de la campanya “Del pla a l’acció”, dirigida als ajuntaments de la
demarcació de Girona, per executar accions per a la millora de l’eficiència energètica i
reducció de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle que hagin estat prèviament
planificades en plans d'acció d'energia sostenible (PAES), aprovats pel Ple

La Junta de Govern de la Diputació de Girona en data 24 de gener de 2017 va
aprovar la convocatòria de subvencions als ajuntaments de la campanya Del Pla a
l’acció amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/1700/76202.

El següent ajuntament, beneficiari de les subvencions de la línia 4 de la campanya Del
Pla a l’Acció” 2017, van encarregar la gestió de la licitació per contractar accions de
millora de l’eficiència energètica d’instal·lacions municipals a la Diputació de Girona,
per tal que aquesta centralitzés els tràmits administratius i agrupés aquells municipis
per economia procedimental:

LÍNIA 4

Expedient Ajuntament Subvenció Bestreta Import pendent
pagament

2017/3165 Cervià de Ter 30.000,00 28.500,00 1.500,00

Aquest municipi va materialitzar la tramitació de l’adjudicació de les instal·lacions
subvencionades mitjançant licitació i/o compra agregada, de la qual es van derivar
convenis amb ajuntaments, els quals van tramitar els corresponents encàrrecs de
gestió a la Diputació de Girona.

El termini per a justificar aquestes subvencions tal i com establia la convocatòria en
l’article 5:
“El termini per justificar les despeses objecte de subvenció en aquesta convocatòria
finalitzarà 7 mesos després de la resolució d'atorgament, a comptar des de l'endemà
de la recepció del trasllat per part del beneficiari. Per a les inversions que s’acullin a
un procediment de licitació agrupada tramitada per la Diputació de Girona, el
termini de justificació comptarà des de l’endemà de la recepció per part de
l’ajuntament de la proposta d’adjudicació.”
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Vist que encara no se’ls hi ha enviat la proposta d’adjudicació.

Vist que el dia 4 de desembre de 2018 es va tramitar el pagament de 28.500,00 euros
en concepte de pagament avançat a justificar amb càrrec a l’aplicació pressupostària
de 2017 incorporada com a romanent.

Vist l’informe del cap de Medi Ambient, la Junta de Govern, a proposta de la diputada
de Medi Ambient, per unanimitat, acorda:

PRIMER. Aprovació del canvi d’imputació pressupostària de l’import pendent de pagar
de la subvenció a l’Ajuntament de Cervià de Ter, amb NIF P1705500E, Exp.
2017/3165, per a la instal·lació de reductors de flux i substitució lluminàries velles
tipus globus per led dins la campanya Del Pla a l’acció 2017 tot autoritzant i disposant
la despesa per import total de 1.500,00 euros, amb càrrec el pressupost de 2020 a
l’aplicació pressupostària 500/1700/76202.

SEGON. Traslladar el present acord a l’Ajuntament de Cervià de Ter.

36. JG1025/000048/2020-PDDMA; Proposta dip. del. Medi Ambient; Medi
Ambient (014): Subvenció per a l'estudi del potencial del fong Veriticillium
sp. en el control biològic de l'ailant (Ailanthus altissima) a la Universitat de
Girona (exp. 2020/7565)

Vista la sol·licitud de la Universitat de Girona, de data 30 de juliol de 2020, en què
sol·licita una subvenció nominativa per a l’estudi del potencial de fong Verticillium sp
en control biològic de l’ailant, amb un import de 30.000,00 euros. Exp. 2020/7565.

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

“Exp. 2020/7565. Informe sobre la proposta de resolució d’atorgament de
subvenció directa nominativa a la Universitat de Girona- Institut de Tecnologia
Agroalimentària de la Universitat de Girona (INTEA-UdG) per l’estudi del
potencial del fong Verticillium sp. en el control biològic de l'ailant (Ailanthus
altissima)

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.
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Les invasions biològiques representen la segona causa més important de pèrdua de
biodiversitat després dels canvis d’usos del sòl i de la destrucció d’hàbitats. Unes
12.000 espècies presents en el medi ambient de la Unió Europea són exòtiques, de
les que es calcula que aproximadament entre el 10 i el 15% són invasores. El cost
anual a Europa de la gestió d’aquesta problemàtica arriba als 12 bilions d’euros. Per
això, la UE va elaborar un reglament (Regulation (EU) 1143/2014) que té com a
objectius elaborar un llistat d’espècies exòtiques invasores a Europa sotmeses a
restriccions i marcar les pautes per a la seva prevenció, ràpida detecció i eradicació, i
maneig. L’ailant és una de les espècies que apareixen llistades com a preocupants
per a la Unió Europea, i per a la qual s’ha de fer una determinada gestió d’obligat
compliment per part de les administracions públiques dels estats membres.

Les comarques gironines concentren la major riquesa d'espècies exòtiques de tot
Catalunya, segons el projecte EXOCAT 2013 (CREAF 2013); entre elles, l’ailant és de
les més problemàtiques, motiu pel qual està inclosa en el catàleg d’espècies
exòtiques invasores de l’estat espanyol (El Reial Decret 630/2013, de 2 d’agost, per el
que es regula el Catàleg Espanyol d’Espècies Exòtiques Invasores), el qual també
trasllada tota una sèrie d’obligacions de gestió d’aquesta problemàtica a les diverses
administracions públiques (administració general de l’estat, administracions
autonòmiques i administracions locals, entre d’altres).

La Diputació de Girona ha liderat diversos projectes d’eliminació i control de flora
exòtica invasora (FEI a partir d’ara) des del 2006 fins a l’actualitat. Entre ells,
destaquen els protocols de gestió de FEI, entre ells el de l’ailant. Molts d’aquests
protocols es basen en l’ús d’herbicides per al control d’aquestes, on el glifosat és la
matèria activa més emprada degut a la seva eficàcia, baixa persistència en el medi
natural i baix cost econòmic. No obstant, els herbicides tenen repercussions negatives
sobre la salut ambiental i humana. Concretament, l’any 2015 l’Agència Internacional
de Recerca sobre el Càncer (IARC), vinculada a l’Organització Mundial de la Salut, va
determinar que el glifosat és «probablement carcinogen per als humans». Per aquest
motiu, l’INTEA-UdG i la Diputació de Girona duen a terme des de fa dos anys un
estudi experimental que té com a finalitat última el d’aconseguir un protocol per al
control biològic d’aquesta espècie basat en l’ús del fong Verticillium, com a mètode
alternatiu i amb gran potencial d’ús principalment en ecosistemes naturals.

Vista la sol·licitud de l’Institut de Tecnologia Agroalimentària de la Universitat de
Girona (INTEA-UdG) de subvenció de 30.000€ per a l’estudi del potencial del fong
Verticillium sp. en el control biològic de l'ailant (Ailanthus altissima).

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 i en la planificació en el territori provincial, d’acord amb l’article 36 de
la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

El Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Girona 2020-2023 té com un dels
seus objectius la Conservació del patrimoni natural i la biodiversitat, el qual fa
referència específica a aturar la pèrdua de biodiversitat i la degradació dels hàbitats
naturals de les comarques gironines.
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El Pressupost General de la Diputació de Girona per al 2020 conté l’aplicació
pressupostària 500/1700/45398 “Universitat de Girona. Control biològic espècies
invasores”, amb un crèdit de 30.000€, 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.

L’Acord 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 de 30.000€ a la Universitat de Girona- Institut de
Tecnologia Agroalimentària.”

Atès que en el pressupost de la Diputació de 2020 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:

RESOLUCIÓ
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PRIMER. Concedir una subvenció nominativa d’acord amb les dades següents:

Núm. expedient Nom del beneficiari CIF/NIF

2020/7565 Universitat de Girona Q6750002E

Objecte de la subvenció Naturalesa

Estudi del potencial de fong Verticillium sp en el control
biològicde l’ailant (Ailanthus altíssima)

Corrent

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

Import de la subvenció (en €) % de finançament

30.000,00 30.000,00 Quantia fixa

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

A p l i c a c i ó
pressupostària

Nom aplicació
pressupostària Import

500/1700/45398
Universitat de Girona –
Control biològic espècies
invasores

30.000,00

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 del 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. 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.
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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.

VUITÈ. Pagament. Es efectuarà 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
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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.
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.
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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.
b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels

drets estatutaris.



118
Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat

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 aquesta resolució a la Universitat de Girona.

37. JG1025/000017/2020-PDDSE; Proposta diputat delegat Servei d'Esports;
Servei d'Esports (026): Subvenció nominativa a la Unió Esportiva Olot SAD
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per a la Lliga Nacional de Futbol 2a Divisió B, temporada 2019-20 (exp.
2020/6646)

La Unió Esportiva Olot SAD, ha sol·licitat una subvenció nominativa per a la Lliga
Nacional de Futbol 2a Divisió B, temporada 2019-20 i s’ha instruït l'expedient
2020/6646.

El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de data 17 de desembre de 2019, va
aprovar el Pla Estratègic de Subvencions, el qual preveu que el Servei d’Esports 
atorgui subvencions nominatives als clubs esportius de les comarques gironines que
per les seves característiques, desenvolupin unes importants funcions esportives i
socials.

Atès que en el pressupost de la Diputació de 2020 hi figura una subvenció consignada
nominativament a favor de la Unió Esportiva Olot SAD, de conformitat amb allò que
preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona; i vist
que la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de
conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.

Vist l'informe favorable del cap del centre gestor d'Esports, la Junta de Govern, a
proposta del diputat delegat d'Esports, per unanimitat, acorda:

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

Exp. núm. Nom beneficiari CIF/NIF
2020/6646 Unió Esportiva Olot SAD A17314840

Objecte de la subvenció Naturalesa
Lliga Nacional de Futbol 2a Divisió B, temporada
2019-2020

Corrent

Cost de l’objecte de
la subvenció €

Import de la
subvenció € Import a justificar € % de finançament

1.113.000,00 20.000,00 150.000,00 1,79 %

Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 20.000,00 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 320/3410/47007 del pressupost de la Diputació de Girona de
2020.

Tercer. Despeses subvencionables i període d’execució. La subvenció que es
concedeix té caràcter singular. Es consideren despeses subvencionables les que es
detallen en el pressupost de la sol·licitud i que formen part de l’objecte de la
subvenció; per tant, l’import que s’autoritza no podrà ser utilitzat per sufragar
despeses d’una altra naturalesa.
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Es consideren despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el termini
d’execució, encara que no hagin estat pagades efectivament abans d'acabar el
període de la justificació.

El període d’execució de l’actuació subvencionada comença l’1 de juny de 2019 i
finalitza el 15 d’octubre de 2020.

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

Cinquè. Acceptació de la subvenció. Es considera que l'entitat, accepta la
subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per aplicar-la,
estipulades en aquest acord, si en el termini d’1 mes, a comptar de la notificació
d’aquest acord, no manifesta el contrari.

Sisè. Termini i règim de justificació. El beneficiari ha de justificar en el termini que
finalitza el 15 d’octubre de 2020, la realització efectiva de l’objecte de la subvenció,
per l’import de 150.000,00 euros corresponent a l’import de les despeses que es
detallen en el punt tercer d’aquest acord, mitjançant la presentació al Registre General
de la Diputació del compte justificatiu normalitzat, disponible a l’apartat
«Documentació» del web de la Diputació de Girona www.ddgi.cat, acompanyat de la
documentació següent:

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

Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.
En cas que el cost justificat sigui inferior al 90% de l’import a justificar, la
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat justificada
el percentatge de finançament.

Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a
la base quarta (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos), superin la despesa
efectiva.
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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. El beneficiari ha de destinar els béns al fi concret per al
qual es concedeix la subvenció durant un període mínim de 5 anys en cas de béns
inscriptibles en un registre públic, i mínim de 2 anys per la resta de béns. Si el
beneficiari es proposa modificar el fi concret per al qual es va concedir la subvenció,
prèviament ha de retornar les quantitats percebudes en concepte de subvenció, més
l'interès legal que correspongui. Aquesta circumstància ha de quedar inscrita en el
registre públic corresponent.

En el cas de béns inscriptibles en un registre públic, les circumstàncies expressades
en el paràgraf anterior s'han de fer constar en l'escriptura en el cas d'adquisició, i en
qualsevol cas en el registre públic corresponent, i cal indicar-hi l'import de la
subvenció concedida.

Vuitè. Pagament. No s'efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la
presentació del corresponent compte justificatiu. Es tramitarà el pagament de la
subvenció previ informe favorable del cap del centre gestor, i el pagament es farà
efectiu mitjançant transferència bancària.

El beneficiari resta obligat a presentar la justificació econòmica al Registre General de
la Diputació en el termini atorgat a l’efecte, de conformitat amb el que s’estableix en el
punt sisè d’aquest acord.

Novè. Obligació de difusió i publicitat. El beneficiari haurà de fer constar
expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte,
publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció, tot i que
l’activitat ja hagi estat realitzada.
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:
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a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció.
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i la informació que li sigui requerida
en relació amb l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable.
c) Notificar a la Diputació de Girona la informació relativa als ajuts obtinguts o
demanats a altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o
internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud.
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i
control.
e) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.
f) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.

Onzè. Subcontractació. Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les
actuacions objecte de subvenció però les obligacions econòmiques que se’n derivin
hauran d’anar a càrrec de l’entitat respectiva.

Dotzè. Modificació de les subvencions. La Junta de Govern de la Diputació de
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de
concessió en el cas que s’hagin alterat les condicions que s’han tingut en compte per
concedir la subvenció.

Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, el beneficiari no podrà sol·licitar
un canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, ni demanar la modificació del
pressupost o del percentatge de finançament.

En relació amb la modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa
concordant.

Tretzè. Invalidesa, revocació i reintegrament. La Diputació de Girona podrà revocar
totalment o parcial les subvencions. Si es dona aquest cas, el beneficiari tindrà
l’obligació de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent en els
supòsits següents:

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

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

El centre gestor d’Esports tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, revocació i
reintegrament de les subvencions concedides, i l’òrgan competent per adoptar els
acords corresponents serà la Junta de Govern de la Diputació.

Catorzè. Verificació i control La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels
mitjans que estimi convenients, l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al títol III de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
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El beneficiari i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als efectes
que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, sens perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre.

Quinzè. Prohibició de contractació amb persones vinculades. El beneficiari no
podrà concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb
persones o entitats amb qui estigui vinculat, llevat que la contractació es realitzi amb
les condicions normals de mercat i hagi obtingut l’autorització de la Diputació de
Girona.

Tampoc no podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l’article 29.7
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dissetè. Normes supletòries. En tot el que no s’hagi previst en aquest acord serà
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de
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subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta
de normes que hi siguin aplicables.

Divuitè.Notificar aquest acord a la Unió Esportiva Olot SAD

38. JG1025/000055/2020-PDDSEL; Prop. dip. del. Suport a Entitats Locals;
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de
l'Ajuntament de Vilabertran, dins el Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural, any 2020 (exp. núm. 2020/1006)

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 Vilabertran se li va concedir la
subvenció del Fons de Cooperació Econòmica 2020 d’acord amb el següent detall:

Expedient Línia Concepte Pressupost Subvenció €

2020/1006 Inversions Adquisició de la
finca del carrer
Abadia, 16

100.000,00 39.927,05

Vista la petició de l’Ajuntament de Vilabertran 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 Vilabertran el canvi de destí de la subvenció
que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020, expedient
2020/1006, pel concepte i l’import que es detallen.

Concepte inicial Concepte final Pressupost Subvenció
Inicial €

Subvenció
Final €

Adquisició de la
finca del carrer
Abadia, 16

100.000,00 39.927,05

Ampliació dels
parcs municipals

43.265,56 39.927,05

Total 39.927,05 39.927,05

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.
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39. JG1025/000059/2020-PDDSEL; Prop. dip. del. Suport a Entitats Locals;
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de
l'Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols, dins el Fons de Cooperació
Econòmica i Cultural, any 2019 (exp. 2019/669)

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

Expedient Línia Concepte Pressupost Subvenció

2019/699 Inversions Construcció pista de pàdel 18.029,00 € 18.029,00 €

Adequació enllumenat C.
Clot Fondo-Puigsacreu

20.775,00 € 19.498,02 €

Total 37.527,02 €

L’actuació “Construcció pista de pàdel” es va justificar en data 3 de març de 2020 per
un import de 17.955,19 €.

Vista la petició de l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols de canvi de destí de la
subvenció concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2019, d’import
19.571,83 € per destinar-la a Instal·lacions piscina municipal amb un pressupost de
35.292,17 €.

D’acord amb la documentació presentada i amb les Bases de la convocatòria, la Junta
de Govern, a proposta del diputat delegat de Suport a les Entitats Locals, per
unanimitat, acorda:

PRIMER. Autoritzar a l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols el canvi de destí de la
subvenció que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2019,
expedient 2019/669, pel concepte i l’import que es detallen.

Concepte inicial Concepte final Pressupost Subvenció
Inicial

Subvenció
Final

Construcció pista
de pàdel

Construcció pista
de pàdel

18.029,00 € 18.029,00 € 17.955,17 €

A d e q u a c i ó
enllumenat C.
C l o t
Fondo-Puigsacreu

20.775,00 € 19.498,02 €

Instal·lacions
piscina municipal

35.292,17 € 19.571,83 €

TOTAL 37.527,02 €
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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.

40. JG1025/000061/2020-PDDSEL; Prop. dip. del. Suport a Entitats Locals;
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de
l'Ajuntament de La Jonquera, dins el Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural, any 2019 (exp. 2019/392)

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

Expedient Línia Concepte Pressupost Subvenció

2019/392 Inversions Construcció aparcament
municipal al carrer Albera

669.988,50 € 83.771,75 €

Vista la petició de l’Ajuntament de La Jonquera de canvi de destí de la subvenció
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2019, d’import 83.771,75
€ per destinar-la a l’actuació “Reforma Parc d’en Lloveras” amb un pressupost de
161.612,40 €.

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 la Jonquera el canvi de destí de la subvenció
que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2019, expedient
2019/392, per import de 83.771,75 € per destinar-la a l’actuació “Reforma Parc d’en
Lloveras” amb un pressupost de 161.612,40 €.

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.

41. JG1025/000062/2020-PDDSEL; Prop. dip. del. Suport a Entitats Locals;
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de
l'Ajuntament de Gualta, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural,
any 2019 i 2020 (exp. 2019/386 i 2020/854)



127
Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat

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

Expedient Línia Concepte Pressupost Subvenció

2019/386 Inversions Nou dipòsit d'aigua potable
de Gualta

254.379,99 € 34.892,50 €

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 Gualta se li va concedir la
subvenció del Fons de Cooperació Econòmica 2020 d’acord amb el següent detall:

Expedient Línia Concepte Pressupost Subvenció

2020/854 Inversions Renovació de l’enllumenat
públic 

46.503,51 € 34.892,50 €

Vista la petició de l’Ajuntament de Gualta de canviar el destí de les subvencions
concedides dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2019 i 2020, d’import
34.892,50 € i la sol·licitud d’una pròrroga per justificar la subvenció de l’any 2019 fins
al 30 de novembre de 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 Gualta el canvi de destí de la subvenció que té
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2019, expedient
2019/386, d’import de 34.892,50 € per destinar-la a l’actuació “Renovació de
l’enllumenat públic” amb un pressupost de 46.503,51 €.

SEGON. Autoritzar a l’Ajuntament de Gualta el canvi de destí de la subvenció que té
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020, expedient
2020/854, d’import de 34.892,50 € per destinar-la a l’actuació “Nou dipòsit d'aigua
potable de Gualta” amb un pressupost de 254.379,99 €.

TERCER. Concedir a l'Ajuntament de Gualta 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 a l’actuació “Renovació de l’enllumenat públic”,
d’import 34.892,50 € fins el 30 de novembre 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.

QUART. Notificar aquest acord a l’interessat.
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42. JG1025/000063/2020-PDDSEL; Prop. dip. del. Suport a Entitats Locals;
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de
l'Ajuntament de Juià, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any
2019 (exp. 2019/394)

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

Expedient Línia Concepte Pressupost Subvenció

2019/394 Inversions Construcció plaça nou
ajuntament

48.247,52 € 33.724,60 €

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària de dia 3 de
setembre de 2019 va autoritzar a l’Ajuntament de Juià el canvi de destí de la
subvenció del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per a l’any 2019, pels
conceptes i imports que es detallen a continuació:

Expedient Línia Concepte Pressupost Subvenció

2019/394 Inversions Arranjament coberta edifici
municipal

48.052,04 € 33.724,60 €

Vista la petició de l’Ajuntament de Juià de canvi de destí de la subvenció concedida
dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2019.

D’acord amb la documentació presentada i amb les Bases de la convocatòria, la Junta
de Govern, a proposta del diputat delegat de Suport a les Entitats Locals, per
unanimitat, acorda:

PRIMER. Autoritzar a l’Ajuntament de Juià  el canvi de destí de la subvenció que té
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2019, expedient
2019/394, pel concepte i l’import que es detallen.

Concepte inicial Concepte final Pressupost Subvenció
Inicial €

Subvenció
Final €

Arranjament
coberta edifici
municipal

Arranjament
coberta edifici
municipal

48.052,04 33.724,60 28.264,85

Modificació parcial
instal·lació
marquesina

15.000,00 5.459,75

33.724,60 33.724,60

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
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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.

43. JG1025/000064/2020-PDDSEL; Prop. dip. del. Suport a Entitats Locals;
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de
l'Ajuntament de Juià, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any
2020 (exp. 2020/862)

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària de 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 Juià, se li va concedir la subvenció del
Fons de Cooperació Econòmica 2020 d’acord amb el següent detall:

Expedient Línia Concepte Pressupost Subvenció

2020/862 Inversions Marquesina autobús ctra.
de Juià

10.000,00 € 10.000,00 €

Vista la petició de l’Ajuntament de Juià 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 Juià  el canvi de destí de la subvenció que té
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020, expedient
2020/862, pel concepte i l’import que es detallen.

Concepte inicial Concepte final Pressupost Subvenció
Inicial €

Subvenció
Final €

Marquesina
autobús ctra. de
Juià

10.000,00 € 10.000,00 €

Arranjament
coberta cementiri

16.390,32 € 10.000,00 €

TOTAL 10.000,00 € 10.000,00 €

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.
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Assumptes procedents de les comissions informatives o competències
delegades del Ple

44. JG1025/000086/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom.
Econ.. Coop. Loc; Organització Recursos Humans Corporatiu (012):
Autoritzar l'exercici d'una activitat privada compatible a 7517(exp.
2020/7028)

Amb data 17 de juliol de 2020 (núm. Registre 17415) 7517, funcionari interí de la
Diputació de Girona, que ocupa un lloc de treball d’auxiliar administratiu amb
adscripció al servei de Programes Europeus de la Diputació de Girona, ha sol·licitat la
compatibilitat per exercir una activitat privada com a cambrer al sector d’hostaleria,
d’acord amb el model de declaració responsable que ha facilitat la Corporació als
seus empleats.

El servei d’Organització i Recursos Humans Corporatiu ha emès informe favorable a
aquesta sol·licitud.

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

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

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

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

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

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

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

En el cas de 7517, que ocupa un lloc de treball d’auxiliar administratiu al servei de
Programes Europeus de la Diputació de Girona, es constata que no incorre en les
limitacions anteriors per exercir una activitat privada com a cambrer d’un restaurant
durant 6 hores a la setmana, sempre que es respectin les limitacions que s’indiquen
més endavant.

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

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

En base a aquests antecedents i amb l’informe esmentat, la Junta de Govern, amb el
dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció
Econòmica i Cooperació Local, per unanimitat, acorda:

PRIMER. Autoritzar el senyor 7517, auxiliar administratiu de la Corporació, a exercir
una activitat privada com a cambrer de restaurant, amb una dedicació de 6 hores a la
setmana, amb les condicions que s’esmenten a continuació. 

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

TERCER. Es recorda així mateix la prohibició expressa de prestar una activitat
professional als organismes dependents de la Diputació de Girona o als ajuntaments
de la demarcació de Girona als quals s’estigui obligat a atendre en el
desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball a la Diputació de Girona.

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

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

45. JG1025/000092/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom.
Econ.. Coop. Loc; Organització Recursos Humans Corporatiu (012):
Autoritzar l'exercici d'una activitat pública compatible a 7680 (exp.
2020/7414)

Amb data 27 de juliol de 2020 ha tingut entrada al Registre General de la Diputació
(núm. 2020-19134) una sol·licitud del Sr.7680, que ocupa interinament un lloc de
treball d’enginyer tècnic d’obres públiques del servei de Xarxa Viària Local, mitjançant
la qual sol·licita compatibilitzar el seu càrrec a la Corporació amb una activitat pública
com a professor associat a la Universitat de Girona, a temps parcial.

El servei d’Organització i Recursos Humans Corporatiu ha emès informe favorable a
aquesta sol·licitud.

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

En aplicació d’aquest règim legal, cal fer les consideracions següents:

IV. En relació a l’exercici d’una segona activitat pública compatible com a professor
associat a temps parcial en una universitat pública, l’article 4 de la llei 53/1984, de 26
de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions
Públiques permet autoritzar la compatibilitat per exercir un lloc de treball en l’esfera
docent com a professor universitari associat, en règim de dedicació a temps parcial, i
amb durada determinada. L’exercici de la segona activitat no suposarà modificació de
la jornada o horari de treball d’ambdós llocs de treball, de forma que la compatibilitat
queda condicionada a l’estricte compliment d’ambdós horaris i jornades. En aquest
cas, cal destacar que la dedicació com a professor associat declarada pel Sr. Falgàs
és de 3 hores setmanals. A més, es compleix amb el límit retributiu previst a l’article 7
de la mateixa llei, en el sentit que la remuneració percebuda per ambdues activitats
públiques no superen la remuneració prevista a la llei de Pressupostos Generals de
l’Estat per al càrrec de director general, ni superen l’import de la seva retribució a la
Diputació incrementada en un 30%, en còmput anual.

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

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

En base a aquests antecedents i amb l’informe esmentat, la Junta de Govern, amb el
dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció
Econòmica i Cooperació Local, per unanimitat, acorda:

PRIMER. Autoritzar el senyor 7680, enginyer tècnic d’obres públiques de la Diputació
de Girona, a exercir una activitat pública com a professor associat de la Universitat de
Girona, a temps parcial, i amb una dedicació de 3 hores a la setmana, amb les
condicions que s’esmenten tot seguit.

SEGON. Els serveis prestats en la segona activitat pública sol·licitada no es
computaran a efectes de triennis ni drets passius. Així mateix, les pagues
extraordinàries i les prestacions de caràcter familiar només podran ser percebudes en
una de les dues activitats públiques exercides. Així mateix, es recorda que l’exercici
de la segona activitat pública compatible no podrà excusar el deure d’assistència al
lloc de treball a la Diputació de Girona, ni el retard o negligència en l’execució del
mateix.
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TERCER. Ordenar la publicació al Portal de Transparència de la Diputació de Girona
d’aquesta resolució de reconeixement de compatibilitat, amb la prèvia dissociació de
les seves dades de caràcter personal.

46. 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:

46.1. JG1025/000066/2020-PDDSEL; Prop. dip. del. Suport a Entitats Locals;
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Resolució de la convocatòria
de subvencions per a actuacions municipals motivades pel temporal
Gloria (Exp. núm. 2020/6246)

Vistes les bases reguladores de subvencions per a actuacions municipals motivades
pel temporal Gloria, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió de 16 de
juny de 2020, l’aprovació definitiva de les quals ha estat publicada al Butlletí Oficial de
la Província de Girona (BOPG) número 152, de 7 d’agost de 2020.

Vista la convocatòria aprovada per la Junta de Govern, de 30 de juny de 2020,
publicada al BOPG número 125, de 1 de juliol de 2020, amb un import autoritzat
màxim de 2.000.000,00 € i que estableix la possibilitat d’ampliar-ne la quantia amb
1.000.000,00 € 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 amb la finalitat d’atorgar un
major import en les subvencions, mitjançant Resolució del president de data 21
d’agost es va aprovar l’expedient de suplement de crèdit DG 3SC 5/2020 del
pressupost de la Diputació de Girona de l’exercici 2020, incrementat en 1.000.000,00
€ el crèdit disponible de l’aplicació pressupostària 220 9420 46205 Ajuts a ajunt. per
despeses per circumstàncies meteorològiques.

Vistos els informes de l’òrgan instructor de data 21 d’agost de 2020 i de les
Comissions Avaluadores de 25 d’agost i 2 de setembre, en què es concreta el resultat
de l’avaluació efectuada considerant el crèdit final de la convocatòria de subvencions
per a actuacions municipals motivades pel temporal Gloria.

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 1.000.000,00 €, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària del pressupost de 220 9420 46205 Ajuts a ajunt. per
despeses per circumstàncies meteorològiques.
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SEGON. Ampliar la convocatòria de subvencions per a actuacions municipals
motivades pel temporal Gloria en 1.000.000,00 €, d’acord amb el que es detalla tot
seguit, i autoritzar la despesa addicional amb càrrec a l’aplicació pressupostària
corresponent.

Any Aplicació
Pressupostària Crèdits inicials Augment de la

convocatòria Crèdits finals

2020
220 9420 46205 Ajuts a
ajunt. per despeses per
c i r c u m s t à n c i e s
meteorològiques.

2.000.000,00 € 1.000.000,00 € 3.000.000,00 €

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

QUART. Concedir als ajuntaments dels municipis que es relacionen a l’Annex I, que
s’adjunta a la proposta i s’integra en aquest acord a tots els efectes legals, les
subvencions pels conceptes i imports que s'especifiquen, dins la convocatòria de
subvencions per a actuacions municipals motivades pel temporal Gloria.

CINQUÈ. Disposar la despesa d’import 3.000.000,00 €, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 220 9420 46205 del pressupost de l’any 2020 de la Diputació de
Girona:

SISÈ. Desestimar les sol·licituds presentades pels Ajuntaments dels municipis que es
detallen per no complir el requisit de la base 4a per a obtenir la condició de beneficiari:

Municipi Exp. 2020/  Pressupost
sol·licitud

1% capítol II liquidació
pressupost 2018

Alp 7263  10.000,00 €         18.059,05 €

Bescanó 7261  23.191,76 €         24.187,04 €

Breda 7124  10.134,50 €         16.327,09 €

Caldes de Malavella 7152  37.393,03 €         38.995,95 €

Castell-Platja d'Aro 7322  18.698,86 €      129.999,97 €

Cruïlles, Monells i Sant
Sadurní de l'Heura

6970     4.238,63 €           6.806,69 €

Escala 7243  16.203,11 €         99.215,14 €

Llagostera 7242  22.542,30 €         34.749,28 €



136
Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat

Llançà 7268     5.514,24 €         38.693,24 €

Peralada 6903     8.312,70 €         18.229,76 €

Vidreres 7128  25.839,96 €         39.403,04 €

SETÈ. Desestimar les sol·licituds presentades pels Ajuntaments dels municipis que es
detallen, perquè un cop descomptat l’import de les actuacions no subvencionables del
pressupost de la sol·licitud, no compleixen amb el requisit de la base 4a per obtenir la
condició de beneficiari.

Municipi Exp.
2020/

Pressupost
sol·licitud

 Subvenció
sol·licitada

Actuacions
excloses

 Pressupost
actuacions
excloses

 Pressupost
a
considerar

 1% cap. II

Cadaqués 7330     12.670,80
€

   10.136,64 € Reparació de les
escales d'accés a la
Cala Sa Cueta i
l'arranjament de
runes de diferents
platges

   12.335,41 €        335,39 € 28.133,46 €

Castelló
d'Empúries

7329   100.413,70
€

   50.000,00 € Neteja de platges,
buidat d'aigua salada
del passeig marítim,
reparació del
passamà del mur del
passeig marítim més
proper a la platja ,
replantació al
Passeig marítim,
repartiment de la
sorra de la platja i
neteja sorres camí i
integrar-les a la
platja

 100.141,45 €        272,25 € 77.311,13 €

Tossa de
Mar

7280   176.703,75
€

   50.000,00 € Les actuacions al
Passeig Sant Ramon
de Penyafort , al
passeig pujada Vila
Vella, a l'escullera
Mar Menuda, a
l'accés banys Es
Racó, a
l'aparcament, dutxes
i cartelleria Platja
Gran, a la Riera de
Tossa i a platges i
retirada de canyes
en ponts

 152.581,89 €   24.121,86 €  50.772,84 €
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Viladrau 6960     47.389,13
€

   42.650,22 € Restitució de la llera
de la riera i ampliar
el pas i millorar
l'estabilitat dels
talussos i d'accés al
pas de riera

   47.389,13 €                -   €  10.143,11 €

VUITÈ. Desestimar les sol·licituds presentades pels Ajuntaments dels municipis que
es detallen, perquè un cop aplicat el percentatge resultant de dividir l’import del crèdit
assignat a la convocatòria entre l’import total de les subvencions a la subvenció a
atorgar, el resultat és inferior a 3.000,00 €

Municipi Exp.
2020/

Actuacions
sol·licitud

Pressupost
sol·licitud

 Subvenció
sol·licitada

Pressupost a
considerar

Subvenció
a atorgar

Càlcul
apartat c),
5a base

Armentera 7299 Reparació dels
camins més propers
a la llera del riu
Fluvià, que s'hauran
de reparar i adequar
mitjançant
l'anivellament amb
motonivelladora i
compactació amb
rodillo

4.416,50 € 3.974,85 € 4.416,50 € 3.974,85 € 2.757,02 €

Regencós 6906 Reparació dels danys
causats pel temporal
Gloria en
l'enllumenat del
sector 5 del quadre
de l'església

3.558,54 € 3.380,61 € 3.558,54 € 3.380,61 € 2.344,85 €

Setcases 6995 Reparació
esllavissada carrer de
les Creus i
Arranjament i
col·locació de grava
per arranjar
ferm pista Setcases -
Espinavell

3.456,97 € 3.284,12 € 3.456,97 € 3.284,12 € 2.277,92 €

NOVÈ. 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.

DESÈ. 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), dins del termini previst a la base 10a.

ONZÈ. Notificar aquest acord als beneficiaris de les subvencions i als peticionaris les
sol·licituds dels quals s’han desestimat.
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47. Precs i preguntes

No n’hi ha.

No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 11.00 h, de
la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

El president El vicesecretari
Miquel Noguer i Planas Jordi Turon i Serra
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