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EXCMA. DIPUTACIÓ DE GIRONA
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN NÚM.: 1027

Número:1027 
Caràcter: Ordinària i telemàtica
Data: 6 d'octubre de 2020
Hora d’inici: 10.10 h
Lloc: saló de plens de la Diputació de Girona
Expedient: 2020/8310

Hi assisteixen

Sr. Miquel Noguer i Planas President
Sr. Pau Presas i Bertran Vicepresident primer
Sr. Albert Piñeira i Brosel Vicepresident segon
Sra. Maria Puig i Ferrer Vicepresidenta tercera
Sra. M. Àngels Planas i Crous Vicepresidenta quarta
Sr. Jordi Camps i Vicente Diputat
Sr. Jaume Dulsat i Rodríguez Diputat
Sra. Montserrat Mindan i Cortada Diputada
Sra. Maria Teresa Brunsó i Puigvert Diputada
Sra. Eva Viñolas i Marín Diputada
Sra. Mireia Acosta Piqué Secretària interventora
Sra. Núria Josa i Arbonès Interventora

Han excusat la seva absència

Sr. Jordi Batllori i Nouvilas Secretari general

Hi assisteixen, convidats per la Presidència

Sr. Eduard Llorà i Cullet Diputat
Sr. Jordi Masquef i Creus Diputat
Sr. Josep Sala i Leal Diputat
Sr. Jordi Xargay i Congost Diputat
Sr. Joaquim Ayats i Bartina Diputat
Sr. Josep Maria Bagot i Belfort Diputat
Sra. Anna Barnadas i López Diputada
Sr. Joan Fàbrega i Solé Diputat
Sr. Josep Piferrer i Puig Diputat
Sra. Joana Vilà i Brugué Cap de Gabinet de Presidència
Sr. Joaqum Crespo i Serra Adjunt al Gabinet de Presidència
Sra. Marta Payeró Torró Adjunta al Vicepresident 1r
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Ordre del dia

1. Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 22 de
setembre 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. JG1027/000112/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. Esp.
Educ.; Cooperació Cultural (017): Aprovació esmena acord minoració subvenció
programa Indika, curs 2019/2020 (exp. 2018/9288)

4. JG1027/000113/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. Esp.
Educ.; Comunicació Cultural (021): Aprovar la renúncia de la subvenció
concedida a Manel Alayó Manubens per a l'edició de la publicació "Cistella
1816-1930" (exp. 2020/3422)

5. JG1027/000114/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. Esp.
Educ.; Cooperació Cultural (017): Resolució de la convocatòria de subvencions
a les escoles municipals de música, escoles municipals de dansa i conservatoris
de música, 2020 (exp. 2020/5974)

6. JG1027/000115/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. Esp.
Educ.; Monuments (018): Aprovació renúncia subvenció per a la rehabilitació de
l'interior de l'Àula Magna (antiga església de Sant Domènec) per part de la
Universitat de Girona (exp. 2020/3501)

7. JG1027/000116/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. Esp.
Educ.; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa per al finançament del
Festival Acústica 2020 (exp. 2020/134)

8. JG1027/000028/2020-PPCIHAPECL; Proposta president CIHAPECL; Serveis
Jurídics (006): Assabentat de la fermesa de la sentència núm. 431/2020. Recurs
d'apel·lació núm. 82/2016. Secció Cinquena de la Sala Contenciós
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Xarxa Viària de la
Diputació de Girona. (exp. 2020/8058)

Assumptes procedents dels delegats de les diferents àrees

9. JG1027/000042/2020-PDDHAMSG; Prop. dip. del. Habit., Assist. Mun., Serv.
Gral.; Habitatge (028): Concessió de subvencions a ajuntaments i consells
comarcals per a la compra de material per contribuir a la lluita contra la pobresa
energètica, any 2020 (exp. 2020/6268)

10. JG1027/000029/2020-PPCIHAPECL; Proposta president CIHAPECL; Servei
d'Arxius i Gestió de Documents (007): Modificació del conveni de col·laboració
entre la Diputació de Girona, l'Ajuntament de Girona, el Consell Català de
l'Esport, el Departament de Cultura i l'Associació d'Arxivers de Catalunya per
l'organització del II Seminari Internacional d'Esports (exp. 2020/2701)

11. JG1027/000043/2020-PDDHAMSG; Prop. dip. del. Habit., Assist. Mun., Serv.
Gral.; Servei d'Arxius i Gestió de Documents (007): Aprovar la concessió de
subvencions per a projectes de gestió de documents i arxius dels ajuntaments
de les comarques gironines 2020 (exp. 2020/6774)
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12. JG1027/000051/2020-PDDMA; Proposta dip. del. Medi Ambient; Medi Ambient
(014): Aprovació canvi imputació pressupostària a l'Ajuntament de Figueres dins
la campanya calderes biomassa 2018 (exp. 2018/4244)

13. JG1027/000052/2020-PDDMA; Proposta dip. del. Medi Ambient; Medi Ambient
(014): Aprovació canvi imputació pressupostària a l'Ajuntament de Palafrugell
dins la campanya calderes biomassa 2018 (exp. 2018/5164)

14. JG1027/000053/2020-PDDMA; Proposta dip. del. Medi Ambient; Medi Ambient
(014): Aprovació canvi imputació pressupostària a l'Ajuntament Cassà de la
Selva dins la campanya calderes biomassa 2018 (exp. 2018/5630)

15. JG1027/000054/2020-PDDMA; Proposta dip. del. Medi Ambient; Medi Ambient
(014): Aprovació canvi imputació pressupostària a l'Ajuntament de Fontcoberta
dins la campanya calderes biomassa 2018 (exp. 2018/4287)

16. JG1027/000020/2020-PDDSE; Proposta diputat delegat Servei d'Esports; Servei
d'Esports (026): Subvenció nominativa a Bike Show Sport Events SL per a
l'organització de la Sea Otter Europe, Costa Brava - Girona Bike Show 2020
(exp. 2020/4554)

17. JG1027/000021/2020-PDDSE; Proposta diputat delegat Servei d'Esports; Servei
d'Esports (026): Subvenció nominativa al Grup Excursionista i Esportiu Gironí
(GEiEG), per a la reparació dels desperfectes ocasionats pel temporal Gloria
(exp. 2020/7931)

18. JG1027/000023/2020-PDDSE; Proposta diputat delegat Servei d'Esports; Servei
d'Esports (026): Convocatòria de subvencions per al suport al programa A dels
ajuntaments, el programa B de les entitats esportives i el programa E dels
esportistes d'alt rendiment (exp. 2020/3244)

19. JG1027/000070/2020-PDDSEL; Prop. dip. del. Suport a Entitats Locals;
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de
l'Ajuntament de la Cellera de Ter, dins el Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural, any 2020 (exp. 2020/820)

20. JG1027/000072/2020-PDDSEL; Prop. dip. del. Suport a Entitats Locals;
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Requeriment part subvenció
conveni 2019 Consell Comarcal del Gironès (exp. 2019/445)

21. JG1027/000074/2020-PDDSEL; Prop. dip. del. Suport a Entitats Locals;
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de
l'Ajuntament de Rabós d'Empordà, dins el Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural, any 2019 (exp. 2019/625)

22. JG1027/000077/2020-PDDSEL; Prop. dip. del. Suport a Entitats Locals;
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de
l'Ajuntament de Terrades, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any
2019 (exp. 2019/730)

23. JG1027/000017/2020-PDDXV; Proposta dip. del. Xarxa Viària; Xarxa Viària
(013): Resolució d'expedient de responsabilitat patrimonial instat per M.R.F (exp.
2020/663)

24. Proposicions urgents

25. Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió
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1. Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia
22 de setembre de 2020

S'aprova per unanimitat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 22 de
setembre 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. JG1027/000112/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn.
Esp. Educ.; Cooperació Cultural (017): Aprovació esmena acord minoració
subvenció programa Indika, curs 2019/2020 (exp. 2018/9288)

La Junta de Govern de 30 de juny de 2020, va acordar l’aprovació de l’inici del tràmit
de l’expedient de minoració de les subvencions concedides als centres de
conservació, difusió i interpretació del patrimoni cultural i la memòria històrica en el
marc del programa “Indika” de patrimoni cultural i educació de la Diputació de Girona,
curs 2019-2020. (exp. 2018/9288).

Vist que s’ha detectat un error i que s’havia inclòs a la relació algunes subvencions
que no s’haurien de minorar, concretament:

Exp. Entitat NIF Import
atorgat AD Import de

minoració Concepte

2019/1396 Fundació Gala-
Salvador Dalí G17077694 5.964,75 € 220200000711 839,25 €

Convocatòria de subvencions
centres conservació, difusió i
interpretació del Patrimoni Cultural
en el marc del programa Indika

2019/1504
Institut de

Cultura de la
Ciutat d’Olot

P1700038A 4.945,95 € 220200000712 1.096,65 €

Convocatòria de subvencions
centres conservació, difusió i
interpretació del Patrimoni Cultural
en el marc del programa Indika

2019/1124
Canònica de

Santa Maria de
Vilabertran

Q0801970E 596,99 € 220200000690 262,94 €

Convocatòria de subvencions
centres conservació, difusió i
interpretació del Patrimoni Cultural
en el marc del programa Indika

2019/699 Fundació Rafael
Masó G17978339 513,00 € 220200000699 248,75 €

Convocatòria de subvencions
centres conservació, difusió i
interpretació del Patrimoni Cultural
en el marc del programa Indika

TOTAL 2.447,59 €

Es proposa aprovar la rectificació de l’error detectat a la minoració de les subvencions
detallades en el quadre anterior i continuar amb el pagament de la subvenció
concedida.

Tanmateix, i d’acord amb el punt segon de l’expedient de minoració, la resta de
beneficiaris  han disposat de quinze dies a comptar des de la data de notificació de
l’acord per presentar les al·legacions que consideressin oportunes.

Vist el mateix punt de l’acord, és oportú revocar parcialment la subvenció concedida.
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Vist l’informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, i atesos els
antecedents esmentats, la Junta de Govern, a proposta del president de la Comissió
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, per unanimitat,
acorda:

PRIMER. Aprovar la rectificació de l’error detectat a l’acord de la Junta de Govern de
30 de juny de 2020, de manera que on ara diu:

“Primer. Iniciar l’expedient de minoració de les subvencions concedides als centres de
conservació, difusió i interpretació del patrimoni cultural i la memòria històrica en el
marc del programa “Indika” de patrimoni cultural i educació de la Diputació de Girona,
de conformitat amb l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona,
als beneficiaris que es detallen a continuació:

Exp. Entitat NIF Import
atorgat AD Import de

minoració Concepte

2019/628

Ajuntament
d’Arbúcies.

Museu Etnològic
del Montseny.

La Gabella

P1700900B 4.646,25 € 220200000685 3.035,25

Convocatòria de subvencions
centres conservació, difusió i
interpretació del Patrimoni Cultural
en el marc del programa Indika

2019/1380
Ajuntament de

Girona. La
Caseta

P1708500B 6.896,25 € 220200000686 3.579,75 €

Convocatòria de subvencions
centres conservació, difusió i
interpretació del Patrimoni Cultural
en el marc del programa Indika

2019/700
Ajuntament de

Quart. Museu de
la Terrissa

P1715100B 1.594,90 € 220200000687 285,02 €

Convocatòria de subvencions
centres conservació, difusió i
interpretació del Patrimoni Cultural
en el marc del programa Indika

2019/1673

Ajuntament de
Ripoll. Museu
Etnogràfic de

Ripoll

P1715600A 1.747,66 € 220200000688 555,20 €

Convocatòria de subvencions
centres conservació, difusió i
interpretació del Patrimoni Cultural
en el marc del programa Indika

2019/1492
Ajuntament de
Santa Cristina

d’Aro
P1719200F   967,50 € 220200000709 499,50 €

Convocatòria de subvencions
centres conservació, difusió i
interpretació del Patrimoni Cultural
en el marc del programa Indika

2019/1377

Associació
Centre

d’Educació
Ambiental Alt

Ter

G17645151 1.086,75 € 220200000689 461,25 €

Convocatòria de subvencions
centres conservació, difusió i
interpretació del Patrimoni Cultural
en el marc del programa Indika

2019/1124
Canònica de

Santa Maria de
Vilabertran

Q0801970E 596,99 € 220200000690 262,94 €

Convocatòria de subvencions
centres conservació, difusió i
interpretació del Patrimoni Cultural
en el marc del programa Indika

2019/1356
Casa de
Colònies

Can’Oliver
B17255050 6.788,25 € 220200000691 3.710,45 €

Convocatòria de subvencions
centres conservació, difusió i
interpretació del Patrimoni Cultural
en el marc del programa Indika

2019/1123

Conjunt
Monumental de
Sant Pere de

Rodes

Q0801970E 4.279,50 € 220200000692 1.912,50 €

Convocatòria de subvencions
centres conservació, difusió i
interpretació del Patrimoni Cultural
en el marc del programa Indika

2019/7411
Consell

Comarcal del
Pla de l’Estany

P6700010I 5.694,75 € 220200000710 1.504,25 €

Convocatòria de subvencions
centres conservació, difusió i
interpretació del Patrimoni Cultural
en el marc del programa Indika

2019/999
Consorci del

Museu Memorial
de l’Exili

G55024038 5.623,65 € 220200000693 3.606,30 €

Convocatòria de subvencions
centres conservació, difusió i
interpretació del Patrimoni Cultural
en el marc del programa Indika

2019/634 Ecomuseu
Farinera de

P1700069F 2.789,65 € 220200000694 1.440,81 € Convocatòria de subvencions
centres conservació, difusió i
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Castelló
d’Empúries

interpretació del Patrimoni Cultural
en el marc del programa Indika

2019/1376

Educ’Art,
Serveis

Educatius i
Culturals SL

B17525841 6.887,25 € 220200000695 2.965,50 €

Convocatòria de subvencions
centres conservació, difusió i
interpretació del Patrimoni Cultural
en el marc del programa Indika

2019/1396 Fundació Gala-
Salvador Dalí G17077694 5.964,75 € 220200000711 839,25 €

Convocatòria de subvencions
centres conservació, difusió i
interpretació del Patrimoni Cultural
en el marc del programa Indika

2019/1563 Fundació Josep
Pla G17337221 328,50 € 220200000698 328,50 €

Convocatòria de subvencions
centres conservació, difusió i
interpretació del Patrimoni Cultural
en el marc del programa Indika

2019/1368
Fundació

Privada Carl
Faust

G08232985 94,50 € 220200000697 94,50  €

Convocatòria de subvencions
centres conservació, difusió i
interpretació del Patrimoni Cultural
en el marc del programa Indika

2019/1502

Museu d’Història
de Sant Feliu de

Guíxols.
Fundació

Privada Pascual
i Prats

G17729286 5.185,95 € 220200000707 3.027,60 €

Convocatòria de subvencions
centres conservació, difusió i
interpretació del Patrimoni Cultural
en el marc del programa Indika

2019/1561

Fundació
Promediterrania.

Museu de la
Pesca de
Palamós

G17752635 607,50 € 220200000698 299,25 €

Convocatòria de subvencions
centres conservació, difusió i
interpretació del Patrimoni Cultural
en el marc del programa Indika

2019/699 Fundació Rafael
Masó G17978339 513,00 € 220200000699 248,75 €

Convocatòria de subvencions
centres conservació, difusió i
interpretació del Patrimoni Cultural
en el marc del programa Indika

2019/1504
Institut de

Cultura de la
Ciutat d’Olot

P1700038A 4.945,95 € 220200000712 1.096,65 €

Convocatòria de subvencions
centres conservació, difusió i
interpretació del Patrimoni Cultural
en el marc del programa Indika

2019/1671

Ajuntament de
Banyoles.

Museu
Arqueològic
Comarcal de

Banyoles

P1701600G 24.008,25 € 220200000713 6.259,50 €

Convocatòria de subvencions
centres conservació, difusió i
interpretació del Patrimoni Cultural
en el marc del programa Indika

2019/1354 MAC-Empúries Q0801970E 12.017,25 € 220200000700 8.246,25 €

Convocatòria de subvencions
centres conservació, difusió i
interpretació del Patrimoni Cultural
en el marc del programa Indika

2019/602 MAC-Girona Q0801970E 6.015,63 € 220200000701 2.575,50 €

Convocatòria de subvencions
centres conservació, difusió i
interpretació del Patrimoni Cultural
en el marc del programa Indika

2019/1689 MAC-Ullastret Q0801970E 6.376,50 € 220200000702 2.695,50 €

Convocatòria de subvencions
centres conservació, difusió i
interpretació del Patrimoni Cultural
en el marc del programa Indika

2019/1667 Museu d’Art de
Girona Q0801970E 3.858,75 € 220200000703 1.575,00€

Convocatòria de subvencions
centres conservació, difusió i
interpretació del Patrimoni Cultural
en el marc del programa Indika

2019/1505
Can Quintana.
Museu de la
Mediterrània

Q1700569E 6.838.20 € 220200000704 3.383,10€

Convocatòria de subvencions
centres conservació, difusió i
interpretació del Patrimoni Cultural
en el marc del programa Indika

2019/1262
Museu del
Joguet de
Catalunya

G17535717 1.662,75 € 220200000705 434,25 €

Convocatòria de subvencions
centres conservació, difusió i
interpretació del Patrimoni Cultural
en el marc del programa Indika

2019/596 Museu del Suro
de Palafrugell

P6712404J 1.575,00 € 220200000706 369,00€ Convocatòria de subvencions
centres conservació, difusió i
interpretació del Patrimoni Cultural
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en el marc del programa Indika

2019/1355 Sastres
Paperers, SC J55197347 2.947,50 € 220200000708 530,00 €

Convocatòria de subvencions
centres conservació, difusió i
interpretació del Patrimoni Cultural
en el marc del programa Indika

TOTAL  55.821,32 €

(...)” , ha de dir:

“Primer. Iniciar l’expedient de minoració de les subvencions concedides als centres de
conservació, difusió i interpretació del patrimoni cultural i la memòria històrica en el
marc del programa “Indika” de patrimoni cultural i educació de la Diputació de Girona,
de conformitat amb l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona,
als beneficiaris que es detallen a continuació:

Exp. Entitat NIF Import
atorgat AD Import de

minoració Concepte

2019/628

Ajuntament
d’Arbúcies.

Museu Etnològic
del Montseny.

La Gabella

P1700900B 4.646,25 € 220200000685 3.035,25

Convocatòria de subvencions
centres conservació, difusió i
interpretació del Patrimoni Cultural
en el marc del programa Indika

2019/1671

Ajuntament de
Banyoles.

Museu
Arqueològic
Comarcal de

Banyoles

P1701600G 24.008,25 € 220200000713 6.259,50 €

Convocatòria de subvencions
centres conservació, difusió i
interpretació del Patrimoni Cultural
en el marc del programa Indika

2019/1380
Ajuntament de

Girona. La
Caseta

P1708500B 6.896,25 € 220200000686 3.579,75 €

Convocatòria de subvencions
centres conservació, difusió i
interpretació del Patrimoni Cultural
en el marc del programa Indika

2019/700
Ajuntament de

Quart. Museu de
la Terrissa

P1715100B 1.594,90 € 220200000687 285,02 €

Convocatòria de subvencions
centres conservació, difusió i
interpretació del Patrimoni Cultural
en el marc del programa Indika

2019/1673

Ajuntament de
Ripoll. Museu
Etnogràfic de

Ripoll

P1715600A 1.747,66 € 220200000688 555,20 €

Convocatòria de subvencions
centres conservació, difusió i
interpretació del Patrimoni Cultural
en el marc del programa Indika

2019/1492
Ajuntament de
Santa Cristina

d’Aro
P1719200F   967,50 € 220200000709 499.50 €

Convocatòria de subvencions
centres conservació, difusió i
interpretació del Patrimoni Cultural
en el marc del programa Indika

2019/1377

Associació
Centre

d’Educació
Ambiental Alt

Ter

G17645151 1.086,75 € 220200000689 461,25 €

Convocatòria de subvencions
centres conservació, difusió i
interpretació del Patrimoni Cultural
en el marc del programa Indika

2019/1356
Casa de
Colònies

Can’Oliver
B17255050 6.788,25 € 220200000691 3.710,45 €

Convocatòria de subvencions
centres conservació, difusió i
interpretació del Patrimoni Cultural
en el marc del programa Indika

2019/1123

Conjunt
Monumental de
Sant Pere de

Rodes

Q0801970E 4.279,50 € 220200000692 1.912,50 €

Convocatòria de subvencions
centres conservació, difusió i
interpretació del Patrimoni Cultural
en el marc del programa Indika

2019/7411
Consell

Comarcal del
Pla de l’Estany

P6700010I 5.694,75 € 220200000710 1.504,25 €

Convocatòria de subvencions
centres conservació, difusió i
interpretació del Patrimoni Cultural
en el marc del programa Indika

2019/999
Consorci del

Museu Memorial
de l’Exili

G55024038 5.623,65 € 220200000693 3.606,30 €

Convocatòria de subvencions
centres conservació, difusió i
interpretació del Patrimoni Cultural
en el marc del programa Indika

2019/634

Ecomuseu
Farinera de

Castelló
d’Empúries

P1700069F 2.789,65 € 220200000694 1.440,81 €

Convocatòria de subvencions
centres conservació, difusió i
interpretació del Patrimoni Cultural
en el marc del programa Indika

2019/1376 Educ’Art, B17525841 6.887,25 € 220200000695 2.965,50 € Convocatòria de subvencions
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Serveis
Educatius i
Culturals SL

centres conservació, difusió i
interpretació del Patrimoni Cultural
en el marc del programa Indika

2019/1563 Fundació Josep
Pla G17337221 328,50 € 220200000698 328,50 €

Convocatòria de subvencions
centres conservació, difusió i
interpretació del Patrimoni Cultural
en el marc del programa Indika

2019/1368
Fundació

Privada Carl
Faust

G08232985 94,50 € 220200000697 94,50  €

Convocatòria de subvencions
centres conservació, difusió i
interpretació del Patrimoni Cultural
en el marc del programa Indika

2019/1502

Museu d’Història
de Sant Feliu de

Guíxols.
Fundació

Privada Pascual
i Prats

G17729286 5.185,95 € 220200000707 3.027,60 €

Convocatòria de subvencions
centres conservació, difusió i
interpretació del Patrimoni Cultural
en el marc del programa Indika

2019/1561

Fundació
Promediterrania.

Museu de la
Pesca de
Palamós

G17752635 607,50 € 220200000698 299,25 €

Convocatòria de subvencions
centres conservació, difusió i
interpretació del Patrimoni Cultural
en el marc del programa Indika

2019/1354 MAC-Empúries Q0801970E 12.017,25 € 220200000700 8.246,25 €

Convocatòria de subvencions
centres conservació, difusió i
interpretació del Patrimoni Cultural
en el marc del programa Indika

2019/602 MAC-Girona Q0801970E 6.015,63 € 220200000701 2.575,50 €

Convocatòria de subvencions
centres conservació, difusió i
interpretació del Patrimoni Cultural
en el marc del programa Indika

2019/1689 MAC-Ullastret Q0801970E 6.376,50 € 220200000702 2.695,50 €

Convocatòria de subvencions
centres conservació, difusió i
interpretació del Patrimoni Cultural
en el marc del programa Indika

2019/1667 Museu d’Art de
Girona Q0801970E 3.858,75 € 220200000703 1.575,00€

Convocatòria de subvencions
centres conservació, difusió i
interpretació del Patrimoni Cultural
en el marc del programa Indika

2019/1505
Can Quintana.
Museu de la
Mediterrània

Q1700569E 6.838.20 € 220200000704 3.383,10€

Convocatòria de subvencions
centres conservació, difusió i
interpretació del Patrimoni Cultural
en el marc del programa Indika

2019/1262
Museu del
Joguet de
Catalunya

G17535717 1.662,75 € 220200000705 434,25 €

Convocatòria de subvencions
centres conservació, difusió i
interpretació del Patrimoni Cultural
en el marc del programa Indika

2019/596 Museu del Suro
de Palafrugell P6712404J 1.575,00 € 220200000706 369,00€

Convocatòria de subvencions
centres conservació, difusió i
interpretació del Patrimoni Cultural
en el marc del programa Indika

2019/1355 Sastres
Paperers, SC J55197347 2.947,50 € 220200000708 530,00 €

Convocatòria de subvencions
centres conservació, difusió i
interpretació del Patrimoni Cultural
en el marc del programa Indika

TOTAL  53.373,73 €

(...)“.

SEGON. Continuar amb el pagament de les subvencions concedides, concretament:

Exp. Entitat NIF Import
atorgat AD Import de

minoració Concepte

2019/1396 Fundació Gala-
Salvador Dalí G17077694 5.964,75 € 220200000711 839,25 €

Convocatòria de subvencions
centres conservació, difusió i
interpretació del Patrimoni Cultural
en el marc del programa Indika

2019/1504
Institut de

Cultura de la
Ciutat d’Olot

P1700038A 4.945,95 € 220200000712 1.096,65 €

Convocatòria de subvencions
centres conservació, difusió i
interpretació del Patrimoni Cultural
en el marc del programa Indika

2019/1124 Canònica de
Santa Maria de

Vilabertran

Q0801970E 596,99 € 220200000690 262,94 € Convocatòria de subvencions
centres conservació, difusió i
interpretació del Patrimoni Cultural
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en el marc del programa Indika

2019/699 Fundació Rafael
Masó G17978339 513,00 € 220200000699 248,75 €

Convocatòria de subvencions
centres conservació, difusió i
interpretació del Patrimoni Cultural
en el marc del programa Indika

TOTAL 2.447,59 €

TERCER. Finalitzar el procediment de minoració de la resta de subvencions i revocar
parcialment la subvenció.

QUART. Retornar el crèdit sobrant, fruit de la minoració, a l’aplicació pressupostària
300/3260/46200, concretament:

Exp. Entitat NIF Import
atorgat AD Import de

minoració Concepte

2019/628

Ajuntament
d’Arbúcies.

Museu Etnològic
del Montseny.

La Gabella

P1700900B 4.646,25 € 220200000685 3.035,25

Convocatòria de subvencions
centres conservació, difusió i
interpretació del Patrimoni Cultural
en el marc del programa Indika

2019/1671

Ajuntament de
Banyoles.

Museu
Arqueològic
Comarcal de

Banyoles

P1701600G 24.008,25 € 220200000713 6.259,50 €

Convocatòria de subvencions
centres conservació, difusió i
interpretació del Patrimoni Cultural
en el marc del programa Indika

2019/1380
Ajuntament de

Girona. La
Caseta

P1708500B 6.896,25 € 220200000686 3.579,75 €

Convocatòria de subvencions
centres conservació, difusió i
interpretació del Patrimoni Cultural
en el marc del programa Indika

2019/700
Ajuntament de

Quart. Museu de
la Terrissa

P1715100B 1.594,90 € 220200000687 285,02 €

Convocatòria de subvencions
centres conservació, difusió i
interpretació del Patrimoni Cultural
en el marc del programa Indika

2019/1673

Ajuntament de
Ripoll. Museu
Etnogràfic de

Ripoll

P1715600A 1.747,66 € 220200000688 555,20 €

Convocatòria de subvencions
centres conservació, difusió i
interpretació del Patrimoni Cultural
en el marc del programa Indika

2019/1492
Ajuntament de
Santa Cristina

d’Aro
P1719200F   967,50 € 220200000709 499.50 €

Convocatòria de subvencions
centres conservació, difusió i
interpretació del Patrimoni Cultural
en el marc del programa Indika

2019/1377

Associació
Centre

d’Educació
Ambiental Alt

Ter

G17645151 1.086,75 € 220200000689 461,25 €

Convocatòria de subvencions
centres conservació, difusió i
interpretació del Patrimoni Cultural
en el marc del programa Indika

2019/1356
Casa de
Colònies

Can’Oliver
B17255050 6.788,25 € 220200000691 3.710,45 €

Convocatòria de subvencions
centres conservació, difusió i
interpretació del Patrimoni Cultural
en el marc del programa Indika

2019/1123

Conjunt
Monumental de
Sant Pere de

Rodes

Q0801970E 4.279,50 € 220200000692 1.912,50 €

Convocatòria de subvencions
centres conservació, difusió i
interpretació del Patrimoni Cultural
en el marc del programa Indika

2019/7411
Consell

Comarcal del
Pla de l’Estany

P6700010I 5.694,75 € 220200000710 1.504,25 €

Convocatòria de subvencions
centres conservació, difusió i
interpretació del Patrimoni Cultural
en el marc del programa Indika

2019/999
Consorci del

Museu Memorial
de l’Exili

G55024038 5.623,65 € 220200000693 3.606,30 €

Convocatòria de subvencions
centres conservació, difusió i
interpretació del Patrimoni Cultural
en el marc del programa Indika

2019/634

Ecomuseu
Farinera de

Castelló
d’Empúries

P1700069F 2.789,65 € 220200000694 1.440,81 €

Convocatòria de subvencions
centres conservació, difusió i
interpretació del Patrimoni Cultural
en el marc del programa Indika

2019/1376

Educ’Art,
Serveis

Educatius i
Culturals SL

B17525841 6.887,25 € 220200000695 2.965,50 €

Convocatòria de subvencions
centres conservació, difusió i
interpretació del Patrimoni Cultural
en el marc del programa Indika

2019/1563 Fundació Josep G17337221 328,50 € 220200000698 328,50 € Convocatòria de subvencions
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Pla centres conservació, difusió i
interpretació del Patrimoni Cultural
en el marc del programa Indika

2019/1368
Fundació

Privada Carl
Faust

G08232985 94,50 € 220200000697 94,50  €

Convocatòria de subvencions
centres conservació, difusió i
interpretació del Patrimoni Cultural
en el marc del programa Indika

2019/1502

Museu d’Història
de Sant Feliu de

Guíxols.
Fundació

Privada Pascual
i Prats

G17729286 5.185,95 € 220200000707 3.027,60 €

Convocatòria de subvencions
centres conservació, difusió i
interpretació del Patrimoni Cultural
en el marc del programa Indika

2019/1561

Fundació
Promediterrania.

Museu de la
Pesca de
Palamós

G17752635 607,50 € 220200000698 299,25 €

Convocatòria de subvencions
centres conservació, difusió i
interpretació del Patrimoni Cultural
en el marc del programa Indika

2019/1354 MAC-Empúries Q0801970E 12.017,25 € 220200000700 8.246,25 €

Convocatòria de subvencions
centres conservació, difusió i
interpretació del Patrimoni Cultural
en el marc del programa Indika

2019/602 MAC-Girona Q0801970E 6.015,63 € 220200000701 2.575,50 €

Convocatòria de subvencions
centres conservació, difusió i
interpretació del Patrimoni Cultural
en el marc del programa Indika

2019/1689 MAC-Ullastret Q0801970E 6.376,50 € 220200000702 2.695,50 €

Convocatòria de subvencions
centres conservació, difusió i
interpretació del Patrimoni Cultural
en el marc del programa Indika

2019/1667 Museu d’Art de
Girona Q0801970E 3.858,75 € 220200000703 1.575,00€

Convocatòria de subvencions
centres conservació, difusió i
interpretació del Patrimoni Cultural
en el marc del programa Indika

2019/1505
Can Quintana.
Museu de la
Mediterrània

Q1700569E 6.838.20 € 220200000704 3.383,10€

Convocatòria de subvencions
centres conservació, difusió i
interpretació del Patrimoni Cultural
en el marc del programa Indika

2019/1262
Museu del
Joguet de
Catalunya

G17535717 1.662,75 € 220200000705 434,25 €

Convocatòria de subvencions
centres conservació, difusió i
interpretació del Patrimoni Cultural
en el marc del programa Indika

2019/596 Museu del Suro
de Palafrugell P6712404J 1.575,00 € 220200000706 369,00€

Convocatòria de subvencions
centres conservació, difusió i
interpretació del Patrimoni Cultural
en el marc del programa Indika

2019/1355 Sastres
Paperers, SC J55197347 2.947,50 € 220200000708 530,00 €

Convocatòria de subvencions
centres conservació, difusió i
interpretació del Patrimoni Cultural
en el marc del programa Indika

TOTAL  53.373,73 €

CINQUÈ. Anul·lar la disposició de la despesa per l’import de les minoracions
acordades a càrrec de l’aplicació pressupostària 300/3260/46200 i per import total de
53.373,73 euros, d’acord amb el detall del punt tercer.

SISÈ. Anul·lar l’autorització de la despesa del saldo sobrant de la convocatòria a
càrrec de l’aplicació 300/3260/46200 i per import de 53.374,73 €.

4. JG1027/000113/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn.
Esp. Educ.; Comunicació Cultural (021): Aprovar la renúncia de la
subvenció concedida a Manel Alayó Manubens per a l'edició de la
publicació "Cistella 1816-1930" (exp. 2020/3422)
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En data 30 de juny de 2020, la Junta de Govern va concedir una subvenció de
402,60 euros al senyor Manel Alayó Manubens per a l’edició del llibre “Cistella
1816-1930” (Expedient 2020/3422), dins la convocatòria de subvencions per al
foment de produccions editorials, any 2020.

El Sr. Manel Alayó Manubens, en data 13 d’agost de 2020, ha presentat un
escrit en què al·lega no poder complir amb els requisits de justificació establerts
en la resolució i per això presenta la renúncia expressa de la concessió de la
subvenció per a l’edició d’aquest llibre.

Per això, d’acord amb l’informe de la cap del servei de biblioteques (instructora
del procediment de concessió), 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 pel Sr. Manel Alayó
Manubens de la subvenció de 402,60 euros atorgada per la Junta de Govern de
data 30 de juny de 2020 per a l’edició del llibre “Cistella 1816-1930” (Expedient
2020/3422)).

Segon. Anul·lar la despesa compromesa a favor del Sr. Manel Alayó Manubens
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 303/3340/47001.

Tercer. Notificar aquest acord al Sr. Manel Alayó Manubens.

5. JG1027/000114/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn.
Esp. Educ.; Cooperació Cultural (017): Resolució de la convocatòria de
subvencions a les escoles municipals de música, escoles municipals de
dansa i conservatoris de música, 2020 (exp. 2020/5974)

Vistes les bases reguladores de subvencions a les escoles municipals de música,
escoles municipals de dansa i conservatoris de música (2020), 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.

Vista la convocatòria aprovada per la Junta de Govern en la sessió de 7 de juliol de
2020. L’extracte de la convocatòria s’ha publicat al BOPG 133, de 13 de juliol de
2020.

Vistos els informes de l’òrgan instructor, de 27 d’agost de 2020, i de la Comissió
Avaluadora, de 15 de setembre 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. Vincular una aplicació pressupostària del pressupost de 2020, degut a la
condició jurídica d’algun dels tercers:
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Aplicació pressupostària
300/3260/46501 – Ajuts a Consells Comarcals Programes Educatius Coop. Cultural

Segon. Redistribuir l’import de la convocatòria de subvencions a les escoles
municipals de música, escoles municipals de dansa i conservatoris de música, 2020,
d’import total inicial de 171.500,00 €, d’acord amb el detall següent i d’acord amb les
aplicacions pressupostàries del pressupost de la Diputació de Girona de 2020:

Aplicació
pressupostària

Crèdits inicials (en
€)

Crèdits finals (en
 €)

Diferència (en  €)

300/3260/46200 171.500,00 €    133.808,00 € -37.692,00€

300/3260/46501 0 € 37.692,00 € + 37.692,00 €
Total 171.500,00 € 171.500,00 € 0,00 €

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

Aplicació
pressupostària

Reajustament (en
€)

300/3260/46200  37.692,00
€

300/3260/46501 + 37.692,00€
Total 0,00 €

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

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

Aplicació 300/3260/46200

Número
Expedient

Titular NIF Centre Subvencionat Alumnes a
efectes de

finançament

Import
Subvenció

2020/7035 Ajuntament de Santa
Coloma de Farners

P1719100H Escola de Música
Municipal Josep Carbó

147 5.292,00 €

2020/7039 Ajuntament d'Olot P1712100E Escola Municipal de
Música

414 14.904,00 €

2020/7077 Ajuntament de Vidreres P1722700J Escola Municipal de
Música de Vidreres

197 7.092,00 €

2020/7230 Ajuntament de Sils P1720500F Escola Municipal de
Música de Vidreres (amb
seu a Sils)

32 1.152,00 €

2020/7251 Ajuntament de Celrà P1705400H Escola Municipal de
Dansa

541 19.476,00 €

2020/7316 Organisme Autònom Local
d'Educació Musical. Aj.
Girona

P6790001I Escola Municipal de
Música

501 18.036,00 €

2020/7640 Organisme Autònom
Escola Música La Jonquera

G17891144 Escola de Música de La
Jonquera

62 2.232,00 €

2020/7648 Ajuntament de Sant Feliu
de Guíxols

P1717000B Escola Municipal de
Música

476 17.136,00 €

2020/7649 Ajuntament de Banyoles P1701600G Escola Municipal de
Música

376 13.536,00 €
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2020/7651 Ajuntament de l'Escala P1706800H Escola Municipal de
Música El Gavià

217 7.812,00 €

2020/7654 Ajuntament de Tossa de
Mar

P1721500E Escola Municipal de
Música

49 1.764,00 €

2020/7655 Ajuntament de Maçanet de
la Selva

P1710900J Escola Municipal de
Música

74 2.664,00 €

2020/7656 Ajuntament de Torroella de
Montgrí

P1721200B Escola Municipal de
Música Anselm Viola

260 9.360,00 €

2020/7657 Ajuntament de Santa
Cristina d'Aro

P1719200F Escola Municipal de
Música

78 2.808,00 €

2020/7658 Ajuntament de Puigcerdà P1715000D Escola Municipal de
Música Issi Fabra

237 8.532,00 €

TOTAL: 131.796,00 €

Aplicació 300/3260/46501
Número

Expedient
Titular NIF Centre Subvencionat Alumnes a

efectes de
finançament

Import
Subvenció

2020/7436 Consell Comarcal del
Gironès

P6700003D Escola de Música del
Gironès

729 26.244,00 €

2020/7652 Consell Comarcal del
Ripollès

P6700004B Escola Municipal de
Música del Ripollès

318 11.448,00 €

TOTAL: 37.692,00 €

Sisè. Disposar la despesa total, de 169.488,00 €, amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries del pressupost de 2020 de la Diputació de Girona següents:

Aplicació pressupostària Import concedit (en €)
300.3260.46200 131.796,00 €
300/3260/46501 37.692,00
Total 169.488,00 €

Setè. Anul·lar el crèdit sobrant, de 2.012,00 €, i retornar-lo a l’aplicació d’origen
300/3260/46200.

Vuitè. Desestimar, amb indicació de la motivació corresponent, les sol·licituds
següents:

NÚMERO
D’EXPEDIENT TITULAR NIF MOTIVACIÓ

2020/7650

Ajuntament de
Castelló
d’Empúries

P1705200G No és Escola Municipal de Música. No reconeguda pel
Departament d’Educació.

2020/7653
Ajuntament de
Besalú

P1702200E No és Escola Municipal de Música. No reconeguda pel
Departament d’Educació.

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 generals i específiques fixades que hi
siguin d’aplicació.

Desè. Notificar aquest acord a tots els beneficiaris que figuren en el punt cinquè i vuitè
d’aquest acord.
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6. JG1027/000115/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn.
Esp. Educ.; Monuments (018): Aprovació renúncia subvenció per a la
rehabilitació de l'interior de l'Àula Magna (antiga església de Sant
Domènec) per part de la Universitat de Girona (exp. 2020/3501)

Vista la legislació aplicable, articles 30, 34 i 35 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre;
General de Subvenció, articles 70 i 71 del Reial decret 887/2006, de 21 juliol, pel qual
s'aprova el Reglament de la llei general de subvencions; l'Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona, aprovada pel Ple en la sessió del 21 de febrer
del 2012; i les Bases específiques reguladores de subvencions per a la restauració i
conservació de béns immobles d’interès patrimonial de les comarques gironines,
aprovades pel Ple de la Diputació de Girona del 27 de novembre de 2018.

Vist que per acord de la Junta de Govern de data 30 de juny de 2020 es van atorgar
diverses subvencions per a la restauració d'immobles de valor patrimonial, entre elles
una a la Universitat de Girona per a la rehabilitació de l’Aula Magna Modest Prats
(antiga església del monestir de Sant Domènec de Girona).

Atès que en data 31 d’agost de 2020 la citada entitat expressament ha renunciat a la
subvenció mitjançant un escrit entrat al registre general de la Diputació de Girona.

Vist l’informe del cap de Monuments, i atesos els antecedents exposats, la Junta de
Govern, a proposta del diputat president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves
Tecnologies, Esports i Educació, per unanimitat, acorda:

PRIMER. Declarar la pèrdua del dret d'obtenir la subvenció concedida per la Junta de
Govern de data 22 de maig de 2020, en haver renunciat a ella, i ordenar el tancament
i arxiu de expedient que es detalla a continuació:

Núm. Exp. Destinatari Obra Romanent
2020/3501 Universitat de Girona Rehabilitació interiors Àula

Magna
26.300,00  €

Total 26.300,00  €

SEGON. Cancel·lar la corresponent disposició i autorització de la despesa per un
import de 26.300,00 € que ha resultat de la renúncia de la Universitat de Girona, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 304/3360/78101 del pressupost de 2020.

TERCER. Comunicar el present acord a interessat amb la indicació dels recursos
procedents.

QUART. Traslladar aquest acord a la Intervenció de la Diputació de Girona per al seu
coneixement i efectes .
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7. JG1027/000116/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn.
Esp. Educ.; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa per al
finançament del Festival Acústica 2020 (exp. 2020/134)

L’entitat Pascual Arts Music, SLU, de Figueres, ha sol·licitat una subvenció nominativa
per al finançament del Festival Acústica, que tindrà lloc a Figueres l’any 2020, i s’ha
instruït l'expedient corresponent (2020/134).

El Festival Acústica de Figueres arriba a la 19 edició consolidat com el termòmetre
musical de la temporada musical catalana. La fórmula que proposa aquest
esdeveniment és d’un èxit indiscutible i ja està considerat com un dels principals
revulsius de l’evolució de la música al nostre país. La consolidació a la franja dels
100.000 espectadors d’assistència de les darreres edicions situa l’Acústica al pòdium
dels grans festivals de Catalunya, només superat pel Primavera Sound i el Sónar.

L’aposta sense complexes pels artistes del país demostra que es pot dur a terme un
festival d’èxit amb una programació amb el 90% d’artistes catalans. Aquest fet ha
permès a l’Acústica rebre la distinció de festival estratègic de pop-rock de Catalunya.
Distinció que atorga la Generalitat de Catalunya als festivals que excel·leixen i millor
representen el seu gènere al país.

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

Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada
nominativament a favor de l’entitat 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 l’entitat Pascual Arts Music, SLU, per al
finançament de la programació del  Festival Acústica, que tindrà lloc a Figueres, 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

2020/134 Pascual Arts
M u s i c ,

B17887894 Programació
F e s t i v a l

Des de l’1 de
gener al 15
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SLU_Figueres Acústica 2020 d’octubre del
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

400.000,00€ 400.000,00€ 50.000,00 € 12,50 % 400.000,00€

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de CINQUANTA MIL EUROS,
(50.000,00€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/47020 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 al 15
d’octubre de 2020.

S’acceptaran les factures emeses amb anterioritat al període d’execució, sempre i
quan estiguin directament relacionades amb l’objecte de la subvenció.

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

CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.
Es considera que l’entitat 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 50.000,00 € que representa
un percentatge de finançament del 12,50 %, quan s’hagi presentat el compte
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.

SETÈ. Règim de justificació.
L’entitat Pascual Arts Music, SLU, ha de justificar la subvenció concedida, per l’import
de 400.000,00€ 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;
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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) Justificant de l’acord de col·laboració de la Fundació amb Apropa Cultura, pel
foment de la inclusió social i cultural.
g)Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en compliment
de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència (web de la
Diputació, 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
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el
percentatge de desviació.

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

És inadmissible cap canvi de destinació.

La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 31 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.
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Tan bon punt l’entitat 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 en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte
de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada.

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

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

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

DESÈ. Obligacions del beneficiari.
L’entitat Pascual Arts Music, SLU, 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) Participar amb el programa d’inclusió social Apropa Cultura.
i) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.

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

L’entitat 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.
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
l’activitat, els terminis d’execució i justificació, així com acceptar despeses de
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preparació de l’activitat, tot i que finalment no s’hagi pogut dur a terme, sempre i quan
estigui degudament motivat.

DISSETÈ. Notificar aquest acord a l’entitat Pascual Arts Music, SLU.

8. JG1027/000028/2020-PPCIHAPECL; Proposta president CIHAPECL; Serveis
Jurídics (006): Assabentat de la fermesa de la sentència núm. 431/2020.
Recurs d'apel·lació núm. 82/2016. Secció Cinquena de la Sala Contenciós
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Xarxa Viària
de la Diputació de Girona. (exp. 2020/8058)

Vist l'informe emès per la Sra. Ma Cristina Lloret Gómez, cap del Servei Jurídic
d'aquesta Diputació, de 22 de setembre de 2020, que diu:

“En data nou de setembre de 2020 se'ns ha notificat el decret de set de setembre de
2020, que declara la fermesa de la sentència núm. 431/2020 de cinc de febrer,
dictada per  la Secció Cinquena de la Sala Contenciós Administrativa del TSJC, que
va desestimar el recurs d’apel·lació de sentència núm. 82/2016, interposat per la
representació de Señalizaciones y Balizamientos La Castellana, S.A. contra la
sentència núm. 314/2015 de 24 de juliol, del Jutjat Contenciós Administratiu (JCA)
núm. 3 de Girona, que va desestimar el recurs ordinari núm. 272/2014, interposat per
la mateixa empresa, contra el Decret de la Presidència de 16 de maig de 2014, de
desestimació de  la reclamació prèvia i de les al·legacions formulades contra a
proposta de liquidació de contracte i a més a més, va aprovar la esmentada liquidació
del contracte de manteniment i assenyalament horitzontal de les carreteres de la
Xarxa Viària de la Diputació, per incompliment de les prescripcions tècniques
acordades.

Per Interlocutòria de 27 d’abril de 2020, el TSJC va esmenar error material en el
redactat de la part dispositiva del la sentència núm. 431/2020, per confondre la
sentència apel·lada amb una altra.

Les sentències del JCA núm. 3 de Girona i del TSJC imposen les costes processals a
la part demandant i apel·lant, tot limitant-les a 1.000€ en el cas de la sentència del
TSJC.

Faig constància d'aquestes actuacions judicials perquè siguin de coneixement de la
Junta de Govern d'aquesta Diputació.”.

La Junta de Govern, a proposta del president de la Comissió Informativa d’Hisenda,
Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local es dona per ASSABENTADA
de la fermesa de sentència núm. 431/2020 de cinc de febrer de la Secció Cinquena de
la Sala Contenciós Administrativa del TSJC.

Assumptes procedents dels delegats de les diferents àrees

9. JG1027/000042/2020-PDDHAMSG; Prop. dip. del. Habit., Assist. Mun., Serv.
Gral.; Habitatge (028): Concessió de subvencions a ajuntaments i consells
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comarcals per a la compra de material per contribuir a la lluita contra la
pobresa energètica, any 2020 (exp. 2020/6268)

Vistes les bases reguladores de subvencions a ajuntaments i consells comarcals per a
la compra de material per contribuir a la lluita contra la pobresa energètica, aprovades
pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió de 16 de juny de 2020, publicades al
Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) 119, de 22 de juny 2020.

Vista la convocatòria aprovada per la Junta de Govern, en data 21 de juliol de 2020,
l’extracte de la qual va ser publicada al BOPG 146, de 30 de juliol de 2020.

Vistos els informes de l’òrgan instructor, de 3 de setembre de 2020, i de la Comissió
Avaluadora, de 14 de setembre de 2020, en què es concreta el resultat de l’avaluació
efectuada.

Atès que la convocatòria estableix en l’apartat dos la possibilitat d’ampliar-ne la
quantia amb 20.000,00 € quan es doni alguna de les circumstàncies previstes a
l’article 58 del 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 com a conseqüència d’un
augment de les sol·licituds dels ajuntaments i consells comarcals, i que s’ha incoat i
aprovat definitivament l’expedient de transferència de crèdit 2TC 8/2020 del
pressupost de la Diputació de Girona de l'exercici 2020, en data 17 de setembre de
2020, mitjançant el qual es transfereix l’import de 5.500,00 € de l’aplicació
pressupostària 210/1521/22706 a l’aplicació pressupostària 210/1521/76500.

Atesos els antecedents esmentats, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat
d’Habitatge, assistència als municipis i serveis generals, per unanimitat, acorda:

Primer. Declarar la disponibilitat del crèdit de 5.500,00 €, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 210/1521/76500.

Segon. Ampliar la convocatòria de subvencions a ajuntaments i consells comarcals
per a la compra de material per contribuir a la lluita contra la pobresa energètica any
2020 en 5.500,00 €, d’acord amb el que es detalla tot seguit, i autoritzar la despesa
addicional amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent.

Crèdits inicials
(en €)

Augment de la
convocatòria (en €)

Crèdits finals
(en €)

Aplicació pressupostària
210/1521/76500 20.900,00 € 5.500,00 € 26.400,00 €

Tercer. Redistribuir l’import de la convocatòria de subvencions a ajuntaments i
consells comarcals per a la gestió de les polítiques socials d'habitatge en l'àmbit
comarcal d’import total de 56.400,00 € d’acord amb el detall següent:

Exp. Aplicació pressupostària 2020 crèdit inicial € crèdit final € diferència €
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2020/6268 210/1521/76202

Ajuts a ajunt.
per inversió

prog. estalvi i
pobresa
energèt.

30.000,00€ 30.790,00 € + 790,00 €

2020/6268 210/1521/76500

Ajuts a
c.comarcals
prog. estalvi i

pobresa energ.
26.400,00€ 25.610,00 € - 790,00€

TOTAL 56.400,00 € 56.400,00€ 0,00 €

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

Exp. Aplicació pressupostària 2020 Import a
reajustar

Import final

2020/6268 210/1521/76202
Ajuts a ajunt. per

inversió prog. estalvi
i pobresa energèt.

+ 790,00 € 30.790,00 €

2020/6268 210/1521/76500
Ajuts a c.comarcals

prog. estalvi i
pobresa energ.

- 790,00€ 25.610,00 €

TOTAL 0,00 € 56.400,00 €

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

Aplicació pressupostària 210/1521/76202

Expedi
ent

CIF
Nom del

beneficiari
Concepte de la

subvenció
Puntuació
obtinguda

Import de la
subvenció

(en €)

% de
finançament

Import a
justificar (en

€)

7712 P1708500B Ajuntament
de Girona

16
deshumidificadors

i 9 radiadors
8,05 4.440,00 € 100,00% 4.440,00 €

7639 P1710200E
Ajuntament

de Lloret
de Mar

10 neveres, 15
deshumidificadors

i 15 radiadors
8,85 10.000,00 € 76,92 % 13.000,00 €

7625 P1712100E Ajuntament
d’Olot

2 neveres, 20
deshumidificadors

, 6 radiadors, 2
altres sistemes de

climatització i 2
calderes

8,05 9.900,00 € 100,00% 9.900,00 €

7666 P1716400E Ajuntament
de Salt

2 neveres, 8
deshumidificadors

, 9 radiadors, 1
caldera i 1 altres

9,1 6.450,00 € 100,00% 6.450,00 €

Total 30.790,00 €

Aplicació pressupostària 210/1521/76500
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Expedi
ent CIF

Nom del
beneficiari

Concepte de la
subvenció

Puntuació
obtinguda

Import de la
subvenció (en

€)

% de
finançament

Import a
justificar (en

€)

7628 P6700009A

Consell
Comarcal
del Baix
Empordà

5 neveres, 10
deshumidificadors

i 50 radiadors
8,05 10.000,00 € 74,07% 13.500,00 €

7665 P6700003D

Consell
Comarcal

del
Gironès

1 nevera, 4
deshumidificadors
, 10 radiadors i 1

altres sistemes de
climatització

9,1 3.700,00 € 100,00% 3.700,00 €

7713 P1700016G
Consell

Comarcal
de la

Cerdanya

2 neveres i 3
deshumidificadors 8,05 1.575,00 € 100,00% 1.575,00 €

7714 P6700007E
Consell

Comarcal
de la

Garrotxa

2 neveres, 20
deshumidificadors

, 6 radiadors, 2
altres sistemes de

climatització i 2
calderes

8,05 9.900,00 € 100,00% 9.900,00 €

Total  25.175,00 €

Sisè. Disposar la despesa total, de 55.965,00 €, amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries següents del pressupost de 2020 de la Diputació de Girona:

Aplicació pressupostària Import concedit (en €)

210/1521/76202 30.790,00 €

210/1521/76500 25.175,00 €

Total 55.965,00 €

Setè. Anul·lar el saldo sobrant de l’aplicació de l’any 2020, 210/1521/76500 d’import
435 €.

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

Novè. 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 presentació del compte justificatiu (model www.ddgi.cat), acompanyat de
la documentació que s’especifica al punt 12.1 de les bases, dins del termini que
finalitza el 30 de novembre de 2020.

Desè. Els beneficiaris hauran 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.
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Onzè. Notificar aquest acord als beneficiaris de les subvencions.

10. JG1027/000029/2020-PPCIHAPECL; Proposta president CIHAPECL; Servei
d'Arxius i Gestió de Douments (007): Modificació del conveni de
col·laboració entre la Diputació de Girona, l'Ajuntament de Girona, el
Consell Català de l'Esport, el Departament de Cultura i l'Associació
d'Arxivers de Catalunya per l'organització del II Seminari Internacional
d'Esports (exp. 2020/2701)

El President de la Diputació de Girona per Decret de Presidència de 2 de desembre
de 2019 va resoldre aprovar la proposta de la Presidenta de la Secció d’arxius dels
Esports del Consell Internacional d’Arxius (ICA/SPO) d’organitzar el II Seminari
Internacional dels Arxius de l’Esport conjuntament amb la Diputació de Girona,
l’Ajuntament de Girona, la generalitat de Catalunya (Departament de Presidència i
Departament de Cultura) l’Associació d’Arxivers de Catalunya i l’ICA/SPO.

En data 3 de març de 2020, la Junta de Govern Local de la Diputació va aprovar el
Conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona, l'Ajuntament de Girona, el
Consell Català de l’Esport del Departament de la Presidència, el Departament de
Cultura i l’Associació d’Arxivers de Catalunya per a l’organització del II Seminari
Internacional d’Arxius de l’Esport. Girona 2020
Aquest Seminari Internacional dels Arxius de l’Esport s’havia de celebrar a Girona el
26 de març de 2020.

A causa de l’emergència sanitària provocada per la COVID19 es va suspendre el
Seminari i s’ha reconvertit en un acte virtual que se celebrarà el proper dia 14
d’octubre de 2020, d’acord amb el programa i pressupost que figura a l’expedient
202/2701 i a la web http://esportarxiu.ddgi.cat/.

Atesos, d’una banda la modalitat virtual, la nova data de realització, 14 d’octubre de
2020 i la minorització del pressupost previst inicialment.

Per tal de fer efectiva aquesta col·laboració interinstitucional per a aquest
esdeveniment, es proposa la modificació puntual del conveni pel que fa a la data de
realització i als imports a aportar per cadascuna de les institucions organitzadores.

Vist l’informe de la cap del Servei d’Arxius i Gestió de Documents que informa
favorablement la tramitació i aprovació de les modificacions de lloc, data i imports a
aportar, del text del Conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona,
l'Ajuntament de Girona, el Consell Català de l’Esport del Departament de la
Presidència, el Departament de Cultura i l’Associació d’Arxivers de Catalunya per a
l’Organització del II Seminari Internacional dels Arxius de l’Esport¸ que es farà en un
acte virtual el dia 14 d’octubre de 2020.

Aquest conveni es regula en el marc competencial de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre,
de règim jurídic del sector públic; la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques, i altres que se li puguin aplicar.

Vistos els antecedents presentats i l’informe del centre gestor, la Junta de Govern, per
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unanimitat, acorda

PRIMER. Aprovar el text modificat del conveni que té per objecte establir el marc de
col·laboració entre la Diputació de Girona, l'Ajuntament de Girona, el Consell Català
de l’Esport del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, el
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i l’Associació d’Arxivers de
Catalunya, per a l’organització i realització del II Seminari Internacional d’Arxius de
l’Esport que ha de tenir lloc en un acte virtual el 14 d’octubre de 2020, el contingut del
qual modificat  es reprodueix de manera íntegra tot seguit:

Conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona, l'Ajuntament de Girona,
el Consell Català de l’Esport del Departament de la Presidència, el Departament
de Cultura i l’Associació d’Arxivers de Catalunya per a l’organització del II
Seminari Internacional d’Arxius de l’Esport. Girona 2020

Girona,    de  2020
REUNITS
El senyor Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona, assistit pel
secretari general de la Diputació de Girona, senyor Jordi Batllori i Nouvilas.
La senyora Marta Madrenas i Mir, alcaldessa de Girona, assistida pel secretari general
de l’Ajuntament, senyor José Ignacio Araujo Gómez.
El senyor Gerard Martí Figueras Albà, president del Consell Català de l’Esport del
Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
La Senyora Àngels Ponsa, consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
El senyor Joan Soler i Jiménez, president de l’Associació d’Arxivers de Catalunya.
INTERVENEN
El primer, el senyor Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona, amb
NIF P1700000A, en virtut de les facultats conferides per acord de la Junta de Govern
del dia  ………………. de 2019, assistit pel secretari general de la Diputació de
Girona, senyor Jordi Batllori i Nouvilas 
La segona, en representació de l'Ajuntament de Girona i en execució de l'acord pres
per Junta de Govern Local del dia ...............
El tercer, en representació del Consell Català de l’Esport del Departament de la
Presidència de la Generalitat de Catalunya, nomenat pel Decret 147/2016, de 2 de
febrer, actuant en virtut de les funcions que li encomana l’article 2.2f) del Decret
35/2001, de 23 de gener, sobre els òrgans rectors i el funcionament del Consell
Català de l’Esport.
La quarta, en representació del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya.
El cinquè, en representació de l’Associació d’Arxivers de Catalunya.
MANIFESTEN
I  La Diputació de Girona, l'Ajuntament de Girona, el Consell Català de

l’Esport del Departament de la Presidència, el Departament de Cultura i
l’Associació d’Arxivers de Catalunya tenen previst organitzar conjuntament,
a Girona, el II Seminari Internacional d’Arxius de l’Esport el 14 d’octubre de
2020.

II Que el present conveni té un caire principalment econòmic. Les despeses
derivades de l’organització del II Seminari Internacional d’Arxius de l’Esport
seran assumides entre la Diputació de Girona, l’Ajuntament de Girona, el
Consell Català de l’Esport del Departament de la Presidència, el
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Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i l’Associació
d’Arxivers de Catalunya. I per això subscriuen els següents

PACTES
Primer. Objecte
Organitzar conjuntament i establir les bases econòmiques entre la Diputació de
Girona, l'Ajuntament de Girona, el Consell Català de l’Esport del Departament
de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, el Departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya i l’Associació d’Arxivers de Catalunya per a la
celebració del II Seminari Internacional d’Arxius de l’Esport, a Girona el dia 14
d’octubre de 2020.
Segon. Aportacions i funcions
Les parts que subscriuen aquest conveni decidiran de mutu acord el contingut del
seminari i cadascuna hi aportarà el coneixement i la documentació necessària d’acord
amb el seu camp específic d’actuació.
L’edició del 2020 es dedicarà a les polítiques públiques i privades de salvaguarda i
protecció del patrimoni documental de l’esport.
A part de les tasques d'organització, coordinació i funcionament del seminari, la
Diputació de Girona, l'Ajuntament de Girona, el Consell Català de l’Esport del
Departament de la Presidència, el Departament de Cultura i l’Associació d’Arxivers de
Catalunya assumiran les despeses econòmiques derivades d’aquesta activitat, la
gestió de les quals serà a càrrec de la Diputació de Girona, que és qui s’encarregarà
de les contractacions necessàries per a la realització del Seminari.
Tercer. Comissió organitzadora
Es crea una comissió amb la finalitat de determinar els continguts científics i elaborar
el pressupost .
Els representants de la Comissió són els següents:
a) Diputació de Girona: el cap de l’Oficina de Difusió, la cap del Servei d’Arxius i
Gestió de Documents i el cap del Servei d’Esports;
b) Ajuntament de Girona:  el cap del Servei de Gestió Documental, Arxiu i
Publicacions;
c) Consell Català de l’Esport del Departament de Presidència: la responsable de
Coordinació i Despatx de l’Oficina del President i la cap de la Secció de Documentació
i Publicacions del Consell Català de l’Esport;
d) Departament de Cultura: el cap del Servei de Coordinació Xarxa d’Arxius
Comarcals.
e) Associació d’Arxivers de Catalunya: el seu president.
Sense ser part del conveni, la Comissió també comptarà amb la col·laboració de la
presidenta de la Secció d’Arxius de l’Esport del Consell Internacional d’Arxius.
Quart. Despeses
Les despeses econòmiques seran les pròpies de l’organització del Seminari, segons el
pressupost de l’activitat acordat per les parts. 
L’aportació econòmica de cadascuna de les parts serà la següent:
a) Diputació de Girona: 3.576,92 €.
b) Ajuntament de Girona: 1.000 €. 
b) Consell Català de l’Esport: 2.500 €, a càrrec de la partida pressupostària
 6100 D/226000500/4710/0000
c) Departament de Cultura: 2.500 €, es formalitzarà a través de la partida
pressupostària D/226000500/4430 de la Direcció General del Patrimoni Cultural.
En el cas de la quantitat aportada per l’Ajuntament de Girona serà ingressada a la
Diputació de Girona d’acord amb l’últim paràgraf del pacte segon i el Departament de
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Cultura i Consell Català de l’Esport contractaran, cadascun, la part corresponent a la
quantitat establerta.
Cinquè. Comunicació pública
En tots els actes de difusió així com en tot el material que se’n derivi i en les actes que
es puguin publicar, hi constaran totes les entitats com a organitzadores amb els
corresponents logotips oficials, a més d’aquells logotips d’entitats col·laboradores.
Sisè.- Seguiment, vigilància i control
La Comissió organitzadora del II Seminari Internacional d’Arxius de l’Esport assumirà
les funcions de seguiment, vigilància i control per fer efectiu aquest esdeveniment.
Setè.- Vigència
El termini de vigència del conveni finalitzarà el 31 de desembre de 2020, data en què
com a màxim tots els compromisos de col·laboració econòmica entre les parts hauran
d’estar liquidats.
Vuitè.- Interpretació del conveni
Per a qualsevol qüestió o divergència que pugui derivar-se de la interpretació,
aplicació o compliment de les presents condicions, es resoldran en última instància
pels jutjats o tribunals del contenciós administratiu que legalment correspongui (article
110.1.l) de la Llei 26/2010 i article 5 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció
contenciosa administrativa).
Novè.- Causes de resolució del conveni
Són causes de resolució del conveni les causes generals previstes a les lleis i
concretament:
 L’incompliment per qualsevol de les parts dels compromisos que s’hi han assumit.
 El mutu acord de les parts, instrumentat per escrit.
 La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment als seus

pactes.
 La denúncia prèvia, amb dos mesos d’antelació, per alguna de les parts.
 Les restants causes de resolució previstes a la normativa aplicable.
Totes les parts accepten i signen aquests pactes entre les parts.

SEGON. Facultar la Presidència per a la signatura del conveni i de qualsevol
document que se’n derivi a l’empara de la funció representativa que li atribueix la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i normativa concordant.

TERCER. Notificar aquesta resolució a l'Ajuntament de Girona, al Consell Català de
l’Esport del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, al
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i a l’Associació d’Arxivers de
Catalunya i a la Presidenta de la Secció d’Arxius de l’Esport del Consell Internacional
d’Arxius.

11. JG1027/000043/2020-PDDHAMSG; Prop. dip. del. Habit., Assist. Mun., Serv.
Gral.; Servei d'Arxius i Gestió de Documents (007): Aprovar la concessió
de subvencions per a projectes de gestió de documents i arxius dels
ajuntaments de les comarques gironines 2020 (exp. 2020/6774)

Vistes les bases reguladores de les subvencions per a projectes de gestió de
documents i arxius dels ajuntaments de les comarques gironines 2020 aprovades pel
Ple de la Diputació de Girona a la sessió del dia 18 de febrer del 2020, i publicades de
manera íntegra al Butlletí Oficial de la Província (BOPG) per donar compliment al
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termini d’exposició pública al BOPG núm. 43 de 2 de març de 2020 i de manera
definitiva al BOPG núm. 128, de 6 de juliol de 2020.

Vista la convocatòria de les subvencions per a projectes de gestió de documents i
arxius dels ajuntaments de les comarques gironines 2020 aprovada per la Junta de
Govern en sessió ordinària de 21 de juliol de 2020 i amb publicació al BOPG núm.
148, de 3 d’agost de 2020.

Vist l’informe emès pel centre gestor, el llistat d’avaluació de les sol·licituds
presentades a la convocatòria, que inclou avaluació, puntuacions i resultats de
l’avaluació, i l’acta de la Comissió avaluadora de data de 24 de setembre de 2020 que
aprova aquest resultat.

Atesos els antecedents exposats, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat
d'Habitatge, assistència als municipis i serveis generals, per unanimitat, acorda:

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

  PROJECTE IMPORT A
JUSTIFICAR

IMPORT
ATORGAT

Projecte de la documentació del servei de Policia Municipal de Cassà de la Selva 2413,27 748,11

Digitalització de les Actes Municipals de l'Ajuntament de Banyoles 2198,57 769,50

Avaluació i tria documental del fons municipal de l'Arxiu Històric Municipal d'Arbúcies 3000 2.112,00

Restauració llibre de l'obra del Pont de Sant Martí de 1326 del fons Ajuntament de Puigcerdà 2758,8 2.207,04

Elaboració de l'inventari del fons de Productos del Corcho Aglomerado SA a l'Ajuntament de
Llagostera 2625,49 2.016,38

Treballs d’organització i tractament documental de l’arxiu municipal de l’Ajuntament de Sarrià de Ter 12000 8.832,00

Classificació i descripció de 400 unitats documental de l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro 3513,84 2.586,19

Projecte actuació arxivística a l'Ajuntament de Caldes de Malavella 10650 8.179,20

Projecte de l’actuació arxivística a l’Arxiu Municipal de Riudarenes 2987,5 2.688,75

Projecte de l'actuació arxivística a l'Ajuntament de la Cellera de Ter 2525,62 2.273,06

Reorganització del catàleg de llicències d'obres i activitats de l'Ajuntament de Cornellà del Terri 3267 2.587,46

Projecte de l'actuació arxivística a l'Ajuntament de Vilobí d'Onyar 5124,38 4.611,94

Tractament del fons municipal de l'Ajuntament de Viladrau 6860,7 5.186,69

Projecte de l'actuació arxivística a l'Ajuntament d'Amer 2137,5 1.923,75

Tractament dels fons municipals de l'Ajuntament de Besalú 1633,5 1.234,93

Projecte de l'actuació arxivística a l'Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí 5545,6 4.991,04

Segona fase de la reordenació de l'arxiu municipal de l'Ajuntament de Verges 3063,6 2.426,37

Digitalització actes del Ple de l'Ajuntament de Cadaqués 7708,86 6.937,97

Conservació i recuperació dels llibres de veredas XVIII i XIX de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses 7200 6.480,00
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Suport tècnic en matèria de gestió documental i arxiu a l'Ajuntament de Flaçà 4320 3.421,44

Projecte de l'actuació arxivística en el fons documental de l'Ajuntament de Juià 4766,48 4.528,16

Fase 1 de l'organització de l'arxiu municipal de l'Ajuntament de la Tallada d'Empordà 4163,23 3.480,46

Projecte de l'actuació arxivística a l'Ajuntament d'Osor 3348 3.180,60

Segona fase del projecte d'organització de la documentació municipal de l'Ajuntament de Palau-sator 5228 4.370,61

Segona fase del tractament i organització fons documental municipal de l'Ajuntament de Cabanelles 2873,75 2.293,25

Reorganització de l'arxiu municipal de l'Ajuntament de Pontós 3090 2.583,24

Recuperació de la documentació de l'arxiu municipal de l'Ajuntament de les Llosses 14883 14.138,85

Actuació arxivística a l'arxiu municipal de Santa Llogaia d'Àlguema 4900,5 4.096,82

Tractament del fons municipal de l'Ajuntament d'Isòvol 8046,5 6.421,11

Segona fase de l'organització de la documentació municipal de l'Ajuntament de l'Armentera 1947,5 1.628,11

Organització de l'arxiu municipal de l'Ajuntament de Ger 15000 11.970,00

Identificació, classificació i descripció del fons de l'Ajuntament de Campllong 653,22 546,09

Millora de la instal·lació de la documentació de l'Arxiu Municipal de l'Ajuntament de Fortià 1500,55 1.054,89

Conservació i restauració llibres actes ple i padrons de la contribució industrial XIX de Castellfollit de la Roca 1309 1.243,55

Tractament del fons municipal de l'Ajuntament d'Agullana 12069,75 9.631,66

Projecte d'actuació arxivística d'Anglès 7562,5 5.808,00

TOTAL 149.189,21

SEGON. Disposar la despesa total amb càrrec a l’aplicació pressupostària
2320920046200 del pressupost de la Diputació de Girona de 2020 per un import de
149.189,21 euros.

TERCER. Desestimar la sol·licitud que es detalla a continuació pel motiu que s’indica:

PROJECTE
I M P O R T
SOL·LICITAT

M O T I U
DESESTIMACI
Ó

Organització de la documentació municipal de l’Ajuntament de Vilafant 14520
NO PREVIST A
LES BASES

QUART. Informar als beneficiaris que una vegada comunicada la concessió de la
subvenció, tenen el termini d’un mes per acceptar expressament la subvenció així
com les condicions generals i específiques que siguin d’aplicació mitjançant el model
normalitzat de la Diputació de Girona. Si el beneficiari no presenta l’acceptació en
aquest termini es considerarà que el beneficiari ha renunciat a la subvenció.

CINQUE. 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 31 de gener del 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
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la Diputació de Girona (www.ddgi.cat). Juntament amb la documentació que estableix
el punt 12 de les bases reguladores de la subvenció. 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”.

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

12. JG1027/000051/2020-PDDMA; Proposta dip. del. Medi Ambient; Medi
Ambient (014): Aprovació canvi imputació pressupostària a l'Ajuntament
de Figueres dins la campanya calderes biomassa 2018 (exp. 2018/4244)

El Ple de la Diputació de Girona en sessió del dia 19 de desembre de 2017, va
aprovar les bases reguladores de subvencions als ajuntaments per a la instal·lació de
calderes de biomassa 2018.

La Junta de Govern de la Diputació de Girona en data 19 de gener de 2018 va
aprovar la convocatòria de subvencions als ajuntaments per a la instal·lació de
calderes de biomassa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/1700/76200.

La Junta de Govern de 13 de novembre de 2018 va resoldre i va concedir a
l’Ajuntament de Figueres una subvenció de 58.709,39 euros dins d’aquesta
campanya.

En data 7 de novembre de 2019 l’Ajuntament de Figueres va demanar el pagament
del 95% de la bestreta, és a dir de 55.773,92 euros,  tal com es preveu al punt 8 de la
convocatòria.

En data 29 de juliol de 2020, l’Ajuntament de Figueres va presentar la justificació de la
subvenció.

Vist que els romanents de 2018 no poden ser utilitzats més enllà del 2019.

L'aprovació del canvi d’imputació pressupostària i l’autorització i disposició de la
despesa correspon a la Junta de Govern de la Diputació de Girona, atès que la
concessió d’aquesta subvenció la va aprovar la Junta de Govern.

Vist l’informe de Medi Ambient, la Junta de Govern, a proposta de la diputada
delegada de Medi Ambient, per unanimitat, acorda:

PRIMER. Aprovar el canvi d’imputació pressupostària de l’import pendent de pagar de
la subvenció a l’Ajuntament de Figueres, amb NIF P1707200J, Exp. 2018/4244, per
instal·lació de calderes de biomassa en centres educatius dins la campanya de
subvencions als ajuntaments per a la instal·lació de calderes de biomassa 2018 tot
autoritzant i disposant la despesa per import total de 2.935,47 euros, amb càrrec el
pressupost de 2020 a l’aplicació pressupostària 500/1700/76200.

SEGON. Notificar a l’Ajuntament de Figueres.
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13. JG1027/000052/2020-PDDMA; Proposta dip. del. Medi Ambient; Medi
Ambient (014): Aprovació canvi imputació pressupostària a l'Ajuntament
de Palafrugell dins la campanya calderes biomassa 2018 (exp. 2018/5164)

El Ple de la Diputació de Girona en sessió del dia 19 de desembre de 2017, va
aprovar les bases reguladores de subvencions als ajuntaments per a la instal·lació de
calderes de biomassa 2018.

La Junta de Govern de la Diputació de Girona en data 19 de gener de 2018 va
aprovar la convocatòria de subvencions als ajuntaments per a la instal·lació de
calderes de biomassa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/1700/76200.

La Junta de Govern de 13 de novembre de 2018 va resoldre i va concedir a
l’Ajuntament de Palafrugell una subvenció de 72.250,00 euros dins d’aquesta
campanya.

En data 8 de novembre de 2019 l’Ajuntament de Palafrugell va demanar el pagament
del 95% de la bestreta, és a dir de 68.637,50 euros,  tal com es preveu al punt 8 de la
convocatòria.

En data 8 de setembre de 2020, l’Ajuntament de Palafrugell va presentar la justificació
de la subvenció.

Vist que els romanents de 2018 no poden ser utilitzats més enllà del 2019.

L'aprovació del canvi d’imputació pressupostària i l’autorització i disposició de la
despesa correspon a la Junta de Govern de la Diputació de Girona, atès que la
concessió d’aquesta subvenció la va aprovar la Junta de Govern.

Vist l’informe de Medi Ambient, la Junta de Govern, a proposta de la diputada
delegada de Medi Ambient, per unanimitat, acorda:

PRIMER. Aprovar el canvi d’imputació pressupostària de l’import pendent de pagar de
la subvenció a l’Ajuntament de Palafrugell, amb NIF P1712400I, Exp. 2018/5165, per
instal·lació de calderes de biomassa en equipaments municipals dins la campanya de
subvencions als ajuntaments per a la instal·lació de calderes de biomassa 2018 tot
autoritzant i disposant la despesa per import total de 3.612,50 euros, amb càrrec el
pressupost de 2020 a l’aplicació pressupostària 500/1700/76200.

SEGON. Notificar a l’Ajuntament de Palafrugell.

14. JG1027/000053/2020-PDDMA; Proposta dip. del. Medi Ambient; Medi
Ambient (014): Aprovació canvi imputació pressupostària a l'Ajuntament
Cassà de la Selva dins la campanya calderes biomassa 2018 (exp.
2018/5630)

El Ple de la Diputació de Girona en sessió del dia 19 de desembre de 2017, va
aprovar les bases reguladores de subvencions als ajuntaments per a la instal·lació de
calderes de biomassa 2018.
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La Junta de Govern de la Diputació de Girona en data 19 de gener de 2018 va
aprovar la convocatòria de subvencions als ajuntaments per a la instal·lació de
calderes de biomassa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/1700/76200.

La Junta de Govern de 13 de novembre de 2018 va resoldre i va concedir a
l’Ajuntament de Cassà de la Selva una subvenció de 85.000,00 euros dins d’aquesta
campanya.

En data 13 de novembre de 2019 l’Ajuntament de Cassà de la Selva va demanar el
pagament del 95% de la bestreta, és a dir de 80.750,00 euros,  tal com es preveu al
punt 8 de la convocatòria.

El dia 8 de novembre de 2020 s’acaba el termini per a que l’Ajuntament de Cassà de
la Selva presenti la justificació de la subvenció.

Vist que els romanents de 2018 no poden ser utilitzats més enllà del 2019.

L'aprovació del canvi d’imputació pressupostària i l’autorització i disposició de la
despesa correspon a la Junta de Govern de la Diputació de Girona, atès que la
concessió d’aquesta subvenció la va aprovar la Junta de Govern.

Vist l’informe de Medi Ambient, la Junta de Govern, a proposta de la diputada
delegada de Medi Ambient, per unanimitat, acorda:

PRIMER. Aprovar el canvi d’imputació pressupostària de l’import pendent de pagar de
la subvenció a l’Ajuntament de Cassà de la Selva, amb NIF P1704900H, Exp.
2018/5630, per instal·lació d’una caldera de biomassa i xarxa de calor al municipi dins
la campanya de subvencions als ajuntaments per a la instal·lació de calderes de
biomassa 2018 tot autoritzant i disposant la despesa per import total de 4.250,00
euros, amb càrrec el pressupost de 2020 a l’aplicació pressupostària 500/1700/76200.

SEGON. Notificar a l’Ajuntament de Cassà de la Selva.

15. JG1027/000054/2020-PDDMA; Proposta dip. del. Medi Ambient; Medi
Ambient (014): Aprovació canvi imputació pressupostària a l'Ajuntament
de Fontcoberta dins la campanya calderes biomassa 2018 (exp. 2018/4287)

El Ple de la Diputació de Girona en sessió del dia 19 de desembre de 2017, va
aprovar les bases reguladores de subvencions als ajuntaments per a la instal·lació de
calderes de biomassa 2018.

La Junta de Govern de la Diputació de Girona en data 19 de gener de 2018 va
aprovar la convocatòria de subvencions als ajuntaments per a la instal·lació de
calderes de biomassa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/1700/76200.

La Junta de Govern de 13 de novembre de 2018 va resoldre i va concedir a
l’Ajuntament de Fontcoberta una subvenció de 85.000,00 euros dins d’aquesta
campanya.
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En data 8 de novembre de 2019 l’Ajuntament de Fontcoberta va demanar el
pagament del 95% de la bestreta, és a dir de 80.750,00 euros,  tal com es preveu al
punt 8 de la convocatòria.

El dia 22 d’octubre de 2020 s’acaba el termini per a que l’Ajuntament de Fontcoberta
presenti la justificació de la subvenció.

Vist que els romanents de 2018 no poden ser utilitzats més enllà del 2019.

L'aprovació del canvi d’imputació pressupostària i l’autorització i disposició de la
despesa correspon a la Junta de Govern de la Diputació de Girona, atès que la
concessió d’aquesta subvenció la va aprovar la Junta de Govern.

Vist l’informe de Medi Ambient, la Junta de Govern, a proposta de la diputada
delegada de Medi Ambient, per unanimitat, acorda:

PRIMER. Aprovar el canvi d’imputació pressupostària de l’import pendent de pagar de
la subvenció a l’Ajuntament de Fontcoberta, amb NIF P1707600A, Exp. 2018/4287,
per instal·lació d’una caldera de biomassa i xarxa de calor dins la campanya de
subvencions als ajuntaments per a la instal·lació de calderes de biomassa 2018 tot
autoritzant i disposant la despesa per import total de 4.250,00 euros, amb càrrec el
pressupost de 2020 a l’aplicació pressupostària 500/1700/76200.

SEGON. Notificar a l’Ajuntament de Fontcoberta.

16. JG1027/000020/2020-PDDSE; Proposta diputat delegat Servei d'Esports;
Servei d'Esports (026): Subvenció nominativa a Bike Show Sport Events
SL per a l'organització de la Sea Otter Europe, Costa Brava - Girona Bike
Show 2020 (exp. 2020/4554)

Subvenció nominativa a Bike Show Sport Events SL per a l’organització de la Sea
Otter Europe, Costa Brava – Girona Bike Show 2020. Expedient 2020/4554

Bike Show Sport Events SL, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament
l’organització de la Sea Otter Europe, Costa Brava – Girona Bike Show 2020 i s’ha
instruït l'expedient 2020/4554.

Sea Otter Classic, que té la seva seu històrica a Laguna Seca (Califòrnia), és el major
festival del món entorn de la bicicleta, i es vol convertir Girona com la seu a Europa
del Festival.

La “Sea Otter Europe Costa Brava – Girona Bike Show” és una fira en format
paddock, amb la mateixa línia de l’UCI Mountain Bike World Cup de BTT, per
convertir-se en un esdeveniment que doni la benvinguda a nivell europeu, als ciclistes
i marques catalanes, estatals i internacionals de primer ordre.

Es tracta d’una fira de referència internacional, que reuneix als millors ciclistes del
món i a les millors marques, les quals presenten totes les novetats del sector i porten
a terme demo-tests per al públic professional. És un festival de ciclisme que aplega
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moltes disciplines, i es dirigeix a tota mena de públic, des del més competitiu fins al
familiar, als aficionats al cicloturisme, bici urbana, bici elèctrica, activitats a l’aire lliure.

L’esmentat esdeveniment se celebrarà a la ciutat de Girona i, algunes de les proves
esportives que formen part de l’esdeveniment, tindran lloc a diferents poblacions de
les comarques gironines. L’edició d’aquest any 2020 està previst que tingui lloc
els dies 25, 26 i 27 de setembre.

En aquesta edició, el projecte del festival es divideix en diferents espais:

 FIRA PADDOCK. Fira d’empreses i entitats relacionades amb la bicicleta.
 TEST-IT. Possibilitat de provar els productes de les marques en el recinte.
 SMART LOCAL PRICE. Condicions pels associats locals.
 E-TECH. Grans possibilitats de ciclisme urbà i bicicleta.
 ESPAI CICLOTURISTA.
 ACTIVITATS PERMANENTS. Pump track, wood park, zona de inflables,

primera bicicleta, rodillos, àrea adaptada, dual, dirt i spining.
 INNOVACIÓ. Bici elèctrica, bici urbans i bici plegable.
 ACTIVITATS ESPORTIVES:

 Marxa Cicloturista.
 BTT Scott Marathon.
 Copa catalana internacional Girona Biking Point.
 The pirinexus 360 Challenge.
 The pirinexus half travel.
 Open infantil BTT.
 Copa Trial.
 Eliminator/contrarellotge.
 Pedalada BTT.

L’organització de la “Sea Otter Europe Costa Brava-Girona Bike Show 2020”, per part
de Bike Show Sport Events, SL, representa per al conjunt de les comarques de Girona
una promoció important a nivell nacional i internacional, atès que es converteix en un
centre d’atenció de nombrosos mitjans de comunicació, i alhora esdevé una
destacada plataforma de projecció exterior i de difusió molt important i, en especial, de
la marca turística Costa Brava i també, de la ciutat de Girona.

Bike Show Sport Events, SL, serà l’empresa responsable de la organització d’aquest
esdeveniment. Els seu representants han estat sempre vinculats a organització
d’esdeveniments esportius coneguts arreu del món com el Campionat del Món de
MTB a Andorra, la Volcat o la TRANSPYR Coast to Coast, considerada per National
Geographic Adventure com una de les 10 millors aventures en bicicleta de muntanya
al món.

El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de data 19 de setembre de 2019, va
aprovar el Pla Estratègic de Subvencions, el qual preveu que el Servei d’Esports 
atorgui subvencions als ajuntaments que acullin algun important esdeveniment
esportiu extraordinari i rellevant que contribueixi a la promoció esportiva, turística,
econòmica i social del territori.
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Atès que en el pressupost de la Diputació de 2020 hi figura una subvenció consignada
nominativament a favor de Bike Show Sport Events SL, de conformitat amb allò que
preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona; i vist
que la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de
conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.

Vist l'informe favorable del cap del centre gestor, 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
2020/4554 Bike Show Sport Events SL B55283329

Objecte de la subvenció Naturalesa
Sea Otter Europe, Costa Brava – Girona Bike Show 2020 Corrent

Cost de l’objecte de la
subvenció €

Import de la subvenció €
% de finançament

440.000,00 150.000,00 34,09 %

Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 150.000,00 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 320/3410/47001 del pressupost de la Diputació de Girona de
2020.

Tercer. Despeses subvencionables i període d’execució. La subvenció que es
concedeix té caràcter singular. Es consideren despeses subvencionables les que es
detallen en el pressupost de la sol·licitud i que formen part de l’objecte de la
subvenció; per tant, l’import que s’autoritza no podrà ser utilitzat per sufragar
despeses d’una altra naturalesa.

Es consideren despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el termini
d’execució, encara que no hagin estat pagades efectivament abans d'acabar el
període de la justificació.

El període d’execució de l’actuació subvencionada comença l’1 de gener de 2020 i
finalitza el 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, 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.
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Cinquè. Acceptació de la subvenció. Bike Show Sport Events SL disposarà d’un
termini d’1 mes, a comptar de la notificació d’aquest acord, per acceptar la subvenció,
així com les condicions generals i específiques fixades per aplicar-la que s’estipulen
en aquest acord.

Sisè. Termini i règim de justificació. El beneficiari ha de justificar en el termini que
finalitza el 31 d’octubre de 2020, la realització efectiva de l’objecte de la subvenció,
per l’import de 440.000,00 euros corresponent a l’import de les despeses que consten
en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació al Registre
General de la Diputació de la documentació següent:

a) El compte justificatiu normalitzat, disponible a l’apartat «Documentació» del web
de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació
següent:

1. Memòria justificativa del compliment de l’activitat.
2. 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.
3. Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats,
amb la identificació de l’import i la procedència.
4. Documentació acreditativa que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb
la col·laboració de la Diputació de Girona tal i com estableix l’article tercer
d’aquest acord.
5. 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).

b) Un informe de revisió del compte justificatiu subscrit per un auditor de comptes
inscrit com a exercent en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes, dependent de
l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, que garanteixi, 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 ha
d’exposar 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 encarregar l’auditoria dels comptes
anuals a un auditor sotmès a la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’auditoria de
comptes, serà aquest mateix auditor qui revisarà la memòria d’actuació i el
compte justificatiu.

Els auditors de comptes, en la realització dels treballs de revisió de comptes
justificatius de subvencions, han d’actuar de conformitat amb el que estableix
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
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74 del Reglament de la Llei 38/2008, de 17 de novembre, general de
subvencions, aprovat pel RD 887/2006, de 21 de juliol.

Les despeses d’elaboració de l’informe d’auditoria es consideren despeses
subvencionables fins a un import màxim de 1.000 €.

Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.

En cas que el cost justificat sigui inferior al 90% de l’import a justificar, la
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat justificada
el percentatge de finançament.

Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a
la base quarta (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos), superin la despesa
efectiva.

El centre gestor revisarà la documentació justificativa i, si hi detecta errors o
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils els
esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que,
si no ho fes, es consideraria incomplerta l’obligació de justificació, amb les
conseqüències que s’estableixen als articles 22 i 33 de l’Ordenança general de
subvencions.

Setè. Afectació dels béns. El beneficiari ha de destinar els béns al fi concret per al
qual es concedeix la subvenció durant un període mínim de 5 anys en cas de béns
inscriptibles en un registre públic, i mínim de 2 anys per la resta de béns. Si el
beneficiari es proposa modificar el fi concret per al qual es va concedir la subvenció,
prèviament ha de retornar les quantitats percebudes en concepte de subvenció, més
l'interès legal que correspongui. Aquesta circumstància ha de quedar inscrita en el
registre públic corresponent.

En el cas de béns inscriptibles en un registre públic, les circumstàncies expressades
en el paràgraf anterior s'han de fer constar en l'escriptura en el cas d'adquisició, i en
qualsevol cas en el registre públic corresponent, i cal indicar-hi l'import de la
subvenció concedida.

Vuitè. Pagament. El pagament de la subvenció es farà en concepte de bestreta en el
termini d’1 mes a partir de la notificació d’aquesta resolució i prèvia acceptació
expressa de la subvenció.

L’import de la bestreta serà del 50 % de l’import de la subvenció. El pagament es farà
sense la constitució prèvia d’una fiança o garantia.

Quan el beneficiari hagi presentat al Registre General de la Diputació la justificació
econòmica es farà efectiva la quantitat restant, de conformitat amb el que s’estableix
en el punt sisè d’aquest acord.

Es tramitarà el pagament de la subvenció o la bestreta previ informe favorable del cap
del centre gestor, i el pagament es farà efectiu mitjançant transferència bancària.
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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. Bike Show Sport Events, SL, entitat
responsable de l'organització del Festival i beneficiari de les subvencions, es
compromet a:

 Fer difusió de les subvencions rebudes a través dels següents mitjans:

 Inserir publicitat de la Diputació de i de la marca Costa Brava Pirineu de
Girona que determini el Patronat de Turisme Costa Brava - Girona, en un lloc
preferent al cartell de fons de les rodes de premsa del festival.

 Col·locar 5 tanques de publicitat de 3 x 1 metres de la Diputació de Girona i
de la marca Costa Brava Pirineu de Girona, en espais preferents del
PADDOCK. La producció d'aquestes tanques, de la imatge, cartells, i
aplicacions del logotip de la Diputació de Girona i del Patronat de Turisme
Costa Brava – Girona o de la marca que aquesta determini, aniran a càrrec de
Bike Show Sport Events, S.L., i seran validades per avançat per les entitats
signants del conveni.

 Inserir el logotip de la Diputació de Girona i de la marca Costa Brava Pirineu
de Girona, tant a la pàgina principal com en l’apartat de patrocinadors de la
web oficial del festival, on es troba tota la informació de l’esdeveniment, amb
la possibilitat d’efectuar un link al web que es decideixi.

 Col·locar els logotips de la Diputació de Girona i de la marca Costa Brava
Pirineu de Girona, en el cas de que s’editin cartells o altre material per
anunciar el festival.

 L’organització cedirà una pàgina de publicitat a la Diputació de Girona i al
Patronat de Turisme Costa Brava - Girona, en cas de que realitzi una
publicació específica de l’esdeveniment.

Als efectes de la difusió caldrà presentar una maqueta prèvia als serveis tècnics
corresponents de la Diputació de Girona i del Patronat de Turisme Costa Brava -
Girona de qualsevol adaptació o ús que es faci de la imatge corporativa de les
diferents entitats, als efectes que en donin la conformitat.

El Gabinet de Premsa de Bike Show Sport Events, SL coordinarà, juntament amb els
de la Diputació de Girona i del Patronat de Turisme Costa Brava - Girona, la difusió en
premsa, dels actes de presentació del Festival.

Permetre que la Diputació de Girona i el Patronat de Turisme Costa Brava – Girona
puguin utilitzar les imatges dels actes de presentació amb les personalitats presents
per a qualsevol comunicació o promoció interna.
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Autoritzar a la Diputació de Girona i al Patronat de Turisme Costa Brava - Girona, a
realitzar actes de caràcter promocional dirigit als participants del festival, alhora que
també s’autoritza la possibilitat d’utilitzar la marca del Festival, per poder organitzar
actes paral·lels abans o durant la celebració del Festival, sempre amb el vist-i-plau de
la pròpia organització.

Inserir a la pàgina web del festival, un banner enllaçat a l’apartat de reserves online de
la web costabrava.org del Patronat. Aquest banner serà lliurat pel Patronat.

Col·locar en el Facebook i Instagram del festival, un link del Facebook i Instagram del
Patronat.

Desè. Altres obligacions del beneficiari. El beneficiari té les obligacions següents:

a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció.
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i la informació que li sigui requerida
en relació amb l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable.
c) Notificar a la Diputació de Girona la informació relativa als ajuts obtinguts o
demanats a altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o
internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud.
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i
control.
e) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.
f) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.
g) En el supòsit que es concedeixi una dotació econòmica als premiats, aquesta haurà
de ser la mateixa tant per la categoria masculina com per la femenina per tal de donar
compliment a la normativa reguladora en igualtat de gènere.

Onzè. Subcontractació. Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les
actuacions objecte de subvenció però les obligacions econòmiques que se’n derivin
hauran d’anar a càrrec de l’entitat respectiva.

Dotzè. Modificació de les subvencions. La Junta de Govern de la Diputació de
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar l’acord de
concessió en el cas que s’hagin alterat les condicions que s’han tingut en compte per
concedir la subvenció.

Una vegada s’hagi aprovat l’acord corresponent, el beneficiari no podrà sol·licitar un
canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, ni demanar la modificació del
pressupost o del percentatge de finançament.

En relació amb la modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa
concordant.

Tretzè. Invalidesa, revocació i reintegrament. La Diputació de Girona podrà revocar
totalment o parcial les subvencions. Si es dona aquest cas, el beneficiari tindrà
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l’obligació de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent en els
supòsits següents:

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

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

El centre gestor d’Esports tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, revocació i
reintegrament de les subvencions concedides, i l’òrgan competent per adoptar els
acords corresponents serà la Junta de Govern de la Diputació.

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

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

Quinzè. Prohibició de contractació amb persones vinculades. El beneficiari no
podrà concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb
persones o entitats amb qui estigui vinculat, llevat que la contractació es realitzi amb
les condicions normals de mercat i hagi obtingut l’autorització de la Diputació de
Girona.

Tampoc no podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l’article 29.7
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dissetè. Normes supletòries. En tot el que no s’hagi previst en aquest acord serà
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta
de normes que hi siguin aplicables.

Divuitè. Notificar aquest acord a Bike Show Sport Events SL.

17. JG1027/000021/2020-PDDSE; Proposta diputat delegat Servei d'Esports;
Servei d'Esports (026): Subvenció nominativa al Grup Excursionista i
Esportiu Gironí (GEiEG), per a la reparació dels desperfectes ocasionats
pel temporal Gloria (exp. 2020/7931)

L’entitat Grup Excursionista i Esportiu Gironí (GEiEG), de Girona, en data 3 de
setembre de 2020, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament de la
reparació dels desperfectes ocasionats pel temporal Gloria i s’ha instruït l'expedient
2020/7931.

L’entitat Grup Excursionista i Esportiu Gironí (GEiEG) té com a objectiu principal
promocionar l’esport i la cultura mitjançant un total de 21 seccions esportives i un total
aproximat d’uns 2.300 usuaris que participen activament a la vida diària d’aquestes
seccions.

El temporal Gloria va provocar que diversos equipaments esportius de l’entitat
quedessin greument afectades amb el consegüent tancament temporal de les
instal·lacions.

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 una subvenció nominativa als clubs esportius de les comarques gironines que
per les seves característiques, desenvolupin unes importants funcions esportives i
socials.
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Atès que en el pressupost de la Diputació de 2020 hi figura una subvenció consignada
nominativament a favor del Grup Excursionista i Esportiu Gironí (GEiEG), de Girona,
de conformitat amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, i l'article 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
2020/7931 Grup Excursionista i Esportiu

Gironí (GEiEG)
G17074600

Objecte de la subvenció Naturalesa
Reparació dels desperfectes ocasionats pel temporal Gloria Corrent

Cost de l’objecte de la
subvenció €

Import de la subvenció € % de
finançament

175.518,32 35.000,00 19,94 %

Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 35.000,00 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 320/3410/48142 del pressupost de la Diputació de Girona de
2020.

Tercer. Despeses subvencionables i període d’execució. La subvenció que es
concedeix té caràcter singular. Es consideren despeses subvencionables les que es
detallen en el pressupost de la sol·licitud i que formen part de l’objecte de la
subvenció; per tant, l’import que s’autoritza no podrà ser utilitzat per sufragar
despeses d’una altra naturalesa.

Es consideren despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el termini
d’execució, encara que no hagin estat pagades efectivament abans d'acabar el
període de la justificació.

El període d’execució de l’actuació subvencionada comença l’1 de febrer de 2019 i
finalitza el 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, 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.
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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 31 d’octubre de 2020, la realització efectiva de l’objecte de la subvenció,
per l’import de 175.518,32 euros corresponent a l’import de les despeses que consten
en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació al Registre
General de la Diputació del compte justificatiu normalitzat, disponible a l’apartat
«Documentació» del web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), acompanyat de la
documentació següent:

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

Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.

En cas que el cost justificat sigui inferior al 90% de l’import a justificar, la
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat justificada
el percentatge de finançament.

Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a
la base quarta (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos), superin la despesa
efectiva.

El centre gestor revisarà la documentació justificativa i, si hi detecta errors o
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils els
esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que,
si no ho fes, es consideraria incomplerta l’obligació de justificació, amb les
conseqüències que s’estableixen als articles 22 i 33 de l’Ordenança general de
subvencions.

Setè. Afectació dels béns. El beneficiari ha de destinar els béns al fi concret per al
qual es concedeix la subvenció durant un període mínim de 5 anys en cas de béns
inscriptibles en un registre públic, i mínim de 2 anys per la resta de béns. Si el
beneficiari es proposa modificar el fi concret per al qual es va concedir la subvenció,
prèviament ha de retornar les quantitats percebudes en concepte de subvenció, més
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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:

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.
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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.

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
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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
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta
de normes que hi siguin aplicables.

Divuitè. Notificar aquest acord al Grup Excursionista i Esportiu Gironí (GEiEG).

18. JG1027/000023/2020-PDDSE; Proposta diputat delegat Servei d'Esports;
Servei d'Esports (026): Convocatòria de subvencions per al suport al
programa A dels ajuntaments, el programa B de les entitats esportives i el
programa E dels esportistes d'alt rendiment (exp. 2020/3244)
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Vistes les bases reguladores de subvencions per al finançament de l’acció de
promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines, aprovades
pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió de 18 de febrer de 2020, publicades al
Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) número 41 de 28 de febrer de 2020.

Vista la convocatòria anticipada de subvencions en règim de concurrència competitiva
als ajuntaments, les entitats esportives, els consells esportius, els centres educatius i
els esportistes d’alt rendiment, en el marc dels diferents programes de suport i
destinades al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport
a les comarques gironines, aprovada per Junta de Govern en la sessió de 7 d’abril de
2020, i publicada al BOPG número 78 de 22 d’abril de 2020.

L’òrgan competent per generar la despesa és la junta de govern d’acord amb el punt
número 9 de les bases publicades al bop número 41 de 28 de febrer de 2020.

Els criteris de valoració es troben al punt 6 de les bases publicades al bop número 41
de 28 de febrer de 2020.

D’acord amb els antecedents exposats, reunida la comissió qualificadora en data 17
de setembre de 2020 i vist l’informe del cap del centre gestor, la Junta de Govern, a
proposta del diputat delegat d’Esports, per unanimitat, acorda:

Primer. Redistribuir l’import de la convocatòria de subvencions per al finançament  de
l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines,
d’import total 2.083.000,00€, d’acord amb el detall següent:

Aplicació
Pressupostària  Crèdit inicial  Crèdit final Diferència

A1 320.3410.46200       310.000,00 €       269.021,78 € -   40.978,22
€

A2 320.3410.46201
        40.000,00 €         14.608,59 € -   25.391,41

€

A3 320.3410.76200       500.000,00 €       608.488,18 €   108.488,18 €

A4 320.3410.76202       140.000,00 €       168.000,00 €     28.000,00 €

A5 320.3410.46200
        60.000,00 €         15.000,00 € -   45.000,00

€

B1 320.3410.48103
      200.000,00 €       194.419,47 € -    5.580,53

€

B2 320.3410.48105
      370.000,00 €       354.664,74 € -   15.335,26

€

B3 320.3410.48106         55.000,00 €         70.000,00 €     15.000,00 €

B4 320.3410.48106
        30.000,00 €         30.000,00 €                  - 

€

B5 320.3410.48106
        15.000,00 €         15.000,00 €                  - 

€

C 320.3410.48107
      223.000,00 €       182.300,00 € -   40.700,00

€
D 320.3410.48102       100.000,00 €         99.064,85 € -       935,15
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€

E 320.3410.48101
        40.000,00 €         62.432,39 €     22.432,39 €

TOTALS
   2.083.000,00 €    2.083.000,00 €                      -

  €

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

Aplicació
pressupostària

Reajustament (en
€)

320.3410.46200 -85.978,22
320.3410.46201 -25.391,41
320.3410.76200 108.488,18
320.3410.76202 28.000,00
320.3410.48103 -5.580,53
320.3410.48105 -15.335,26
320.3410.48106 15.000,00
320.3410.48107 -40.700,00
320.3410.48102 -935,15
320.3410.48101 22.432,39

Total 0,00

Tercer. Concedir als ajuntaments que consten a l'annex 1, que consten a l’expedient i
s'integra en aquest acord a tots els efectes legals, en el marc del subprograma A5 de
suport als ajuntament de la demarcació de Girona de suport als esportistes
individuals, les quantitats que s’assenyalen en concepte de subvenció, i aprovar la
despesa corresponent amb càrrec a l'aplicació pressupostària del pressupost
d'enguany que s'indica.

Quart. Concedir a les entitats que consten a l’annex 2, 3, i 4 que consten a l’expedient
i s’integra en aquest acord a tots els efectes legals, en el marc del subprograma B3,
B4 i B5 respectivament de suport a les entitats de la demarcació de Girona, les
quantitats que s’assenyalen en concepte de subvenció, i aprovar la despesa
corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària del pressupost d’enguany que
s’indica.

Cinquè. Concedir als esportistes individuals d’alt rendiment de la demarcació de
Girona que consten a l’annex 5 i que consten a l’expedient i s’integra en aquest acord
a tots els efectes legals, en el marc del Programa E de suport als esportistes d’alt
rendiment, les quantitats que s’assenyalen en concepte de subvenció, i aprovar la
despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària del pressupost
d’enguany que s’indica.

Sisè. Concedir als ajuntaments, que consten a l’annex 6, que consten a l’expedient i
s’integra en aquest acord a tots els efectes legals, en el marc del subprograma A3 de
suport als ajuntament de la demarcació de Girona de suport i millora dels
equipaments esportius, les quantitats que s’assenyalen en concepte de subvenció, i
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aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària del
pressupost d’enguany que s’indica.

Setè. Concedir a l’ajuntament, que consten a l’annex 7, que consta a l’expedient i
s’integra en aquest acord a tots els efectes legals, en el marc del subprograma A4 de
suport als ajuntament de la demarcació de Girona per la renovació del paviment
esportiu dels seus equipaments, la quantitat que s’assenyala en concepte de
subvenció, i aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària
del pressupost d’enguany que s’indica.

Vuitè. Concedir als ajuntaments, que consten a l’annex 8, que consten a l’expedient i
s’integra en aquest acord a tots els efectes legals, en el marc del subprograma A1 de
suport als ajuntament de la demarcació de Girona de suport a l’activitat física i
l’esport, les quantitats que s’assenyalen en concepte de subvenció, i aprovar la
despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària del pressupost
d’enguany que s’indica.

Novè. Concedir al centre educatiu, que consten a l’annex 9, que consten a l’expedient
i s’integra en aquest acord a tots els efectes legals, en el marc del programa D de
suport als centres educatius en el marc del programa neda a l’escola, la quantitat que
s’assenyala en concepte de subvenció, i aprovar la despesa corresponent amb càrrec
a l’aplicació pressupostària del pressupost d’enguany que s’indica.

Desè. Desestimar les sol·licituds que consten en l’annex 1 fins l’annex 5 que consten
a l’expedient i s’integra en aquest acord a tots els efectes legals, en el marc del
subprograma A5, B3, B4, B5 i programa E.

Onzè. Disposar la despesa amb càrrec a les aplicació pressupostària del pressupost
de 2019 de la Diputació de Girona, que tot seguit s'indica:

Programa A p l i c a c i ó
pressupostària

Import €

A n n e x
1

Subprograma
A5

320.3410.46200 10.768,95

A n n e x
2

Subprograma
B3

320.3410.48106 64.593,68

A n n e x
3

Subprograma
B4

320.3410.48106 24.290,66

A n n e x
4

Subprograma
B5

320.3410.48106 13.025,00

A n n e x
5

Suprograma E 320.3410.48101 62.432,39

A n n e x
6

Subprograma
A3

320.3410.76200 112.985,7
1

A n n e x
7

Subprograma
A4

320.3410.76202 28.000,00

A n n e x
8

Subprograma
A1

320.3410.46200 4.000,00

A n n e x Programa D 320.3410.48102 1.121,75
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9

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

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.

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

Catorzè. Condicionar el lliurament de la subvenció a l’acompliment de la vigent
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la justificació de
l’objecte de la subvenció mitjançant la presentació del formulari “Compte justificatiu”
(www.ddgi.cat / Oficina virtual / Documentació / Documents compte justificatiu ) i una
memòria de la realització de l’actuació subvencionada que permeti valorar el seu grau
d’execució, juntament amb recull fotogràfic i/o documentació editada on es visualitza
el suport de la Diputació de Girona. L’import a justificar està relacionat al corresponent
annex.

En el programa neda a l’escola s’ha d’entrar un certificat, emès per l’empresa
responsable de l’activitat de piscina, on es faci referència que s’ha complert l’objecte
de l’activitat establerta a les bases. En el cas que s’hagués necessitat un monitor
addicional per alumnes amb necessitats educatives especials també s’haurà
d’especificar en aquest mateix certificat. També s’ha d’entrar una memòria de la
realització de l’actuació subvencionada que permeti valorar el seu grau d’execució.

Les subvencions s’han de justificar dins dels TERMINIS que finalitzen:

-subprograma A5 termini de justificació el 30/11/20
-subprograma B3, B4 i B5 termini de justificació el 30/11/20
-programa E termini de justificació el 30/11/20
-els dos ajuntaments de l’annex 8, el termini de justificació serà el 30/11/2020
-l’escola l’estany de l’annex 9, el termini de justificació serà el 30/11/2020

Quinzè. En tot acte de publicitat relatiu a l’objecte d’aquesta subvenció s'hi haurà
d’esmentar la col·laboració econòmica de la Diputació de Girona.

Setzè. Notificar aquest acord als beneficiaris.

19. JG1027/000070/2020-PDDSEL; Prop. dip. del. Suport a Entitats Locals;
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de
l'Ajuntament de la Cellera de Ter, dins el Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural, any 2020 (exp. 2020/820)
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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 La Cellera de Ter se li va
concedir la subvenció del Fons de Cooperació Econòmica 2020 d’acord amb el
següent detall:

Expedient Línia Concepte Pressupost Subvenció €

2020/820 Inversions Fanals solar del Pladevall 20.000,00 20.000,00

Xarxa sanejament i
pavimentació de carrers 20.000,00 20.000,00

Instal·lacions tècniques
edificis municipals 16.000,00 15.667,35

Total 55.667,35

Vista la petició de l’Ajuntament de La Cellera de Ter 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 La Cellera de Ter el canvi de destí de la
subvenció que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020,
expedient 2020/820, pel concepte i l’import que es detallen.

Concepte inicial Concepte final Pressupost Subvenció
Inicial €

Subvenció
Final €

Fanals solar del
Pladevall 20.000,00 20.000,00

0

Xarxa sanejament
i pavimentació de
carrers

20.000,00 20.000,00
0

I n s t a l · l a c i o n s
tècniques edificis
municipals

16.000,00 15.667,35
0

Reurbanització
del C. Mn
Joaquim Ausellé

103.000,00 55.667.35

55.667.35 55.667.35

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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20. JG1027/000072/2020-PDDSEL; Prop. dip. del. Suport a Entitats Locals;
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Requeriment part subvenció
conveni 2019 Consell Comarcal del Gironès (exp. 2019/445)

ANTECEDENTS DE FET

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària del dia 21 de
maig de 2019 va aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el
Consell Comarcal del Gironès per a la prestació als municipis dels serveis i activitats 
d’assistència i cooperació durant el període gener a desembre de 2019 i per a
transport escolar no obligatori del curs 2018-2019, d’import total 715.918,77 € i amb
càrrec a la partida 400/9430/46505, expedient 2019/445.

D’acord amb el conveni, el pagament al Consell Comarcal de l’aportació econòmica
de la Diputació de Girona es realitzaria mitjançant una transferència corrent del 100 %
del seu import, en concepte d’avançament, un cop signat el conveni per ambdues
institucions. En data 2 de juliol de 2019 es va realitzar l’ingrés del pagament d’import
total 715.918,77 €.

El Punt 3r del conveni diu: la subvenció pel finançament del transport escolar no
obligatori en el curs 2018-2019, en el marc de col·laboració amb el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya serà de 22.292,10 € , i el punt 5è diu
que el compte justificatiu haurà d’acreditar una despesa de com a mínim el doble de
l’import de la subvenció en el cas del transport escolar no obligatori, amb un termini
per a justificar fins el 31 de març de 2020, ampliat per la suspensió de procediments
motivades per l’estat d’alarma declarat amb motiu del Covid-19.

En data 21 d’abril de 2020 el Consell Comarcal del Gironès presenta el compte
justificatiu per al transport escolar no obligatori d’import 43.680,97 €. L’import correcte
hauria d’haver d’esta de 44.584,22 €, el que suposa una diferència de 903,23 €.

L’article 41 de la Llei 38/2003 (LGS), de 17 de novembre, estableix que l’òrgan
concedent serà el competent per exigir el reintegrament de subvencions, i es preveu
que el centre gestor haurà d’acordar en el termini d’un mes l’inici de l’expedient de
reintegrament, notificant-ho al beneficiari que disposarà de 15 dies per al·legar el que
consideri convenient.

En data 26 de juny 2020 es va enviar un requeriment amb un termini màxim de quinze
dies hàbils per justificar la part pendent, i en data 6 de juliol el Consell Comarcal
respon que no pot justificar i que reintegraran la part no justificada de 451,62 €.

D’acord amb l’exposat, es va iniciar el procediment de reintegrament parcial per un
import de 451,62 € euros, per resolució del President de la Diputació del dia 28 de
juliol de 2020, concedint un termini de quinze dies a comptar a partir de la data de
notificació de l’esmentat acord perquè l’interessat presentés les al·legacions que
consideri oportunes.

FONAMENTS DE DRET
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L’article 37 de la Llei general de subvencions estableix que és procedent el
reintegrament de les quantitats percebudes i l’exigència de l’interès de demora, què
s’ha de calcular des del moment del pagament de la subvencions fins a la data
d’acord del reintegrament de la subvenció. El tipus d’interès aplicable, segons l’article
38.2 d’aquesta Llei, assenyala que és l’interès legal del diner incrementat en un 25%,
a no ser que la Llei de pressupostos generals de l’Estat n’estableixi un de diferent.

Atès que els interessos de demora pel període comprés entre el 2 de juliol de 2019 i el
6 d’octubre de 2020 fan un total de 473,05 € d’acord amb el detall següent:

Import a reintegrar

Data inici
càlcul

interessos

Data final
càlcul

interessos Dies
Interessos
de demora

451,62 02/07/2019 31/12/2019 182 8,44
01/01/2020 06/10/2020 280 12,99

Total interessos demora 21,43

Total principal a reintegrar 451,62
Total interessos demora 21,43
Total reintegrament 473,05

D'acord amb aquests antecedents, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat
de Suport a les Entitats Locals, per unanimitat, acorda:

PRIMER. Requerir al Consell Comarcal del Gironès, (NIF P6700003D) el
reintegrament d’una part de la subvenció del Conveni per a transport escolar no
obligatori pagada en data 2 de juliol de 2019, per un import de 451,62 € més els
interessos de demora que ascendeixen a 21,43 € i que fan un total 473,05 €
(Expedient 2019/445)

SEGON. L’import del reintegrament, més els interessos de demora, s’haurà de fer
efectiu mitjançant ingrés o transferència bancària a l’entitat CAIXABANK SA, en el
compte corrent amb número ES11 2100 0002 5602 0166 8489.

El pagament s’ha d’efectuar dins els terminis previstos a la Llei general i que són els
següents:

a) Si la notificació d'aquest acord es realitza entre els dies 1 i 15 del mes, el
pagament s'haurà de realitzar des de la data de recepció de la notificació, fins
al dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins a l’immediat hàbil
següent.

b) Si la notificació d'aquest acord es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes,
el pagament s'haurà de realitzar des de la data de recepció de la notificació,
fins al dia 5 del segon mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins a l’immediat
hàbil següent.

El venciment del termini d’ingrés en període voluntari, sense haver-se fet efectiu el
deute, determinarà l’inici del procediment de constrenyiment, la meritació dels
interessos de demora i dels recàrrecs del període executiu, en els termes previstos a
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l’article 161 de la Llei general tributària en relació amb l’article 10 de la Llei general
pressupostària.

TERCER. Notificar aquest acord Al Consell Comarcal del Gironès amb indicació dels
recursos procedents i a la Intervenció General i Tresoreria de la Diputació de Girona.

21. JG1027/000074/2020-PDDSEL; Prop. dip. del. Suport a Entitats Locals;
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de
l'Ajuntament de Rabós d'Empordà, dins el Fons de Cooperació Econòmica
i Cultural, any 2019 (exp. 2019/625)

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

Expedient Línia Concepte Pressupost Subvenció €

2019/625 Inversions Rehabilitació paviment
C.Banyuls de la Marenda

25.000,00 24.978,50

Vista la petició de l’Ajuntament de Rabós d’Empordà 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 Rabós d’Empordà el canvi de destí de la
subvenció que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2019,
expedient 2019/625, pel concepte i l’import que es detallen.

Concepte inicial Concepte final Pressupost Subvenció
Inicial €

Subvenció
Final €

R e h a b i l i t a c i ó
p a v i m e n t
C.Banyuls de la
Marenda

25.000,00 24.978,50

Reparació mur
de contenció del
C. Banyuls

80.935,07 24.978,50

Total 24.978,50 24.978,50

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,
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mitjançant el compte justificatiu, dintre del termini prorrogat fins el dia 15 de novembre
de 2020.

22. JG1027/000077/2020-PDDSEL; Prop. dip. del. Suport a Entitats Locals;
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de
l'Ajuntament de Terrades, dins el Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural, any 2019 (exp. 2019/730)

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

Expedient Línia Concepte Pressupost Subvenció €

2019/730 Inversions Parc Infantil 12.226,16 12.226,16
Centre Cívic 16.059,2 16.059,2
Sanejament carrer Barri
del Mas

7.074,45 7.074,45

Total 35.336,20

Vista la petició de l’Ajuntament de Terrades 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 Terrades el canvi de destí de la subvenció que
té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2019, expedient
2019/730, pel concepte i l’import que es detallen.

Concepte inicial Concepte final Pressupost Subvenció
Inicial €

Subvenció
Final €

Parc Infantil Parc Infantil 12.226,16 12.226,16 12.226,16

Centre Cívic Centre Cívic 16.059,2 16.059,2 16.059,2

S a n e j a m e n t
carrer Barri del
Mas

7.074,4 7.074,45

Camins
saludables

8.634,68 7.074,45

35.336,20 35.336,20

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,
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mitjançant el compte justificatiu, dintre del termini prorrogat fins el dia 15 de novembre
de 2020.

23. JG1027/000017/2020-PDDXV; Proposta dip. del. Xarxa Viària; Xarxa Viària
(013): Resolució d'expedient de responsabilitat patrimonial instat per
M.R.F (exp. 2020/663)

Per resolució de la Presidència de 4 de febrer de 2020, es va incoar l’expedient de
responsabilitat patrimonial núm. 2020/663, derivat de la reclamació presentada per
M.R.F. i es va designar l’instructor i el secretari de l’expedient.

Finalitzat el període d’instrucció i el tràmit d’audiència posterior, en data 11 de juny de
2020 s’ha formulat informe jurídic i la proposta de resolució que seguidament es
transcriu:

« I. ANTECEDENTS

1. L’expedient de responsabilitat patrimonial núm. 2020/663 s’ha incoat i instruït a
instàncies de la reclamació de la senyora M.R.F. (RGE núm. 1-2020-000621-2, de
13/01/2020), per mitjà de la qual se sol·licita una indemnització econòmica de
2.020,70 euros pels danys soferts en el seu patrimoni com a conseqüència de l’error
administratiu consistent en la retirada de la tanca de la seva propietat situada entre el
PK 2+720 a 2+750 de la carretera GIP-6531, segons afirma el reclamant.

2. En data 4 de febrer de 2020 es va aprovar la resolució d'incoació del procediment i
es va nomenar l’instructor.

3. Per provisió, de data 3 de març de 2020, es va obrir un període de prova, es va
admetre la prova documental aportada pel reclamant i es va sol·licitar informe del
Servei de Xarxa Viària.

4. Per provisió, de data 3 de juliol de 2020, s’incorpora a l’expedient l’informe del
Servei de Xarxa Viària emès en data 2 de juliol de 2020 i es posa de manifest
l’expedient per tal de formular al·legacions sense que consti la seva presentació.

II. FONAMENTS JURÍDICS

L’interessat reclama que se l’indemnitzi pels danys materials soferts com a
conseqüència de l’error produït per l’Administració en identificar la finca en l’expedient
de protecció de la legalitat número 2019/8216, que va causar la retirada de la tanca
de la seva propietat situada entre el PK 2+720 a 2+750, de la carretera GIP-6531.

La responsabilitat patrimonial de l’Administració està recollida a l’article 106.2 de la
Constitució espanyola, que estableix que “Els particulars, en els termes establerts per
la llei, tindran dret a ser indemnitzats per qualsevol lesió que pateixin en qualsevol
dels seus béns i drets, llevat dels casos de força major, sempre que la lesió sigui
conseqüència del funcionament dels serveis públics”. Així mateix, l’article 32.1 de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, estableix a en els
mateixos termes que “Els particulars tenen dret a ser indemnitzats per les
administracions públiques corresponents de tota lesió que pateixin en qualsevol dels
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seus béns i drets, sempre que la lesió sigui conseqüència del funcionament normal o
anormal dels serveis públics, excepte en els casos de força major o de danys que el
particular tingui el deure jurídic de suportar d’acord amb la Llei”. Així mateix, l’article
34 del mateix text legal estableix els supòsits indemnitzadors i el càlcul tot excloent els
danys que es derivin de fets o circumstàncies que no s’hagin pogut preveure o evitar
segons l’estat dels coneixements de la ciència o de la tècnica existents en el moment
en què s’han produït.

El procediment que cal seguir per efectuar aquesta reclamació és el que estableix la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

Dels fonaments legals anteriors relatius a la responsabilitat patrimonial de
l’Administració, així com de la doctrina i la jurisprudència aplicable, s’infereix que per
tal que es doni aquesta responsabilitat patrimonial és un requisit necessari que hi
concorrin els elements següents: a) un fet imputable a l’Administració, cas en el qual
n’hi ha prou amb acreditar que s’ha produït en el desenvolupament d’una activitat la
titularitat de la qual correspon a un ens públic; b) un dany antijurídic produït, entès
com a detriment patrimonial injustificat i que, per tant, qui el pateix no tingui el deure
jurídic de suportar. El perjudici patrimonial ha de ser real, avaluable econòmicament,
efectiu i individualitzat en relació amb una persona o un grup de persones; c) una
relació de causalitat directa i eficaç entre el fet que s’imputa a l’Administració i el dany
produït, i d) l’absència de força major, com a causa aliena a l’organització i diferent del
cas fortuït.

D’acord amb el que s’exposa, per poder determinar si existeix o no responsabilitat de
l’Administració, és procedent analitzar si s’acrediten els requisits indicats i, en
conseqüència, si queda provada la relació de causalitat entre l’actuació administrativa
i els danys soferts.

En relació amb el fet imputable a l’Administració, en aquest supòsit, s’indica la
referència de l’expedient 2019/8216.

Pel que fa als danys materials al·legats, la interessada aporta la factura número
A000003, de data 09/01/2020, de l’empresa Girotanques, per un import de 1.923,90
euros; i la factura número 23/A 190246, de data 31/12/2019, emesa per l’empresa
Pere Giralt Sagrera, SA, per un import de 96,80 euros.

En definitiva, d’acord amb la instrucció de l’expedient, els documents existents en
l’expedient i l’informe del Servei de Xarxa Viària Local que consta a l’expedient, es
considera que no hi ha relació de causalitat, directa i eficaç, entre el funcionament de
l'administració i els danys reclamats.

En efecte, si bé és cert que des del punt de vista dels antecedents que consten en
l’informe del Servei de Xarxa Viària Local hi va haver un error administratiu alhora
d’ubicar i d’identificar la finca cadastral on hi havia instal·lada la tanca titularitat de la
interessada, no és menys cert que la instal·lació de la tanca es va dur a terme sense
l’autorització del titular de la carretera, tal i com constava en les condicions generals
de la llicència atorgada per l’Ajuntament de Begur.
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El fet que l’Ajuntament de Begur no fes constar expressament l’advertència sobre la
normativa de carreteres locals i només hi hagués una advertència de caràcter general
sobre l’obligació de sol·licitar i obtenir la corresponent autorització, llicència o permís
dels organismes que s’escaiguin, d’acord amb la normativa vigent, no eximeix a la
interessada del seu compliment.

Per tant, en aquest supòsit no hi ha un dany antijurídic produït, entès com a detriment
patrimonial injustificat i que per tant el que el pateix no tingui el deure jurídic de
suportar en tant que la ignorància de les Lleis no n’excusa el seu compliment, tal i
com estableix l’article 6.1 del Codi Civil.

Així, la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya número 772/2007, de
data 05/11/2007, en un supòsit de responsabilitat patrimonial diu: “Y, siguiendo con la
antijuridicidad del daño, ni siquiera la concesión de la licencia de obras por el
Ayuntamiento, expresa o por silencio positivo, sería suficiente para entender que se
ha producido un daño que el particular no tiene la obligación de soportar, al estar ante
un supuesto de competencias compartidas, sino todo lo contrario, ya que, en este
caso, sí existe un deber jurídico del particular de soportar el daño, ya que la limitación
a la edificación deriva directamente de la normativa aplicable, con rango de ley, de
modo que no puede alegarse ignorancia o desconocimiento, pues como establece el
Código Civil la ignorancia de la Ley no exime de su cumplimiento.”

III. CONCLUSIÓ

Per tot això, considero que en aquest supòsit no concorren els requisits necessaris
perquè neixi la responsabilitat patrimonial de l'administració i, per tant, no es pot
establir un nexe de causalitat entre els danys reclamats i l'actuació de l'administració
que gestiona la carretera i, per aquest motiu, la Diputació de Girona no ha
d’indemnitzar a la reclamant pels danys materials soferts.

D’acord amb els anteriors antecedents i fonaments de dret, proposo que l’òrgan
competent dicti resolució desestimant les peticions de la reclamació efectuada.»

D’acord amb el que disposa l’article 91 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, i de conformitat
amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de Xarxa
Viària, per unanimitat, acorda:

Primer. Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial instada per M.R.F.,
relativa als danys soferts en el seu patrimoni com a conseqüència de l’error
administratiu consistent en la retirada de la tanca de la seva propietat situada entre el
PK 2+720 a 2+750 de la carretera GIP-6531.

Segon. Notificar aquesta resolució a les persones interessades.

24. Proposicions urgents
No n’hi ha.

25. Precs i preguntes
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No se’n formulen.

No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 10.40 h, de
la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

El president La secretària interventora
Miquel Noguer i Planas Mireia Acosta Piqué
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