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EXCMA. DIPUTACIÓ DE GIRONA
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN NÚM.: 1029

Número:1029 
Caràcter: Ordinària i telemàtica
Data: 3 de novembre de 2020
Hora d’inici: 10.10 h
Lloc: saló de plens de la Diputació de Girona
Expedient: 2020/9103

Hi assisteixen

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

Hi assisteixen, convidats per la Presidència

Sra. Roser Estañol i Torrent Diputada
Sr. Eduard Llorà i Cullet Diputat
Sr. Jordi Masquef i Creus Diputat
Sr. Josep Sala i Leal Diputat
Sr. Jordi Xargay i Congost Diputat
Sr. Joaquim Ayats i Bartina Diputat
Sr. Josep Maria Bagot i Belfort Diputat
Sra. Anna Barnadas i López Diputada
Sr. Joan Fàbrega i Solé Diputat
Sra. Joana Vilà i Brugué Cap de Gabinet de Presidència
Sra. Marta Payeró Torró Adjunta al vicepresident primer
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Ordre del dia

1. Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 20
d’octubre 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. JG1029/000117/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. Esp.
Educ.; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa a Patronat de l'Escola
Politècnica Superior de la UdG per al finançament de la Promoció de l'Activitat
Universitària, cicle de conferències i Premis Patronat Politècnica (exp. 2020/161)

4. JG1029/000120/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. Esp.
Educ.; Cooperació Cultural (017): Acceptar la renúncia presentada per Drakonia
Productions SL, a la subvenció de creació de públics per a la cultura 2020 (exp.
2020/1500)

5. JG1029/000122/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. Esp.
Educ.; Cooperació Cultural (017): Acceptar la renúncia de Guillem Fernández a
la subvenció de creació de públics per a la cultura 2020 (exp. 2020/1626)

6. JG1029/000123/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. Esp.
Educ.; Cooperació Cultural (017): Acceptar la renúncia de Nibiru Mostra d'Art
Avançada a la subvenció de la creació de públics per a la cultura 2020 (exp.
2020/1514)

7. JG1029/000124/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. Esp.
Educ.; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa per al finançament de
les Coves de Serinyà- Consell Comarcal del Pla de l'Estany (exp. 2020/89)

8. JG1029/000125/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. Esp.
Educ.; Comunicació Cultural (021): Aprovar la renúncia de la subvenció
concedida a Miquel Borrell Sabater per l'edició de la publicació "Rellotges
d'esfera i de sol a les CCGG" (exp. 2020/3160)

9. JG1029/000126/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. Esp.
Educ.; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa per al finançament del
Festival Black Music (exp. 2020/93)

10. JG1029/000129/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. Esp.
Educ.; Cooperació Cultural (017): Convocatòria VIII Concurs Això Pinta Bé, curs
2020-2021 (exp. 2020/8739)

11. JG1029/000130/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. Esp.
Educ.; Monuments (018): Aprovació ajut extraordinari al Consorci de l'Alta
Garrotxa per a la restauració de la rectoria de Sant Aniol d'Aguja (exp.
2020/8376)

12. JG1029/000131/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. Esp.
Educ.; Monuments (018): Aprovació ajut extraordinari per a la rehabilitació del
recinte medieval de Llívia (exp. 2020/8393)

13. JG1029/000137/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. Esp.
Educ.; Monuments (018): Aprovació ajut extraordinari per a la rehabilitació de
l'antic priorat de Santa Maria del Roure (exp. 2020/8438)
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14. JG1029/000006/2020-PPCMIA; Proposta president Conservatori de Música I. A.;
Conservatori de Música: Aprovació preus públics Aula Música Antiga 2020-2021
(exp. 2020/344)

Assumptes procedents dels delegats de les diferents àrees

15. JG1029/000047/2020-PDDHAMSG; Prop. dip. del. Habit., Assist. Mun., Serv.
Gral.; Servei d'Arxius i Gestió de Douments (007): Acceptació renúncies de tres
ajuntaments de les subvencions concedides en el marc de la convocatòria de
subvencions per al foment de projectes de millora de la gestió de documents i
arxius dels ajuntaments i entitats municipals descentralitzades 2019 (exp.
2020/4555)

16. JG1029/000048/2020-PDDHAMSG; Prop. dip. del. Habit., Assist. Mun., Serv.
Gral.; Secretaria General (005): Informar sobre la dissolució de l'agrupació de
municipis de Santa Llogaia d'Àlguema i Siurana d'Empordà, i la constitució de
l'agrupació de Siurana d'Empordà i Vilabertran (exp. 2020/8385)

17. JG1029/000049/2020-PDDHAMSG; Prop. dip. del. Habit., Assist. Mun., Serv.
Gral.; Compra Pública (008): Aprovar un conveni de col·laboració
interadministrativa entre la Diputació de Girona i la Diputació de Lleida per a la
cessió de l'aplicació de gestió del Butlletí Oficial de la Província i l'aplicació
iPlecs (exp. 2020/2506)

18. JG1029/000050/2020-PDDHAMSG; Prop. dip. del. Habit., Assist. Mun., Serv.
Gral.; Patrimoni i expropiacions (009): Cessió d'ús de locals Ronda Sant Antoni
Maria Claret, 28, 1r, Girona a favor del Consorci de Vies Verdes (exp.
8332/2020)

19. JG1029/000051/2020-PDDHAMSG; Prop. dip. del. Habit., Assist. Mun., Serv.
Gral.; Patrimoni i expropiacions (009): Extinció de la cessió a precari del pis C.
Emili Grahit, 13, 9è B, Girona, a Consorci de Vies Verdes (exp. 8237/2020)

20. JG1029/000060/2020-PDDMA; Proposta dip. del. Medi Ambient; Medi Ambient
(014): Resolució de la segona convocatòria de subvencions per a actuacions,
per part d'organitzacions no lucratives, de conservació del patrimoni natural i per
a custòdia del territori, anualitats 2020-2021 (exp. 2020/6704)

21. JG1029/000024/2020-PDDPDEL; Prop. dip. del. Prom. i Desenv. Econ. Local;
Promoció i desenvolupament Econòmic Local (015): Proposta d'aprovació
unificada de diverses convocatòries de subvencions del Servei de Promoció i
Desenvolupament Econòmic Local. Anualitat 2021 (exp 2020/8271)

22. JG1029/000083/2020-PDDSEL; Prop. dip. del. Suport a Entitats Locals;
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de
l'Ajuntament de Gombrèn, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any
2020 (exp. 2020/853)

23. JG1029/000084/2020-PDDSEL; Prop. dip. del. Suport a Entitats Locals;
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de
l'Ajuntament de Mont-ras, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any
2019 (exp. 2019/590)

24. JG1029/000085/2020-PDDSEL; Prop. dip. del. Suport a Entitats Locals;
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de
l'Ajuntament de Sant Andreu Salou, dins el Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural, any 2019 (exp. 2019/663)

25. Proposicions urgents
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26. Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió

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

S'aprova per unanimitat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 20 d’octubre
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. JG1029/000117/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn.
Esp. Educ.; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa a Patronat de
l'Escola Politècnica Superior de la UdG per al finançament de la Promoció
de l'Activitat Universitària, cicle de conferències i Premis Patronat
Politècnica (exp. 2020/161)

El Patronat de l’Escola Politècnica Superior de la UdG, ha sol·licitat una subvenció
nominativa per al finançament de la Promoció de l’Activitat Universitària, cicle de
conferències i Premis Patronat Politècnica, que tindrà lloc a Girona l’any 2020, i s’ha
instruït l'expedient corresponent (2020/161).

El Patronat de l’Escola Politècnica Superior de la UdG disposa cada any en el seu
pressupost d’una partida destinada a ajuts orientats a la promoció de l’activitat
universitària, els premis pels projectes final de carrera i cicles de conferències.

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

Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada
nominativament a favor del Patronat de l’Escola Politècnica Superior de la UdG, de
conformitat amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona, la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un
acord, de conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
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D’acord al decret  de la Presidència de 18 de juliol de 2019, es delega a la Junta de
Govern les atribucions per a l’atorgament de subvencions a l’empara de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, amb càrrec als crèdits 4 i 7
del vigent pressupost corporatiu, d’import a partir de 18.001,00 euros, inclòs.

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

PRIMER. Concedir la subvenció a el Patronat de l’Escola Politècnica Superior de la
UdG , per al finançament de la  Promoció de l’Activitat Universitària, cicle de
conferències i Premis Patronat Politècnica que tindrà lloc a Girona, l’any 2020, que es
detalla a continuació:

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

Nom del beneficiari NIF del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

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

2020/161 Patronat de
l’Escola Politècnica
Superior de la UdG

G17241506 Promoció de
l ’ A c t i v i t a t
Univers i tàr ia,
cicle de
conferències i
P r e m i s
P a t r o n a t
Politècnica

Des del 16
d’octubre del
2019 fins al 20
d’octubre de
2020

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

Cost de les
despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a
justificar

37.600€ 37.600€ 28.500,00 € 75,79% 37.600€

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 28.500,00 EUROS,
(28.500,00€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3260/48105 del pressupost
de la Diputació de Girona de 2020.

TERCER. Objecte.
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada
exclusivament a l’execució de les despeses de la Promoció de l’Activitat
Universitària, cicle de conferències i Premis Patronat Politècnica, que consten en
el pressupost de la sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra
naturalesa.

El període d’execució de l’actuació subvencionada és des del 16 d’octubre de 2019
fins al 20 d’octubre de 2020.

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

CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.
Es considera que el Patronat de l’Escola Politècnica Superior de la UdG, accepta la
subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per a la seva
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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 28.500,00 € que representa
un percentatge de finançament del 75,79%, quan s’hagi presentat el compte
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.

SETÈ. Règim de justificació.
El Patronat de l’Escola Politècnica Superior de la UdG ha de justificar la subvenció
concedida, per l’import de 65.600,00€ corresponents a l’import de les despeses de
Promoció de l’Activitat Universitària, cicle de conferències i Premis Patronat
Politècnica que consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la
presentació telemàtica al Registre General de la Diputació de la documentació
següent:

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

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

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

És inadmissible cap canvi de destinació.

La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 15 de novembre de
2020. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst,
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de
justificació.

Tan bon punt el Patronat de l’Escola Politècnica Superior de la UdG, 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
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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.
El Patronat de l’Escola Politècnica Superior de la UdG, té les obligacions següents:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

j) Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin
aplicables, d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern. (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
preparació de l’activitat, tot i que finalment no s’hagi pogut dur a terme, sempre i quan
estigui degudament motivat.
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DISSETÈ. Notificar aquest acord al Patronat de l’Escola Politècnica Superior de la
UdG.

4. JG1029/000120/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn.
Esp. Educ.; Cooperació Cultural (017): Acceptar la renúncia presentada per
Drakonia Productions SL, a la subvenció de creació de públics per a la
cultura 2020 (exp. 2020/1500)

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, amb data 7 d’abril de 2020, va aprovar
la resolució de la convocatòria de subvencions per a la creació de públics per a la
cultura, anualitat 2020 (2019/7485), en la qual, entre d’altres, va concedir una
subvenció a Drakonia Productions SL per les “Jornades lúdicoculturals Gerunda” (exp.
2020/1500).

NÚM.
EXPED. ENTITATS NIF ACTIVITAT PRESSUPOST SOL·LICITA PUNTUACIÓ SUBVENCIÓ

FINAL

1500

Drakonia
Production

s SL B55287445

Jornades
lúdicoculturals

Gerunda 87.000,00 € 37.000,00 € 22,5 1.999,72 €

En data 16 de setembre de 2020, Drakonia Productions SL, amb NIF B88257445 ha
presentat una comunicació expressa de renúncia de la subvenció de 1.999,72 €
concedida per la Junta de Govern del 7 d’abril de 2020, descrita prèviament.

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

PRIMER. Acceptar formalment la renúncia presentada per Drakonia Productions SL,
amb NIF B55287445, a la subvenció de 1.999,72 € concedida per la Junta de Govern
del 7 d’abril de 2020, en l’acord de resolució de la convocatòria pública de
subvencions en règim de concurrència competitiva per a la creació de públics per a la
cultura (exp. 2019/7485), i procedir a l’arxiu i tancament de l’expedient corresponent.

SEGON. Anul·lar el saldo de MIL NOU-CENTS NORANTA-NOU EUROS amb
SETANTA-DOS CÈNTIMS (1.999,72 €), corresponent a la subvenció atorgada a
Drakonia Productions SL, i retornar-lo a l’aplicació d’origen.

TERCER. Notificar aquest acord a Drakonia Productions SL.

5. JG1029/000122/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn.
Esp. Educ.; Cooperació Cultural (017): Acceptar la renúncia de Guillem
Fernández a la subvenció de creació de públics per a la cultura 2020 (exp.
2020/1626)

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, amb data 7 d’abril de 2020, va aprovar
la resolució de la convocatòria de subvencions per a la creació de públics per a la
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cultura, anualitat 2020 (2019/7485), en la qual, entre d’altres, va concedir una
subvenció a Guillem Fernández per “La Revolta dels Íbers” (exp. 2020/1626).

NÚM.
EXPED. ENTITATS NIF ACTIVITAT PRESSUPOST SOL·LICITA PUNTUACIÓ SUBVENCIÓ

FINAL

1626
Guillem

Fernández 4766XXXX
La Revolta
dels Íbers 21.200,00 € 16.200,00 € 11 1.173,17 €

En data 16 de setembre de 2020, Guillem Fernández, amb NIF 4766XXXX ha
presentat una comunicació expressa de renúncia de la subvenció de 1.173,17 €
concedida per la Junta de Govern del 7 d’abril de 2020, descrita prèviament

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

PRIMER. Acceptar formalment la renúncia presentada per Guillem Fernández, amb
NIF 46760660G, a la subvenció de 1.173,17 € concedida per la Junta de Govern del 7
d’abril de 2020, en l’acord de resolució de la convocatòria pública de subvencions en
règim de concurrència competitiva per a la creació de públics per a la cultura (exp.
2019/7485), i procedir a l’arxiu i tancament de l’expedient corresponent.

SEGON. Anul·lar el saldo de MIL CENT SETANTA-TRES EUROS amb DISSET
CÈNTIMS (1.173,17 €), corresponent a la subvenció atorgada a Guillem Fernández, i
retornar-lo a l’aplicació d’origen.

TERCER. Notificar aquest acord a Guillem Fernández.

6. JG1029/000123/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn.
Esp. Educ.; Cooperació Cultural (017): Acceptar la renúncia de Nibiru
Mostra d'Art Avançada a la subvenció de la creació de públics per a la
cultura 2020 (exp. 2020/1514)

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, amb data 7 d’abril de 2020, va aprovar
la resolució de la convocatòria de subvencions per a la creació de públics per a la
cultura, anualitat 2020 (2019/7485), en la qual, entre d’altres, va concedir una
subvenció a Nibiru Mostra d’Art Avançada pel “Parc Electrònic” (exp. 2020/1514).

NÚM.
EXPED. ENTITATS NIF ACTIVITAT PRESSUPOST SOL·LICITA PUNTUACIÓ SUBVENCIÓ

FINAL

1514

Nibiru
Mostra
d’Art

Avançada G55305981
Parc

Electrònic 5.070,00 € 3.000,00 € 8,75 933,20 €
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En data 29 de setembre de 2020, Nibiru Mostra d’Art Avançada, amb NIF G55305981
ha presentat una comunicació expressa de renúncia de la subvenció de 933,20 €
concedida per la Junta de Govern del 7 d’abril de 2020, descrita prèviament.

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

PRIMER. Acceptar formalment la renúncia presentada Nibiru Mostra d’Art Avançada,
amb NIF G55305981, a la subvenció de 933,20 € concedida per la Junta de Govern
del 7 d’abril de 2020, en l’acord de resolució de la convocatòria pública de
subvencions en règim de concurrència competitiva per a la creació de públics per a la
cultura (exp. 2019/7485), i procedir a l’arxiu i tancament de l’expedient corresponent.

SEGON. Anul·lar el saldo de NOU-CENTS TRENTA-TRES amb VINT EUROS
(933,20 €), corresponent a la subvenció atorgada a Nibiru Mostra d’Art Avançada, i
retornar-lo a l’aplicació d’origen.

TERCER. Notificar aquest acord a Nibiru Mostra d’Art Avançada.

7. JG1029/000124/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn.
Esp. Educ.; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa per al
finançament de les Coves de Serinyà- Consell Comarcal del Pla de l'Estany
(exp. 2020/89)

El Consell Comarcal Pla de l’Estany, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al
finançament del funcionament i activitats de les Coves de Serinyà, l’any 2020, i s’ha
instruït l'expedient corresponent (2020/89).

El Consell Comarcal del Pla de l’Estany té cura del funcionament i activitats del Parc
de les Coves de Serinyà. Actuacions imprescindibles per tal de poder assegurar el
bon funcionament de les instal·lacions i de les activitats que s’hi desenvolupen i per
continuar socialitzant les descobertes arqueològiques que any rere any es van portant
a terme en els diferents jaciments que formen part del Parc.

El Ple de la Diputació de Girona del 17 de desembre de 2019 va aprovar el Pla
Estratègic de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació
Cultural tindrà una línia de subvencions específiques per al manteniment i conservació
d’espais arqueològics singulars de les comarques de Girona. L’objectiu d’aquesta línia
és donar suport a elements arqueològics rellevants i singulars de les comarques de
Girona.

Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada
nominativament a favor del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, 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
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21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.

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

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

PRIMER. Concedir la subvenció al Consell Comarcal Pla de l’Estany , per al
finançament de les Coves de Serinyà, 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

2020/89 Consell Comarcal
Pla de l’Estany

P6700010I Funcionament
i activitats
Coves de
Serinyà

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

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

Cost de les
despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a
justificar

19.000,00€ 19.000,00€ 19.000,00€ 100 % 19.000,00€

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de  DINOU MIL EUROS,
(19.000,00€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/46504 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’1de novembre de 2019
fins  al 31 d’octubre de 2020.

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

CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.
Es considera que el Consell Comarcal Pla de l’Estany, accepta la subvenció, així com
les condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació estipulades en
aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest acord,
no manifesta el contrari.
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SISÈ. Quantia, finançament i pagament.
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 19.000,00 € que representa
un percentatge de finançament del 100 %, quan s’hagi presentat el compte justificatiu
tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.

SETÈ. Règim de justificació.
El Consell Comarcal Pla de l’Estany  ha de justificar la subvenció concedida, per
l’import de 19.000,00€ 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 de la Diputació de Girona.
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat;
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la
factura;
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb
identificació de l’import i la seva procedència;
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de
les activitats.

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

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

És inadmissible cap canvi de destinació.

La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 15 de novembre de
2020. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst,
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de
justificació.

Tan bon punt el Consell Comarcal Pla de l’Estany, 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



15
Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat

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.
El Consell Comarcal Pla de l’Estany, té les obligacions següents:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DISSETÈ. Notificar aquest acord al Consell Comarcal Pla de l’Estany.

8. JG1029/000125/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn.
Esp. Educ.; Comunicació Cultural (021): Aprovar la renúncia de la
subvenció concedida a Miquel Borrell Sabater per l'edició de la publicació
"Rellotges d'esfera i de sol a les CCGG" (exp. 2020/3160)

En data 30 de juny de 2020, la Junta de Govern va concedir una subvenció de 754,88
euros al senyor Miquel Borrell Sabater per a l’edició del llibre “Rellotges d’esfera i de
sol a les comarques gironines” (Expedient 2020/3160), dins la convocatòria de
subvencions per al foment de produccions editorials, any 2020.

El Sr. Miquel Borrell Sabater, en data 1 d’octubre de 2020, ha presentat un escrit en
què al·lega no poder complir amb els requisits de justificació establerts en la resolució
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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. Miquel Borrell Sabater de
la subvenció de 754,88 euros atorgada per la Junta de Govern de data 30 de juny de
2020 per a l’edició del llibre “Rellotges d’esfera i de sol a le_11s comarques gironines”
(Expedient 2020/3160).

Segon. Anul·lar la despesa compromesa a favor del Sr. Miquel Borrell Sabater amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 303/3340/47001.

Tercer. Notificar aquest acord al Sr. Miquel Borrell Sabater.

9. JG1029/000126/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn.
Esp. Educ.; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa per al
finançament del Festival Black Music (exp. 2020/93)

Multi-Art Produccions, S.L. ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament
del  Black Music Festival, que tindrà lloc a Girona, l’any 2020, i s’ha instruït l'expedient
corresponent (2020/93).

El  Black Music Festival és un festival que va ser pioner a l’estat espanyol, en
agrupar les músiques d’arrels afro-americanes en un cicle temàtic, i que al llarg dels
anys ha assolit un prestigi i una consideració fora de dubtes. Tot i ser un festival
nascut a Salt, des de fa uns anys la capitalitat de Girona juntament amb la
incorporació d’altres espais i poblacions de les comarques gironines com ara
Fornells de la Selva, Bescanó i aquest any també Torroella de Montgrí, el BMF és ja,
indubtablement, un festival associat a la marca Girona en el sentit més ampli del
territori.

En el cas del Black Music Festival, la pandèmia i el confinament va afectar ja des de
la primera setmana de Festival. Tot i que la major part de la producció així com la
quasi bé totalitat de la comunicació ja estava feta, una gran part de la programació
se n’ha vist afectada.

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.

Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada
nominativament a favor de Multi-Art Produccions, S.L., 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
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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 Multi-Art Produccions, S.L. per al finançament del
Black Music Festival, 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

2020/93 M u l t i - A r t
Produccions, S.L.

B17704024 Black Music
Festival, que
tindrà lloc a
Girona.

Des de l’1 de
gener fins al
19 de
novembre de
2020

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

Cost de les
despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a
justificar

160.500,00€ 160.500,00€ 38.000,00 € 23,67 % 160.500,00€

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de  TRENTA-VUIT MIL EUROS,
(38.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/47000 del pressupost
de la Diputació de Girona de 2020.

TERCER. Objecte.
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.

El període d’execució de l’actuació subvencionada és des de l’1 de gener fins al 19 de
novembre de 2020.

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

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

SISÈ. Quantia, finançament i pagament.
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 38.000,00 € que representa
un percentatge de finançament del 23,67 %, quan s’hagi presentat el compte
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.

SETÈ. Règim de justificació.
Multi-Art Produccions, S.L.  ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de
160.500,00 € corresponents a l’import de les despeses que consten en el pressupost
de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al Registre General
de la Diputació de la documentació següent:

a) El compte justificatiu normalitzat de la Diputació de Girona.
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat;
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la
factura;
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb
identificació de l’import i la seva procedència;
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de
les activitats.
f) Justificant de l’acord de col·laboració 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, 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
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Reglament de la LLei 38/2008, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat
per RD 887/2006 de 21 de juliol.

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

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

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

És inadmissible cap canvi de destinació.

La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 27 de novembre de
2020. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst,
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de
justificació.

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

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

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

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
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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.
Multi-Art Produccions, S.L. té les obligacions següents:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DISSETÈ. Notificar aquest acord a Multi-Art Produccions, S.L.

10. JG1029/000129/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn.
Esp. Educ.; Cooperació Cultural (017): Convocatòria VIII Concurs Això
Pinta Bé, curs 2020-2021 (exp. 2020/8739)

El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà
una línia de subvencions per al programa “Indika”. El concurs dels programes
pedagògics i divulgatius, Això Pinta Bé, de la Diputació de Girona, forma part del
projecte “Indika”.

Els programes pedagògics i divulgatius de la Diputació de Girona posen en relació els
alumnes de les escoles i els instituts amb els centres de conservació, difusió i
interpretació del patrimoni natural i cultural del territori, incorporant valors per
aconseguir la sensibilització i la responsabilització dels escolars amb el medi ambient i
els béns culturals, la història i la memòria.

Per això, la creació d'un concurs de dibuix i pintura esdevé una acció complementària
per a l'alumnat tot propiciant la seva creativitat.
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L’objecte d’aquesta convocatòria és fixar els criteris per als centres educatius que
hagin realitzat alguna activitat en el marc dels programes «Indika» i «Del mar als
cims» i que vulguin participar al concurs presentant un treball artístic o de relats que
representi el patrimoni o tema estudiat en l'activitat pedagògica, d’acord amb les
bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 22
de setembre de 2020, publicades al BOP núm. 191, 2 d’octubre de 2020.

La tramitació de la convocatòria que es proposa que s’aprovi s’ajusta al que
s’estableix a l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la Llei
38/2003, general de subvencions, i l’òrgan competent per aprovar-la és la Junta de
Govern, d’acord amb el que estableixen les bases específiques reguladores.

Atesos els antecedents exposats i l’informe del caps dels centres gestors de
Cooperació Cultural i de Medi Ambient, la Junta de Govern, a proposta del diputat
president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i
Educació, per unanimitat, acorda:

Primer. Aprovar la convocatòria anticipada en règim de concurrència competitiva per
al VIII concurs dels programes pedagògics i divulgatius, Això Pinta Bé, de la Diputació
de Girona, el text de la qual es transcriu literalment a continuació:

“Convocatòria anticipada del VIII Concurs dels programes pedagògics i
divulgatius, Això Pinta Bé, de la Diputació de Girona – curs 2020-2021
1. Objecte i finalitat
L’objecte d’aquesta convocatòria és fixar els criteris per als centres educatius que
hagin realitzat alguna activitat en el marc dels programes «Indika» i «Del mar als
cims» i que vulguin participar al concurs presentant un treball artístic o de relats que
representi el patrimoni o tema estudiat en l'activitat pedagògica, d’acord amb les
bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 22
de setembre de 2020.

2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària
L’import màxim destinat a la convocatòria és de 6.000,00 €. Les aplicacions
pressupostàries a què s’aplica el crèdit, els imports i la distribució d’anualitats són els
següents:

Anualitat A p l i c a c i ó
pressupostària

Import €

2021 300/3260/45390 3.000,00
€

2021 500/1700/45396 3.000,00
€

Total 6.000,00
€

També es vinculen a aquesta convocatòria les aplicacions 300/3340/48101 i
500/1700/48200, amb estimació de despesa que inicialment és zero.
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La distribució d’aquests imports té caràcter estimatiu, i es podrà redistribuir entre les
aplicacions pressupostàries anteriors en el mateix acte de concessió de les
subvencions.
L’autorització resta condicionada suspensivament a l'existència de crèdit adequat i
suficient per al finançament en l'exercici pressupostari corresponent als quals s'imputa
la despesa de les obligacions que se'n derivin.
En cas de no esgotar les dotacions previstes, aquestes retornaran a les consignacions
pressupostàries inicialment previstes en els pressupostos generals de la Diputació de
Girona.

3. Criteris de valoració
D’acord a les bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la
sessió de 22 de setembre de 2020, publicades al BOP núm. 191, 2 d’octubre de 2020,
per a la selecció de les obres finalistes i semifinalistes es tindrà en compte la qualitat
de l’obra en relació amb l’edat de l’alumnat.

4. Termini de presentació de sol·licituds
La presentació dels treballs es farà de forma telemàtica a través del formulari
específic que estarà disponible en el web dels programes pedagògics
(http:www.programespedagogics.cat).  Els centres escolars podran presentar els
treballs un cop duta a terme l’activitat subvencionada dins del curs escolar 2020-2021,
en format JPG o PDF i podran participar en el concurs totes les obres que s'hagin
enviat fins a l'1 de maig de l’any 2021.

5. Import de les subvencions
L’import dels premis serà de 600 €, per als 1rs guardonats, i de 300 €, per als 2ns
guardonats pels treballs guanyadors en la modalitat del concurs artístic.
Pel que fa a la modalitat de concurs de relats, l’import dels premis serà de 600 €, per
als dos guardonats dels treballs guanyadors.

6. Termini de resolució i notificació
6.1. Termini de resolució
El termini per a emetre el veredicte del jurat serà, com a màxim, de 60 dies hàbils a
comptar des de la data de tancament del període de presentació de les sol·licituds.
S’entendran com a desestimades totes aquelles propostes que no s’hagin inclòs en el
veredicte del jurat.
6.2. Termini de notificació
La resolució es notificarà de manera individualitzada a tots els beneficiaris, tal com
preveu l’article 41.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu
comú de les administracions públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels
quals s’hagi desestimat, en el termini màxim de deu dies hàbils a comptar de la data
d’adopció de l’acord.

Els beneficiaris, una vegada se’ls hagi comunicat l’acord de concessió, hauran
d’acceptar sense reserves el premi així com les condicions imposades en la
concessió. S’entendrà aquesta acceptació si no s’ha expressat el contrari en el termini
d’un mes a partir de la recepció de l’indicat acord.

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

8. Publicitat
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis i al lloc web de la Diputació, i el
seu extracte, d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de
subvencions, es publicarà al BOPG.”

Segon. Autoritzar la despesa de la convocatòria per un import màxim de 6.000,00 €,
distribuïts amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i anualitats següents:

Anualitat A p l i c a c i ó
pressupostària

Import €

2021 300/3260/45390 3.000,00
€

2021 500/1700/45396 3.000,00
€

Total 6.000,00
€

També es vinculen a aquesta convocatòria les aplicacions 300/3340/48101 i
500/1700/48200, amb estimació de despesa que inicialment és zero.

La distribució d’aquests imports té caràcter estimatiu, i es podrà redistribuir entre les
aplicacions pressupostàries anteriors en el mateix acte de concessió de les
subvencions.

L’autorització resta condicionada suspensivament a l'existència de crèdit adequat i
suficient per al finançament en l'exercici pressupostari corresponent als quals s'imputa
la despesa de les obligacions que se'n derivin.

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

Quart. Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el president de la
Diputació de Girona en el termini d’1 mes a comptar de l’endemà de la publicació, o
directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu
de Girona en el termini de 2 mesos.

11. JG1029/000130/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn.
Esp. Educ.; Monuments (018): Aprovació ajut extraordinari al Consorci de
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l'Alta Garrotxa per a la restauració de la rectoria de Sant Aniol d'Aguja
(exp. 2020/8376)

El Consorci de l’Alta Garrotxa, amb domicili al municipi d’Olot, en el 30 de setembre
del 2020 ha sol·licitat una subvenció directa per al finançament de la rehabilitació del
refugi de Sant Aniol d’Aguja, i s’ha instruït l'expedient 2020/8376.

L’esmentat Consorci té com a objectiu principal divulgar i difondre tot allò relacionat
amb el patrimoni històric i natural de l’Alta Garrotxa. I, entre aquestes actuacions, vol
col·laborar en la rehabilitació del refugi de Sant Aniol d’Aguja, situat al municipi de
Montagut-Oix.

Atès l’interès especial que té aquesta actuació per a la conservació del nostre
patrimoni immoble de valor patrimonial i del fet que no es pot incloure a causa de la
singularitat de la subvenció en cap convocatòria de concurrència competitiva de la
Diputació, d’acord amb el que estableix l’article 22.2 c de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, i l’article 15 c de l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona; 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 del cap de Monuments, i atesos els antecedents exposats, la Junta de
Govern, a proposta del diputat delegat de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i
Educació, per unanimitat, acorda:

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

Núm. expedient Nom del beneficiari CIF/NIF

2020/8376 Consorci de l’Alta Garrotxa P1700039I

Objecte de la subvenció Naturalesa

Rehabilitació de la rectoria de Sant Aniol d’Aguja inversió

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

Import de la subvenció (en €) % de finançament

27.118,80 € 25.000,00 € 92,19 %

Segon. Autoritzar i disposar la despesa de 25.000,00 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 304/3360/76761 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.

No es consideren despeses subvencionables, les taxes municipals, com les llicències
d’obres, despeses de lloguer o despeses dels membres de l’entitat per dietes.
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Únicament, es poden imputar les detallades en el pressupost original i directament
relacionades amb la realització de la intervenció.

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 el dia d’aprovació de la
subvenció i finalitza el 30 de novembre de 2020.

El termini de 30 de novembre de 2020 per a l’execució i justificació de les obres pot
ser prorrogat d’acord amb allò previst en l’Ordenança general de subvencions i per la
Llei 39/2015.

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

Cinquè. Acceptació de la subvenció.
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 de cinc dies hàbils a partir de l’acabament
del període d’execució establert al punt tercer d’aquest acord, la realització efectiva de
l’objecte de la subvenció, per 27.118,80 €, corresponent a l’import de les despeses
que consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació
al Registre General de la Diputació del compte justificatiu normalitzat, disponible a
l’apartat «Documentació» del web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat),
acompanyat de la documentació següent:

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

Quan l’import de la despesa subvencionable sigui superior a les quanties establertes
per la legislació vigent de contractació pública en relació amb el contracte menor, el
beneficiari ha de justificar que ha sol·licitat com a mínim 3 ofertes a diferents
proveïdors, prèviament a la contractació del compromís, excepte que per les
característiques especials de l’objecte del contracte no hi hagi en el mercat suficient
nombre d’entitats que el realitzin, prestin o subministrin, o tret que la despesa
s’hagués realitzat amb anterioritat a la sol·licitud de la subvenció.

En cas d’inversions, s’admet la presentació d’un màxim de 3 justificacions parcials
sempre que es faci en la forma i amb els terminis de justificació establerts en aquesta
resolució.

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

En cas que el cost justificat sigui inferior al que consta en el pressupost acceptat, la
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el
percentatge de desviació.

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

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

Setè. Pagament. No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la
presentació del compte justificatiu corresponent. Es tramitarà el pagament de la
subvenció previ informe favorable del cap del centre gestor. El pagament de la
subvenció es farà mitjançant una transferència bancària.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) Els que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
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b) En cas d’incompliment d'altres obligacions que preveuen aquestes
bases.

c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.
d) Si en el termini de tres anys, a comptar des de l’atorgament d’aquesta

subvenció, no s’ha iniciat l’activitat de Museu del circ amb la seva
obertura al públic.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Setzè. Normes supletòries.
En tot el que no s’hagi previst en aquest acord serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17

de novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions; l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona, i la resta de normes que hi siguin aplicables.

Dissetè. Notificar aquest acord a l’interessat amb la indicació dels recursos
procedents.

12. JG1029/000131/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn.
Esp. Educ.; Monuments (018): Aprovació ajut extraordinari per a la
rehabilitació del recinte medieval de Llívia (exp. 2020/8393)

L’Ajuntament de Llívia, amb domicili al municipi homònim, en el dia 2 d’octubre del
2020, ha sol·licitat una subvenció directa per al finançament de la restauració del
conjunt fortificat d’època medieval de Llívia, i s’ha instruït l'expedient 2020/8393.

L’esmentat acció té com a objectiu rehabilitar les restes de les fortificacions medievals
d’aquesta població i fer-les visitables i accessibles al conjunt de la ciutadania.

Atès l’interès especial que té aquesta actuació per a la conservació del nostre
patrimoni immoble de valor patrimonial i del fet que no es pot incloure a causa de la
singularitat de la subvenció en cap convocatòria de concurrència competitiva de la
Diputació, d’acord amb el que estableix l’article 22.2 c de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, i l’article 15 c de l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona; 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.
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Vist l’informe del cap de Monuments, i atesos els antecedents exposats, la Junta de
Govern, a proposta del diputat delegat de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i
Educació, per unanimitat, acorda:

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

Núm. expedient Nom del beneficiari CIF/NIF

2020/8393 Ajuntament de Llívia P1710100G

Objecte de la subvenció Naturalesa

Rehabilitació de muralles medievals, recinte interjussà inversió

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

Import de la subvenció (en €) % de finançament

24.739,50 € 20.000,00 € 80,84 %

Segon. Autoritzar i disposar la despesa de 20.000,00 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 304/3360/76201 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.

No es consideren despeses subvencionables, les taxes municipals, com les llicències
d’obres, despeses de lloguer o despeses dels membres de l’entitat per dietes.
Únicament, es poden imputar les detallades en el pressupost original i directament
relacionades amb la realització de la intervenció.

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 el dia d’aprovació de la
subvenció i finalitza el 30 de novembre de 2020.

El termini de 30 de novembre de 2020 per a l’execució i justificació de les obres pot
ser prorrogat d’acord amb allò previst en l’Ordenança general de subvencions i per la
Llei 39/2015.

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

Cinquè. Acceptació de la subvenció.
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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 de cinc dies hàbils a partir de l’acabament
del període d’execució establert al punt tercer d’aquest acord, la realització efectiva de
l’objecte de la subvenció, per 24.739,50 €, corresponent a l’import de les despeses
que consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació
al Registre General de la Diputació del compte justificatiu normalitzat, disponible a
l’apartat «Documentació» del web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat),
acompanyat de la documentació següent:

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

Quan l’import de la despesa subvencionable sigui superior a les quanties establertes
per la legislació vigent de contractació pública en relació amb el contracte menor, el
beneficiari ha de justificar que ha sol·licitat com a mínim 3 ofertes a diferents
proveïdors, prèviament a la contractació del compromís, excepte que per les
característiques especials de l’objecte del contracte no hi hagi en el mercat suficient
nombre d’entitats que el realitzin, prestin o subministrin, o tret que la despesa
s’hagués realitzat amb anterioritat a la sol·licitud de la subvenció.

En cas d’inversions, s’admet la presentació d’un màxim de 3 justificacions parcials
sempre que es faci en la forma i amb els terminis de justificació establerts en aquesta
resolució.

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

En cas que el cost justificat sigui inferior al que consta en el pressupost acceptat, la
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el
percentatge de desviació.
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Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a
la base primera (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos, etc.), superin la despesa
efectiva.

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

Setè. Pagament. No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la
presentació del compte justificatiu corresponent. Es tramitarà el pagament de la
subvenció previ informe favorable del cap del centre gestor. El pagament de la
subvenció es farà mitjançant una transferència bancària.

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

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

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

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

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

a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció.
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i la informació que li sigui requerida
en relació amb l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable.
c) Notificar a la Diputació de Girona la informació relativa als ajuts obtinguts o
demanats a altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o
internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud.
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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) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.
f) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.

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

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

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

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

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

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

b) En cas d’incompliment d'altres obligacions que preveuen aquestes
bases.

c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.
d) Si en el termini de tres anys, a comptar des de l’atorgament d’aquesta

subvenció, no s’ha iniciat l’activitat de Museu del circ amb la seva
obertura al públic.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

competència quan concorri algun dels supòsits d’abstenció que
estableix la Llei.

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

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

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

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

Dissetè. Notificar aquest acord a l’interessat amb la indicació dels recursos
procedents.

13. JG1029/000137/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn.
Esp. Educ.; Monuments (018): Aprovació ajut extraordinari per a la
rehabilitació de l'antic priorat de Santa Maria del Roure (exp. 2020/8438)

L’Ajuntament de Pont de Molins, amb domicili al municipi homònim, en el dia 2
d’octubre del 2020 ha sol·licitat una subvenció directa per al finançament de la
rehabilitació de l’antic priorat de Santa Maria del Roure, i s’ha instruït l'expedient
2020/8438.

L’esmentat acció té com a objectiu rehabilitar les restes d’aquest antic priorat
agustinià i de l’església barroca annexa i fer-los visitables i accessibles al conjunt de la
ciutadania.

Atès l’interès especial que té aquesta actuació per a la conservació del nostre
patrimoni immoble de valor patrimonial i del fet que no es pot incloure a causa de la
singularitat de la subvenció en cap convocatòria de concurrència competitiva de la
Diputació, d’acord amb el que estableix l’article 22.2 c de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, i l’article 15 c de l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona; 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 del cap de Monuments, i atesos els antecedents exposats, la Junta de
Govern, a proposta del diputat delegat de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i
Educació, per unanimitat, acorda:

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

Núm. expedient Nom del beneficiari CIF/NIF
2020/8438 Ajuntament de Pont de Molins P1714400G

Objecte de la subvenció Naturalesa
Rehabilitació de l’antic priorat de Santa Maria del Roure inversió

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

Import de la subvenció (en €) % de finançament

23.324,36 € 20.000,00 € 85,75 %
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Segon. Autoritzar i disposar la despesa de 20.000,00 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 304/3360/76201 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.

No es consideren despeses subvencionables, les taxes municipals, com les llicències
d’obres, despeses de lloguer o despeses dels membres de l’entitat per dietes.
Únicament, es poden imputar les detallades en el pressupost original i directament
relacionades amb la realització de la intervenció.

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 el dia d’aprovació de la
subvenció i finalitza el 30 de novembre de 2020.

El termini de 30 de novembre de 2020 per a l’execució i justificació de les obres pot
ser prorrogat d’acord amb allò previst en l’Ordenança general de subvencions i per la
Llei 39/2015.

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

Cinquè. Acceptació de la subvenció.
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 de cinc dies hàbils a partir de l’acabament
del període d’execució establert al punt tercer d’aquest acord, la realització efectiva de
l’objecte de la subvenció, per 23.324,36 €, corresponent a l’import de les despeses
que consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació
al Registre General de la Diputació del compte justificatiu normalitzat, disponible a
l’apartat «Documentació» del web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat),
acompanyat de la documentació següent:

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

Quan l’import de la despesa subvencionable sigui superior a les quanties establertes
per la legislació vigent de contractació pública en relació amb el contracte menor, el
beneficiari ha de justificar que ha sol·licitat com a mínim 3 ofertes a diferents
proveïdors, prèviament a la contractació del compromís, excepte que per les
característiques especials de l’objecte del contracte no hi hagi en el mercat suficient
nombre d’entitats que el realitzin, prestin o subministrin, o tret que la despesa
s’hagués realitzat amb anterioritat a la sol·licitud de la subvenció.

En cas d’inversions, s’admet la presentació d’un màxim de 3 justificacions parcials
sempre que es faci en la forma i amb els terminis de justificació establerts en aquesta
resolució.

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

En cas que el cost justificat sigui inferior al que consta en el pressupost acceptat, la
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el
percentatge de desviació.

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

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

Setè. Pagament. No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la
presentació del compte justificatiu corresponent. Es tramitarà el pagament de la
subvenció previ informe favorable del cap del centre gestor. El pagament de la
subvenció es farà mitjançant una transferència bancària.
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Vuitè. Obligació de difusió i publicitat.
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte
de subvenció, encara que l’activitat ja hagi estat realitzada.

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

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

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

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

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

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

Onzè. Modificació de les subvencions.
 La Junta de Govern de la Diputació de Girona té la facultat de revisar la subvenció
concedida i de modificar la resolució de concessió en el cas que s’hagin alterat les
condicions que s’han tingut en compte per concedir la subvenció.
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Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, el beneficiari no podrà sol·licitar
un canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, ni demanar la modificació del
pressupost o del percentatge de finançament.

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

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

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

b) En cas d’incompliment d'altres obligacions que preveuen aquestes bases.
c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.
d) Si en el termini de tres anys, a comptar des de l’atorgament d’aquesta

subvenció, no s’ha iniciat l’activitat de Museu del circ amb la seva obertura al
públic.

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

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

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

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

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

Quinzè. Principis ètics i regles de conducta. El beneficiari d’aquesta subvenció està
obligat a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de conducta establerts
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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.

Setzè. Normes supletòries.
En tot el que no s’hagi previst en aquest acord serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17

de novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions; l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona, i la resta de normes que hi siguin aplicables.

Dissetè. Notificar aquest acord a l’interessat amb la indicació dels recursos
procedents.

14. JG1029/000006/2020-PPCMIA; Proposta president Conservatori de Música
I. A.; Conservatori de Música: Aprovació preus públics Aula Música Antiga
2020-2021 (exp. 2020/344)

El Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona organitza un any
més l’activitat Aula de Música Antiga per el curs acadèmic 2020-2021. L’Aula s’adreça
a tots aquells estudiants interessats a entrar en contacte amb el “instruments
originals”, a perfeccionar-se en la interpretació del repertori antic i adquirir uns
coneixements teòrics bàsics a l’entorn d’aquesta pràctica. Així mateix, també està
destinada a aquells instrumentistes que tinguin interès a superar una prova per
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accedir a estudis superiors i a professionals que els interessi aquest contacte amb
aquests tipus d'instrument i repertori.

Els estudis impartits a l’Aula de Música Antiga formen part del pla d’estudis de grau
professional, com a assignatura optativa, tant per a l’alumnat del propi conservatori
com per al d’altres centres (seguint el procediment de convalidació implementat per la
subdirecció general d’ensenyaments artístics de la Generalitat de Catalunya).

L’aula de Música Antiga implica l’estudi d’aquest tipus de música (medieval,
renaixement i barroc, principalment) en un context on professors i alumnes tenen
l’oportunitat de compartir experiències i coneixements entorn els instruments originals.
És, per tant, una forma de pertànyer a un col·lectiu de persones que comparteixen un
interès comú: el d’aprendre cada vegada més sobre un estil de música desconegut
per alguns i enormement atractiu per a bona part dels qui el coneixen.

La vigent ordenança reguladora dels preus públics per la prestació dels serveis i la
realització d’activitats relatives als ensenyaments que s’imparteixen al Conservatori,
estableix en el seu article 5.2 que les activitats que no estiguin contemplades en el
quadre de tarifes i que es realitzin durant el curs escolar, la Junta de Govern de la
Diputació serà l’òrgan competent per aprovar les tarifes corresponents.

Vist l’informe de costos del preu públic objecte d’aprovació i l’informe de secretaria, la
Junta de Govern, a proposta de la Presidència del Conservatori de Música Isaac
Albéniz, per unanimitat, acorda:

Primer. Aprovar els següents preus públics:

-Preu públic del curs Aula de Música Antiga 2020-2021
Matrícula ordinària: 127,50 euros
Matrícula alumnes matriculats a l’ensenyament no oficial i no reglat mitjà del
Conservatori: 0,00 euros.
Quotes:

Concepte Preu públic Terminis de
pagament

6 classes individuals d’una hora
d’instrument i servei d’aula 267,50 euros Dos mensualitats

12 classes individuals d’una hora i
servei d’aula 535,00 euros Dos mensualitats

Aquests preus públics es regiran per l’establert a l’ordenança reguladora de preus
públics per a la prestació de serveis i la realització d’activitats relatives als
ensenyaments que s’imparteixen al Conservatori de Música Isaac Albéniz de la
Diputació de Girona.

Segon. Donar compte d’aquest acord al Consell Rector del Conservatori de Música
Isaac Albéniz de la Diputació de Girona.

Tercer. Ordenar la publicació d’aquests preus públics en el Butlletí Oficial de la
Província i el tauler d’anuncis de l’organisme autònom.
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Assumptes procedents dels delegats de les diferents àrees

15. JG1029/000047/2020-PDDHAMSG; Prop. dip. del. Habit., Assist. Mun., Serv.
Gral.; Servei d'Arxius i Gestió de Douments (007): Acceptació renúncies de
tres ajuntaments de les subvencions concedides en el marc de la
convocatòria de subvencions per al foment de projectes de millora de la
gestió de documents i arxius dels ajuntaments i entitats municipals
descentralitzades 2019 (exp. 2020/4555)

La Junta de Govern de la Diputació de Girona de data 17 de setembre de 2019, va
resoldre la concessió de les subvencions per al foment de projectes de millora de
la gestió de documents i arxius dels ajuntaments i entitats municipals
descentralitzades de les comarques gironines, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 202 920046200 del pressupost de 2019 de la Diputació de Girona i
amb un termini per a justificar fins al 31 de gener de 2020.

Dels 32 ajuntaments beneficiaris, tres ajuntaments, que tot seguit enumerem, han
comunicat la renúncia a la subvenció atorgada per la Diputació de Girona. Són:

Ajuntament Expedient Concepte
Import

Concedit
Motiu i data
renúncia

Brunyola i Sant
Martí Sapresa 2019/6575

Projecte d’anàlisi
d’un sistema de
gestió documental
i arxiu

5.004,69

No disposen de partida
pressupostària ni crèdit suficient a
l’exercici 2019 i falta de temps per
executar el projecte – 19-11-2019

Isòvol 2019/6636

Projecte de
classificació i
descripció de la
d o c u m e n t a c i ó
municipal 4.754,45

Import atorgat molt inferior al que es
va sol·licitar i l’ajuntament no pot
assumir la despesa restant que
tampoc està prevista en el
pressupost  – 14-10-2019

La Tallada
d’Empordà 2019/6574

Projecte d’anàlisi
d’un sistema de
gestió documental
i arxiu 5.004,69 No especificat  – 16-09-2020

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

PRIMER. Acceptar formalment la renúncia de la subvenció atorgada per la Junta de
Govern del dia 17 de setembre de 2019, dels següents ajuntaments:

Ajuntament Expedient Concepte
Import

Concedit
Motiu

renúncia
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Brunyola i Sant
Martí Sapresa 2019/6575

Projecte d’anàlisi
d’un sistema de
gestió documental
i arxiu

5.004,69

No disposen de partida
pressupostària ni crèdit suficient a
l’exercici 2019 i falta de temps per
executar el projecte

Isòvol 2019/6636

Projecte de
classificació i
descripció de la
d o c u m e n t a c i ó
municipal 4.754,45

Import atorgat molt inferior al que es
va sol·licitar i l’ajuntament no pot
assumir la despesa restant que
tampoc està prevista en el
pressupost

La Tallda
d’Empordà 2019/6574

Projecte d’anàlisi
d’un sistema de
gestió documental
i arxiu 5.004,69 No especificat

SEGON. Anul·lar els documents comptables D que es relacionen a continuació, per
un import total de 14.763,83€

Ajuntament Expedient Número D Import

Brunyola i Sant Martí Sapresa 2019/6575 220190022071 5.004,69

Isòvol 2019/6636 220190022088 4.754,45

La Tallda d’Empordà 2019/6574 220190022070 5.004,69

TERCER. Notificar el present acord als ajuntaments interessats.

16. JG1029/000048/2020-PDDHAMSG; Prop. dip. del. Habit., Assist. Mun., Serv.
Gral.; Secretaria General (005): Informar sobre la dissolució de l'agrupació
de municipis de Santa Llogaia d'Àlguema i Siurana d'Empordà, i la
constitució de l'agrupació de Siurana d'Empordà i Vilabertran (exp.
2020/8385)

L’Ajuntament de Siurana, mitjançant escrit de data 23/09/2020, demana informe a
aquesta Diputació en relació a la notificació de l’acord del Ple de l’Ajuntament de data
24 de juliol de 2020, pel qual s’aprova inicialment l’expedient de dissolució de
l’agrupació constituïda pels ajuntaments de Santa Llogaia d’Àlguema i Siurana i
l’aprovació inicial de la nova constitució de l’agrupació dels municipis de Siurana i
Vilabertran per al sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria, així com la
petició de la creació i classificació del lloc de treball de l’agrupació de classe tercera.

De la mateixa manera l’Ajuntament Vilabertran aporta, en data 5 d’octubre de 2020, el
certificat de l’acord del ple de data 1 d’octubre de 2020 pel qual s’aprova inicialment
l’expedient de constitució de l’Agrupació dels municipis de Vilabertran i Siurana
d’Empordà.
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Les peticions s’han traslladat a aquesta Diputació a efectes d’emetre informe previ de
conformitat amb l’article 9, apartats 2 i 3, del Reial Decret 128/2018, de 16 de març,
pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració local amb
habilitació de caràcter nacional.

A les motivacions dels acords d’aprovació inicials, que figuren a les respectives
memòries, es considera i es conclou que convé l’agrupació entre l’Ajuntament de
Siurana d’Empordà i Vilabertran per motius econòmics i també d’eficàcia
administrativa.

L’agrupació d’ambdós municipis comporta la necessitat de sol·licitar a la DGAL que es
classifiqui de tercera el lloc de treball de secretaria de la nova Agrupació, en virtut del
que disposa l’article 8.1 c) del Reial Decret 128/2018, segons el qual s’han de
classificar de classe tercera, les secretaries d’ajuntament de municipis de població
inferior a 5.001 habitants el pressupost dels quals no excedeixi els 3.000.000 d’euros.
En aquest sentit el municipi de Siurana té una població de 168 habitants i un
pressupost de 245.000 € i el municipi de Vilabertran té una població de 979 habitants i
un pressupost de 721.779,99 €.

Vist l’informe de Secretaria General, en què s’informa favorablement l’expedient
2020/8385 de dissolució de l’agrupació de municipis de Santa Llogaia d’Àlguema i
Siurana d’Empordà i de la constitució de l’agrupació de Siurana d’Empordà i
Vilabertran per al sosteniment en comú del lloc de treball de secretari/ària
interventor/a, així com de la competència de la Junta de Govern per adoptar l’acord
corresponent, d’acord amb el punt segon, lletra d) de la resolució de 20 d’agost de
2019 (BOP número 164 de 27 d’agost de 2019).

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

PRIMER. Informar favorablement sobre la dissolució de l’agrupació de municipis de
Santa Llogaia d’Àlguema i Siurana d’Empordà, i la constitució de l’agrupació de
municipis de Siurana d’Empordà i Vilabertran per al sosteniment en comú del lloc de
treball de secretari/ària interventor/a.

SEGON. Notificar el present acord als ajuntaments de Santa Llogaia d’Àlguema,
Siurana d’Empordà i Vilabertran.

17. JG1029/000049/2020-PDDHAMSG; Prop. dip. del. Habit., Assist. Mun., Serv.
Gral.; Compra Pública (008): Aprovar un conveni de col·laboració
interadministrativa entre la Diputació de Girona i la Diputació de Lleida per
a la cessió de l'aplicació de gestió del Butlletí Oficial de la Província i
l'aplicació iPlecs (exp. 2020/2506)

La Llei 5/2002, de 4 d’abril, reguladora dels Butlletins Oficials de les Províncies,
especifica que el Butlletí Oficial de la Província (en endavant BOP) és un diari oficial
on es publicaran les disposicions de caràcter general i les ordenances fiscals, així
com els actes, edictes, acords, notificacions, anuncis i demes resolucions de les
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administracions públiques i de l’administració de Justícia en l’àmbit territorial
provincial. D’acord amb l’article segons de la llei esmentada el BOP serà un servei
públic de caràcter provincial, competència pròpia de les diputacions provincials, que
decidiran la seva modalitat, forma de gestió, edició, distribució i venda. Finalment
l’article 9 de la llei esmentada impulsa a les diputacions provincials a utilitzar i aplicar
en la gestió del BOP les tècniques i mitjans electrònics, informàtics i telemàtics,
sempre i quan es garanteixi l’autenticitat dels documents inserits.

En aquest sentit doncs, la Diputació de Girona acaba d’implantar una nova versió de
l’aplicació de gestió del BOP, on s’actualitza als darrers avenços informàtics, donant
més garanties a la integritat dels documents, a la autentificació  de les autoritats
remitents dels anuncis i una millor usabilitat dels gestors del servei. 

L’article 36.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
(LRBRL), modificat per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració local, determina que són competències pròpies de la
Diputació:

a) La coordinació dels serveis municipals entre si per garantir la prestació integral i
adequada dels serveis de competència municipal a la totalitat del territori provincial.
b) L’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis,
especialment als de menor capacitat econòmica i de gestió.
c) La prestació dels serveis d’administració electrònica i la contractació
centralitzada en els municipis amb població inferior a 20.000 habitants

La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, suposa la
incorporació de les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer al nostre ordenament, fet que implica el canvi de
paradigma d’una contractació basada a la compra de béns i serveis a una compra
pública estratègica, basada en els eixos mediambientals, socials i d’innovació que
inspira l’estratègia Europa 2020. Aquest canvi suposa un increment en la complexitat
dels processos de compra pública que els municipis petits no poden assolir sense un
recolzament real i efectiu per part de les diputacions provincials.

La Diputació de Girona, en l’exercici de les seves funcions d’assistència i cooperació
jurídica, econòmica i tècnica als municipis, ha elaborat l’aplicació “iPlecs”, amb
l’objectiu d’oferir als municipis, prioritàriament als de menor població i menys
capacitat econòmica i de gestió, un recull d’aplicacions econòmiques necessàries
per confeccionar les bases de la nova compra pública dels municipis, d’acord amb
els nous requeriments establerts en la nova normativa contractual.

L’article 157.1 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic,
especifica que les administracions han de posar a disposició de qualsevol de les que
ho sol·liciti les aplicacions, desenvolupades pels seus serveis o que hagin estat
objecte de contractació i dels drets de propietat intel·lectual de les quals siguin
titulars, llevat que la informació a la qual estiguin associades sigui objecte d’una
protecció especial per una norma. Les administracions cedents i cessionàries poden
acordar la repercussió del cost d’adquisició o fabricació de les aplicacions cedides.
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La Diputació de Girona, ha desenvolupat des dels seus serveis ambdues aplicacions
i és titular dels drets de propietat intel·lectual que se’n deriven.

Vist l’interès mostrat per la Diputació de Lleida per aquestes dues aplicacions.

Vist que la Diputació de Girona manifesta la plena voluntat de col·laborar i fer efectiu
l’aprofitament, la reutilització i la interoperabilitat entre ambdues diputacions, sense
acordar cap repercussió econòmica sobra la cessió de les aplicacions.

La pretensió de firmar el present conveni interadministratiu s’empara dels articles
47.1 i 2.a) de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, segons
estableix com a bàsic la mateixa norma, per a la utilització dels mitjans, serveis o
recursos de les dues parts en l’exercici de les competències pròpies.

Vist l’informe del cap de departament de Compra Pública favorable a la signatura del
conveni.

Que el text del conveni conté el contingut mínim establert a l’article 49 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Que l'aprovació del text del conveni de col·laboració correspon a la Junta de Govern
de la Diputació de Girona, d’acord amb la Resolució de Presidència de 18 de juliol de
2019 de delegació de competències a la Junta de Govern, donat compte al Ple de 23
de juliol de 2019 i publicat al BOP núm. 164 de 27 d’agost de 2019.

D’acord amb els antecedents exposats, la Junta de Govern, a proposta del diputat
delegat d’Habitatge, Assistència als Municipis i Serveis Generals, per unanimitat,
acorda:

Primer.- Aprovar la formalització d’un conveni de col·laboració entre la Diputació de
Girona i la Diputació de Lleida, amb el següent tenor literal:

“Conveni de col·laboració interadministrativa entre la Diputació de
Girona i la Diputació de Lleida per a la cessió de l’aplicació de gestió del
Butlletí Oficial de la Província i l’aplicació iPlecs.

Per una part, la Diputació de Girona, amb NIF P1700000A, representada pel seu
president, el Sr. Miquel Noguer i Planas, assistit pel secretari general, el Sr. Jordi
Batllori i Nouvilas, en virtut de les facultats conferides per acord de la Junta de Govern
de data [data de la Junta de Govern].

I, per l’altra, la Diputació de Lleida, amb NIF P250000A, representada pel seu
president, el Sr. Joan Talarn Gilabert, assistit del Secretari General, Sr. Ramon
Bernaus i Abellana, en virtut de les facultats conferides per acord de la Junta de
Govern de data 6 de juliol de 2020.

Exposen:

La Llei 5/2002, de 4 d’abril, reguladora dels Butlletins Oficials de les Províncies,
especifica que el Butlletí Oficial de la Província (en endavant BOP) és un diari oficial
on es publicaran les disposicions de caràcter general i les ordenances fiscals, així
com els actes, edictes, acords, notificacions, anuncis i demes resolucions de les
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administracions públiques i de l’administració de Justícia en l’àmbit territorial
provincial.

D’acord amb l’article segons de la llei esmentada el BOP serà un servei públic de
caràcter provincial, competència pròpia de les diputacions provincials, que decidiran la
seva modalitat, forma de gestió, edició, distribució i venda.

Finalment l’article 9 de la llei esmentada impulsa a les diputacions provincials a
utilitzar i aplicar en la gestió del BOP les tècniques i mitjans electrònics, informàtics i
telemàtics, sempre i quan es garanteixi l’autenticitat dels documents inserits.

En aquest sentit doncs, la Diputació de Girona acaba d’implantar una nova versió de
l’aplicació de gestió del BOP, on s’actualitza als darrers avenços informàtics, donant
més garanties a la integritat dels documents, a la autentificació  de les autoritats
remitents dels anuncis i una millor usabilitat dels gestors del servei. 

L’article 36.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
(LRBRL), modificat per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració local, determina que són competències pròpies de la
Diputació:

a)
La coordinació dels serveis municipals entre si per garantir la prestació integral i
adequada dels serveis de competència municipal a la totalitat del territori provincial.
b)
L’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, especialment als
de menor capacitat econòmica i de gestió.
c)
La prestació dels serveis d’administració electrònica i la contractació centralitzada   
en els municipis amb població inferior a 20.000 habitants

La llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, suposa la
incorporació de les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer al nostre ordenament, fet que implica el canvi de
paradigma d’una contractació basada a la compra de béns i serveis a una compra
pública estratègica, basada en els eixos mediambientals, socials i d’innovació que
inspira l’estratègia  Europa 2020. Aquest canvi suposa un increment en la complexitat
dels processos de compra pública que els municipis petits no poden assolir sense un
recolzament real i efectiu per part de les diputacions provincials.

La Diputació de Girona, en l’exercici de les seves funcions d’assistència i cooperació
jurídica, econòmica i tècnica als municipis, ha elaborat l’aplicació “iPlecs”, amb
l’objectiu d’oferir als municipis, prioritàriament als de menor població i menys capacitat
econòmica i de gestió, un recull d’aplicacions econòmiques necessàries per
confeccionar les bases de la nova compra pública dels municipis, d’acord amb els
nous requeriments establerts en la nova normativa contractual.

L’article 157.1 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic,
especifica que les administracions han de posar a disposició de qualsevol de les que
ho sol·liciti les aplicacions, desenvolupades pels seus serveis o que hagin estat
objecte de contractació i dels drets de propietat intel·lectual de les quals siguin titulars,
llevat que la informació a la qual estiguin associades sigui objecte d’una protecció
especial per una norma. Les administracions cedents i cessionàries poden acordar la
repercussió del cost d’adquisició o fabricació de les aplicacions cedides.
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La Diputació de Girona, que ha desenvolupat des dels seus serveis ambdues
aplicacions i és titular dels drets de propietat intel·lectual que se’n deriven, a la vista
de l’interés mostrat per la Diputació de Lleida, manifesta la plena voluntat de
col·laborar i fer efectiu l’aprofitament, la reutilització i la interoperabilitat entre
ambdues diputacions, sense acordar cap repercussió econòmica sobra la cessió de
les aplicacions.

Aquest conveni interadministratiu s’empara en l’article 47, apartats 1 i 2.a, de la Llei
40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, que estableix  la possibilitat
de subscriure convenis entre dues o més administracions públiques, en els quals es
pot incloure la utilització de mitjans, serveis o recursos d’una altra Administració
Pública, per a l’exercici de les competències pròpies o delegades.

Les dues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar
aquest conveni i, a tal efecte,

Acorden:
Primer.- Objecte
La Diputació de Girona (en endavant administració cedent) posa a disposició de la
Diputació de Lleida (en endavant administració cessionària) l’aplicació de gestió del
Butlletí Oficial de la Província i l’aplicació “iPlecs” (recull d’aplicacions econòmiques
pels contractes del sector públic), d’acord amb l’article 157.1 i 47, apartats 1 i 2.a, de
la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Segon.- Durada
La vigència d’aquest conveni és de 4 anys, prorrogables per 4 més per acord exprés
d’ambdues parts, a partir de la data en què es signi.

Tercer.- Compromisos de la Diputació de Girona
L’administració cedent facilitarà el codi font de l’aplicació de gestió del Butlletí Oficial
de la Província a l’administració cessionària, en el termini d’un mes des de la
signatura del conveni de col·laboració, en la modalitat i format establerts pels
responsables d’ambdues institucions.

L’administració cedent facilitarà un enllaç a la web de l’administració cessionària per
tal que s’accedeixi a l’aplicació “iPlecs” (recull d’aplicacions econòmiques pels
contractes del sector públic), permetent així mateix l’adaptació de la pròpia aplicació
al llibre d’estil de l’administració cessionària.

A més a més, s’estableixen els següents drets:

a) L’administració cedent queda exonerada de la responsabilitat del mal ús que pugui
originar l’administració cessionària.

b) L’administració cedent no queda obligada a l’assistència tècnica o al manteniment de
les aplicacions cedides a l’administració cessionària 

c) L’administració cedent conservarà en tot moment la propietat intel·lectual del
coneixement transferit.

Quart.- Compromisos de la Diputació de Lleida
L’Administració cessionària utilitzarà el programari cedit per part de l’administració
cedent, únicament per al desenvolupament de de les finalitats de les pròpies
aplicacions informàtiques, i no podrà cedir-la a tercers per a cap finalitat, i
específicament la comercial.

L’Administració cessionària es compromet a mantenir una comunicació i col·laboració
amb l’administració cedent, mitjançant els seus responsables establerts a la clàusules
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sisena d’aquest conveni, per tal de transmetre possibles àmbits de millora de la gestió
i innovació tecnològica d’ambdues aplicacions.

Cinquè.- Comunicacions
Les comunicacions i transferències d’informació entre ambdues administracions s’han
de dur a terme, preferiblement, per mitjans telemàtics i amb mesures de seguretat
suficients per evitar-ne la pèrdua o la còpia no autoritzada.

Sisè.- Responsables
Serà responsable i participarà en el projecte per part de la Diputació de Girona el
departament de Noves Tecnologies i el Departament de Compra pública.

Serà responsable i participarà en el projecte per part de la Diputació de Lleida el
departament de Noves Tecnologies i el departament de Compres.

Setè.-  Seguiment i execució del conveni
Les entitats signatàries del conveni nomenaran un representant amb la finalitat de
resoldre els possibles problemes d’interpretació i compliment en relació amb els
compromisos adquirits en el marc del conveni.

Vuitè.- Causes d’extinció
No obstant el que s’ha dit anteriorment, seran causes d’extinció anticipada de la
vigència d’aquest conveni l’acord mutu de les institucions signants, la impossibilitat
sobrevinguda, legal o material de l’execució de les accions que en constitueixen
l’objecte i l’incompliment greu o manifest de les clàusules.

Vuitè.- Eficàcia i publicitat
El conveni obliga des del moment de la seva signatura.

La Diputació de Girona ha de publicar el text íntegre del conveni al Butlletí Oficial de la
Província de Girona, a la web del Registre de convenis de col·laboració i de
cooperació de la Generalitat de Catalunya i una referència d’aquest al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Lleida al butlletí oficial de la província de
Lleida.

Novè.- Naturalesa jurídica
Aquest conveni té naturalesa administrativa, i la jurisdicció contenciosa administrativa
és la competent per resoldre sobre les qüestions litigioses que puguin sorgir entre les
parts.

Les parts accepten les clàusules d’aquest document i, com a prova de conformitat, el
signen en el lloc i la data que s’indiquen a les signatures d’aquest document.”

Segon.- Nomenar al cap del departament de Noves Tecnologies representant del
conveni segons la clàusula setena del conveni.

Tercer.- Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura del conveni
i dels documents necessaris per portar a terme aquest acord.

Quart.-  Traslladar el present acord a la Diputació de Lleida.

18. JG1029/000050/2020-PDDHAMSG; Prop. dip. del. Habit., Assist. Mun., Serv.
Gral.; Patrimoni i expropiacions (009): Cessió d'ús de locals Ronda Sant
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Antoni Maria Claret, 28, 1r, Girona a favor del Consorci de Vies Verdes
(exp. 8332/2020)

La Diputació de Girona va contractar, amb efectes 1 d’agost de 2020, l’arrendament
d’un local per a oficines ubicat a la Ronda Sant Antoni Maria Claret, 28, 1r, de Girona.

Consta a l’inventari de béns i drets de la Diputació amb el codi B-11343 i dins la
classificació 110101.-Edificis administratius i d’oficines, i naturalesa jurídica
patrimonial.

La durada de l’arrendament és de cinc anys, amb possibilitat de pròrroga fins a tres
més.

El President del Consorci de Vies Verdes, en escrit presentat el 5 d’octubre de 2020
ha sol·licitat la cessió dels locals esmentats per destinar-los a seu administrativa
degut a que tan l’augment de tasques encomanades i personal com a la consegüent
presa de mesures de seguretat deguda l’actual crisi sanitària aconsellen una nova
ubicació.

El Consorci de Vies Verdes de Girona es una entitat on la Diputació participa al cantó
d’altres entitats locals per al manteniment i millora de la infraestructura, promoció de
l’ús i ampliació de la xarxa de vies verdes a la demarcació.

La cessió d’ús de béns patrimonials està prevista regula a l’article 72 i següents del
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, que aprova el reglament de patrimoni dels ens
locals de Catalunya. Els béns patrimonials han de ser administrats amb criteris de
màxima rendibilitat i les cessions d’ús han de ser mitjançant subhasta pública o
concurs. No obstant, per part de l’ens local es poden valorar motivacions que facin
prevaler una rendibilitat social sobre l’econòmica i justificar-ne en l’expedient
l’oportunitat o conveniència.

Així mateix s’ha previst en les clàusules del contracte d’arrendament dels locals
objecte d’aquest informe el destinar-los a l’activitat d’oficines del Consorci de Vies
Verdes o als serveis i departaments de la Diputació o dels seus organismes
dependents.

Han emès informe l’Arquitecte Tècnic cap de Serveis Generals i la Secretaria General
amb el servei de Patrimoni i Expropiacions.

Respecte l’òrgan competent, d’acord amb la delegació establerta per decret de la
presidència de 18 de juliol de 2019, correspon a la Junta de Govern l’aprovació i
adjudicació de les cessions d’ús de béns immobles per valor superior als 100.000,00 €
o durada superior als quatre anys, sempre que no superi el 10% dels recursos
ordinaris del pressupost ni la quantia de tres milions d’euros.

D'acord amb els antecedents, la Junta de Govern, per unanimitat, acorda:

Primer.- CEDIR en ús a favor del Consorci de Vies Verdes de Girona els espais
ubicats a la Ronda Sant Antoni Maria Claret, 28, escala A, 1r pis, de Girona, que costa
a l’inventari de la Diputació amb el codi B-11343.
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Segon.- SOTMETRE l’esmentada cessió d’ús a les següents condicions:
a) Els espais han de destinar-se a allotjar la seu administrativa del Consorci

de Vies Verdes de Girona.
b) La durada de la cessió es fixa en cinc anys, amb possibilitat de pròrroga

anual fins un màxim de tres, sense que aquestes excedeixin la data de
finalització màxima del contracte d’arrendament, això és el 31 de juliol de
2028. No obstant això, la cessió s'extingirà anticipadament si concorre
alguna de les següents causes: 1) per devolució del local per par del
Consorci de Vies Verdes de Girona; 2) pel fet de destinar el bé a una
finalitat diferent a aquella per a la que s'ha cedit l'ús.

c) El Consorci de Vies Verdes de Girona haurà d’assumir el cost de les
despeses de subministraments i de manteniment del bé.

Tercer.- FACULTAR el president de la Diputació per a la formalització i signatura de
tots els documents públics i privats que resultin necessaris per a l'execució dels
presents acords.

19. JG1029/000051/2020-PDDHAMSG; Prop. dip. del. Habit., Assist. Mun., Serv.
Gral.; Patrimoni i expropiacions (009): Extinció de la cessió a precari del
pis C. Emili Grahit, 13, 9è B, Girona, a Consorci de Vies Verdes (exp.
8237/2020)

La Diputació és propietària del pis 9è B de l’edifici ubicat al carrer Emili Grahit, 13, de
Girona. Consta a l’inventari de béns i drets de la corporació amb el codi B-51 dins la
classificació 110103.- Edificis culturals, residencials i habitatges i la qualificació
jurídica de bé patrimonial.

La Junta de Govern de la Diputació va acordar, el 25 de setembre de 2012, la cessió
a precari del pis esmentat a favor del Consorci de Vies Verdes de Girona per tal
d’instal·lar les seves oficines centrals 

El termini de la cessió a precari es va fixar en cinc anys, prorrogables per períodes
d’igual durada. Es preveia l’extinció. del precari per dos motius: a) la devolució per
part del precarista, o b) la destinació del bé a una altra finalitat diferent a la fixada en
l’acord de cessió.
El precarista també tenia l’obligació d’assumir les despeses de manteniment i el cost
dels subministraments.

En data 2 d’octubre de 2020 el president del Consorci de Vies Verdes ha adreçat un
escrit a la Diputació comunicant el trasllat de les oficines centrals a una nova ubicació
i, en conseqüència demana l’extinció de la cessió a precari amb efectes 31 d’octubre.

La cessió a precari de béns patrimonials per part de les entitats locals es troba
regulada als articles 75 i 76 del Reglament de Patrimoni dels ens locals de Catalunya
(decret 336/19888, de 17 d’octubre).

Pel que fa a l’extinció d’aquesta l’article 76.1 esmenta que les causes són la
reclamació del bé per l’ens propietari, la devolució per part del precarista, o bé la
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destinació del bé a una finalitat diferent a la fixada en la cessió. L’escrit presentat pel
Consorci, on comunica el trasllat de les seves oficines centrals a una nova ubicació
remet a la segona de les causes d’extinció de la cessió indicades.

El desallotjament del pis pel Consorci comportarà, a més, que la Diputació de Girona
torni a assumir les despeses de manteniment i subministraments (electricitat i aigua) i
que les obres i millores que el precarista hagi dut a terme durant aquest període restin
a benefici del bé, segons allò que disposava l’acord de 25 de setembre de 2020.

El Servei de Patrimoni i Expropiacions i la Secretaria General han emès informe
favorable a l’extinció del precari.

D'acord amb els antecedents, la Junta de Govern, per unanimitat, acorda:

Primer.- EXTINGIR, amb efectes 31 d’octubre de 2020, la cessió a precari a favor del
Consorci de Vies Verdes de Girona del pis 9è B de l’edifici ubicat al c. Emili
Grahit,13,de Girona (codi B-51), acordada per Junta de Govern de 25 de setembre de
2012, per devolució del precarista.

Segon.- DEIXAR constància de la disposició anterior a l’Inventari de béns i drets de la
Diputació.

Tercer.- DISPOSAR que es tramiti davant les companyies subministradores el canvi
de titularitat dels contractes d’electricitat i d’aigua corrent a favor de la Diputació de
Girona.

Quart.- TRASLLADAR aquest acord al Consorci de Vies Verdes

20. JG1029/000060/2020-PDDMA; Proposta dip. del. Medi Ambient; Medi
Ambient (014): Resolució de la segona convocatòria de subvencions per a
actuacions, per part d'organitzacions no lucratives, de conservació del
patrimoni natural i per a custòdia del territori, anualitats 2020-2021 (exp.
2020/6704)

La Diputació de Girona, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província núm. 146, el
dia 30 de juliol de 2020, publicà les bases específiques reguladores de la campanya de
subvencions per actuacions, per part d’organitzacions no lucratives, de conservació del
patrimoni natural i per a custòdia del territori, anualitats 2020-2021.

D’altra banda, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província núm. 167, el dia 28
d’agost de 2020, la Diputació de Girona, publicà l’aprovació de la convocatòria de
subvencions per actuacions, per part d’organitzacions no lucratives, de conservació del
patrimoni natural i per a custòdia del territori, anualitats 2020-2021.

Vist l’informe del centre gestor i l’acta de la Comissió Avaluadora, de 13 d’octubre de
2020, en què es concreta el resultat de l’avaluació efectuada.

Atesos els antecedents esmentats, la Junta de Govern, a proposta de la diputada
delegada de Medi Ambient, per unanimitat, acorda:
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Primer. Concedir a les entitats que es relacionen a l’annex 1 –que s’incorpora a la
present proposta i s’integra en aquest acord a tots els efectes legals-, les subvencions
a fons perdut pels conceptes i imports que s'hi especifiquen.

Segon. Desestimar la sol·licitud de l’entitat que es relaciona a l’annex 2 –que
s’incorpora a la present proposta i s’integra en aquest acord a tots els efectes legals-
pels motius que s’hi senyalen, i, en aplicació de l'article 18 de l'Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona, ordenar l'arxiu dels expedients.

Tercer. Disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/1700/48101
del pressupost de l’any 2020 i 2021 de la Diputació de Girona:

Aplicació pressupostària Import concedit 2020 Import concedit 2021
500/1700/48101 24.589,28 24.589,25

Quart. Condicionar les concessions de les subvencions del 2021 a l’existència de
crèdit adequat i suficient del pressupost de l’exercici corresponent.

Cinquè. Anul·lar, de l’autorització de despesa de la campanya de subvencions per a
actuacions, per part d’organitzacions no lucratives, de conservació del patrimoni
natural i per a custòdia del territori, el saldo sobrant de les aplicacions pressupostàries
i anualitats següents:

Anualitat Autorització de despesa Aplicació pressupostària Saldo sobrant
2020 220200016240 500/1700/48101 7.445,06 €
2021 220209000472 500/1700/48101 7.445,09 €

Sisè. Per a l’efectivitat de la subvenció cal que el beneficiari accepti, sense reserves,
la subvenció i les condicions amb les quals s’ha concedit en el termini d’un mes a
comptar des de la notificació.

Setè. Notificar aquest acord a tots els interessats.

21. JG1029/000024/2020-PDDPDEL; Prop. dip. del. Prom. i Desenv. Econ.
Local; Promoció i desenvolupament Econòmic Local (015): Proposta
d'aprovació unificada de diverses convocatòries de subvencions del
Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local. Anualitat 2021
(exp. 2020/8271)

Antecedents
1. El Pla Estratègic de Subvencions de la Diputació de Girona per al període
2020-2023, aprovat pel Ple de la Diputació en la sessió del 17 de desembre de 2019,
té com a base normativa l’article  de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions. Aquest Pla té un contingut programàtic i la seva efectivitat queda
condicionada a la posada en pràctica de les diferents línies de subvencions que el
mateix Pla relaciona, atenent fonamentalment a les disponibilitats pressupostàries de
què disposi la Diputació de Girona per a cada exercici. Aquesta línia d’ajuts està
inclosa en el títol II del Pla esmentat.
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2. L’article 36.1.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, atorga competència a les diputacions en matèria d’assistència i cooperació
jurídica, econòmica i tècnica als municipis, especialment als de menys capacitat
econòmica i de gestió. Igualment, l’article 36.1.d reconeix com a competència la
cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i en la planificació en
el territori provincial, d’acord amb les competències de les altres administracions
públiques en aquest àmbit.

3. El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de 22 de setembre de 2020, va
aprovar les bases reguladores de subvencions del servei de Promoció i
Desenvolupament econòmic Local, que es van publicar al Butlletí Oficial de la
Província de Girona (BOPG) número 189, de 30 de setembre de 2020.

4. Tant el contingut com la tramitació de les convocatòries s’ajusten als requeriments
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), a l’RD
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de l’LGS, i a l’Ordenança
general de subvencions de la Diputació de Girona.

5. D’acord amb l’article 2 de les bases corresponents de cada convocatòria, l’òrgan
competent per aprovar les convocatòries és la Junta de Govern.

D’acord amb els antecedents exposats, la Junta de Govern, a proposta del
vicepresident primer de la Diputació, en virtut del Decret de delegació de 16 d’agost
de 2019, per unanimitat, acorda:

Primer. Aprovar les convocatòries anticipades de subvencions del Servei de Promoció
i Desenvolupament Econòmic Local, les quals es transcriuen literalment en els
annexos següents:

NÚM. EXPEDIENT
CONVOCATÒRIA
INDIVIDUALITZAD

A

CONVOCATÒRIA ANNEX

2020/8325 Convocatòria de subvencions per fomentar projectes i accions de
promoció econòmica adreçats als membres de la Xarxa de Serveis
Locals de Promoció Econòmica (XSLPE). Anualitat 2021

Annex 1

2020/8344 Convocatòria de subvencions per fomentar projectes i accions de
promoció i dinamització comercial adreçats als membres de la Xarxa
de Mercats Sedentaris de la Província de Girona (XMSG). Anualitat
2021

Annex 2

2020/8324 Convocatòria de subvencions per fomentar projectes i accions de
promoció i dinamització del comerç de proximitat. Anualitat 2021

Annex 3

2020/8347 Convocatòria de subvencions per elaborar plans d’actuació i
documents de planificació sectorial de promoció i desenvolupament
econòmic local. Anualitat 2021

Annex 4

2020/8309 Convocatòria de subvencions per fomentar projectes singulars de
desenvolupament econòmic local. Anualitat 2021

Annex 5

2020/8346 Convocatòria de subvencions per fomentar projectes i accions de
promoció econòmica dels ens locals no adherits a la Xarxa de Serveis
Locals de Promoció Econòmica. Anualitat 2021

Annex 6



59
Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat

Segon. Autoritzar les despeses amb càrrec a les aplicacions pressupostàries
següents:

Expedient 2020/8325
Convocatòria de subvencions per fomentar projectes i accions de promoció econòmica adreçats als
membres de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE). Anualitat 2021 (Annex 1)

Anualitat Aplicació pressupostària Import
2021 250/4300/46201 Ajuts a ajuntaments xarxa

XSLPE PIDEL
219.000,00€

2021 250/4300/46300 Ajuts a mancomunitats
membres XSLPE PIDEL

4.000,00€

2021 250/4300/46500 Ajuts a consells comarcals
membres XSLPE PIDEL

27.000,00€

2021 250/4300/46760 Ajuts a consorcis membres
XSLPE PIDEL

21.000,00€

2021 250/4300/46290 Ajuts a societats municipals
XSLPE PIDEL

6.000,00€

Total 277.000,00€

Expedient 2020/8344
Convocatòria de subvencions per fomentar projectes i accions de promoció i dinamització comercial
adreçats als membres de la Xarxa de Mercats Sedentaris de la Província de Girona (XMSG). Anualitat
2021 (Annex 2)

Anualitat Aplicació pressupostària Import
2021 250/4300/48102 Ajuts a entitats no lucratives

Campanya Xarxa de Mercats
PIDEL

12.000,00 €

2021 250/4300/46203 Ajuts a ajuntaments Campanya
Xarxa de Mercats PIDEL

24.000,00 €

Total 36.000,00 €

Expedient 2020/8324
Convocatòria de subvencions per fomentar projectes i accions de promoció i dinamització del comerç
de proximitat. Anualitat 2021 (Annex 3)

Anualitat Aplicació pressupostària Import
2021 250/4300/48106 Ajuts a entitats no lucratives

comerç proximitat PIDEL
60.000,00 €

Total 60.000,00 €

Expedient 2020/8347
Convocatòria de subvencions per elaborar plans d’actuació i documents de planificació sectorial de
promoció i desenvolupament econòmic local. Anualitat 2021 (Annex 4)

Anualitat Aplicació pressupostària Import
2021 250/4300/46209 Ajuts a ajuntaments diagnosis i

estudis PIDEL 
65.000,00 €

2021 250/4300/46503 Ajuts a consells comarcals
diagnosis i estudis PIDEL

40.000,00 €
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2021 250/4300/46764 Ajuts a consorcis diagnosis i
estudis PIDEL

20.000,00 €

2021 250/4300/46302 Ajuts a mancomunitats diagnosis
i estudis PIDEL

10.000,00 €

2021 250/4300/46292 Ajuts a societats municipals
diagnosis i estudis PIDEL

10.000,00 €

Total 145.000,00 €

Expedient 2020/8309
Convocatòria de subvencions per fomentar projectes singulars de desenvolupament econòmic local.
Anualitat 2021 (Annex 5)

Anualitat Aplicació pressupostària Import
2021 250/4300/46205 Ajuts a ajuntaments projectes

singulars PIDEL
50.000,00 €

2021 250/4300/46502 Ajuts a consells comarcals
projectes singulars PIDEL

20.000,00 €

2021 250/4300/46762 Ajuts a consorcis projectes
singulars PIDEL

10.000,00 €

2021 250/4300/46301 Ajuts a mancomunitats projectes
singulars PIDEL

10.000,00 €

2021 250/4300/46291 Ajuts a societats municipals
projectes singulars PIDEL

10.000,00 €

Total 100.000,00 €

Expedient 2020/8346
Convocatòria de subvencions per fomentar projectes i accions de promoció econòmica dels ens locals
no adherits a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica. Anualitat 2021 (Annex 6)

Anualitat Aplicació pressupostària Import
2021 250/4300/46206 Ajuts a ajuntaments Competitivitat

Territorial PIDEL
60.000,00 €

Total 60.000,00 €

L’autorització de la despesa queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i
suficient per als exercicis futurs.

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

Annex 1

Convocatòria anticipada de subvencions per fomentar projectes i accions de
promoció econòmica, adreçada als membres de la Xarxa de Serveis Locals de
Promoció Econòmica (XSLPE). Anualitat 2021

1. Objecte i finalitat
Subvencions en règim de concurrència competitiva per a ajuntaments, consells
comarcals i ens de promoció econòmica membres de la XSLPE, destinades al
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finançament d’accions i projectes de promoció econòmica, d’acord amb les bases
específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió que va tenir
lloc el dia 22 de setembre de 2020 i que s’han publicat en el Butlletí Oficial de la
Província de Girona (BOPG) número 189, de 30 de setembre de 2020. Els criteris de
valoració seran els que s’estableixin al punt 6 de les bases reguladores.

2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària
L’import total destinat a la convocatòria de l’anualitat 2021 és de 277.000 €. Les
aplicacions pressupostàries a què es carrega el crèdit pressupostari i els imports són
els que es detallen a continuació.

Anualitat Aplicació pressupostària Import
2021 250/4300/46201 Ajuts a ajuntaments xarxa XSLPE

PIDEL
219.000,00€

2021 250/4300/46300 Ajuts a mancomunitats membres
XSLPE PIDEL

4.000,00€

2021 250/4300/46500 Ajuts a consells comarcals membres
XSLPE PIDEL

27.000,00€

2021 250/4300/46760 Ajuts a consorcis membres XSLPE
PIDEL

21.000,00€

2021 250/4300/46290 Ajuts a societats municipals XSLPE
PIDEL

6.000,00€

Total 277.000,00€

La concessió de les subvencions queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i
suficient en el moment de la resolució de l’atorgament.
La distribució d’aquests imports té caràcter estimatiu i es podrà redistribuir entre les
aplicacions pressupostàries anteriors en el mateix acte de concessió de les
subvencions.
Discrecionalment, l’òrgan competent per a la concessió pot deixar deserta la
concessió o no exhaurir el crèdit total previst.

3. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds és del 4 al 29 de gener de 2021 (ambdós
inclosos).
Cada peticionari pot presentar una única sol·licitud mitjançant el model normalitzat,
disponible al web de la Diputació (www.ddgi.cat/subvencions), acompanyat de la
documentació que preveuen les bases reguladores. Les sol·licituds, degudament
emplenades, han d’estar signades digitalment per la persona interessada o per la que
representi legalment l’entitat. Cal utilitzar els sistemes de signatura electrònica
acceptats per la Diputació de Girona, que s'especifiquen a https://seu.ddgi.cat.

4. Import de les subvencions
Se subvencionaran les actuacions d’acord amb els criteris determinats a les bases
reguladores amb un màxim de 10.000,00 € per sol·licitud, fins a exhaurir el crèdit
destinat a aquesta convocatòria. El percentatge màxim a atorgar serà del 80 % del
pressupost elegible.

5. Àmbit temporal de les accions subvencionables:
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Se subvencionaran les accions o projectes realitzats entre l’1 de novembre de 2020 i
el 31 d’octubre de 2021.

6. Termini de resolució, notificació i justificació
6.1 Termini de resolució
El termini per resoldre la convocatòria és el que determinen les bases. Una vegada
transcorregut el termini sense que s’hagi adoptat una resolució, els sol·licitants
podran entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.
6.2 Termini de notificació
La resolució es notificarà de manera individualitzada a tots els beneficiaris, tal com
preveu l’article 41.1 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de procediment administratiu
comú de les administracions públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals
s’hagi desestimat, en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des de la data
d’adopció de l’acord.
6.3 Termini de justificació
La justificació d’haver realitzat l’actuació es pot formalitzar des de l’acabament de
l’activitat fins al 15 de novembre del 2021.

7. Règim de recursos
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta
resolució es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des de
l’endemà de la notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar un
recurs de reposició davant la Junta de Govern, en el termini d’un mes, a comptar des
de l’endemà de la notificació.

8. Publicitat
Aquesta convocatòria es publicarà en el tauler electrònic i en el lloc web de la
Diputació i, d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de
subvencions, es publicarà en el BOPG juntament amb l’extracte.

La convocatòria resta condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra les
bases específiques, l’estimació de les quals hagi de comportar un canvi en les seves
determinacions.

Annex 2

Convocatòria anticipada de subvencions per fomentar projectes i accions de
promoció i dinamització comercial adreçats als membres de la Xarxa de Mercats
Sedentaris de la Província de Girona (XMSG). Anualitat 2021

1. Objecte i finalitat
Subvencions en règim de concurrència competitiva per fomentar accions i projectes
de promoció i dinamització comercial adreçades als membres de la Xarxa de Mercats
Sedentaris de la província de Girona (XMSG), d’acord amb les bases específiques
reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió del dia 22 de setembre de
2020 i publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) número 189,
de 30 de setembre de 2020. Els criteris de valoració seran els que s’estableixin al punt
6 de les bases reguladores.
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2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària
L’import total destinat a la convocatòria és de 36.000,00 €. Les aplicacions
pressupostàries a què es carrega el crèdit pressupostari i els imports són els que es
detallen a continuació:

Anualitat Aplicació pressupostària Import
2021 250/4300/48102 Ajuts a entitats no lucratives

Campanya Xarxa de Mercats PIDEL
12.000,00 €

2021 250/4300/46203 Ajuts a ajuntaments Campanya
Xarxa de Mercats PIDEL

24.000,00 €

Total 36.000,00 €

La concessió de les subvencions queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i
suficient en el moment de la resolució de l’atorgament.
La distribució d’aquests imports té caràcter estimatiu i es podrà redistribuir entre les
aplicacions pressupostàries anteriors en el mateix acte de concessió de les
subvencions.
Discrecionalment, l’òrgan competent per a la concessió pot deixar deserta la
concessió o no exhaurir el crèdit total previst.

3. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds és del 4 de gener al 29 de gener de 2021
(ambdós inclosos).
Cada peticionari pot presentar una única sol·licitud mitjançant el model normalitzat,
disponible al web de la Diputació (www.ddgi.cat/subvencions), acompanyat de la
documentació que preveuen les bases reguladores. Les sol·licituds, degudament
emplenades, han d’estar signades digitalment per la persona interessada o per la que
representi legalment l’entitat. Cal utilitzar els sistemes de signatura electrònica
acceptats per la Diputació de Girona, que s'especifiquen a https://seu.ddgi.cat.

4. Import de les subvencions
Se subvencionaran les actuacions d’acord amb l’ordre de puntuació que s’hagi
obtingut, amb un màxim de 4.000,00 € per sol·licitud, fins a exhaurir el crèdit destinat
a aquesta convocatòria. El percentatge màxim a atorgar serà del 75 % del pressupost
elegible.

5. Àmbit temporal de les accions subvencionables
Se subvencionaran les accions o projectes realitzats entre l’1 de novembre de 2020 i
el 31 d’octubre de 2021.

6. Termini de resolució, notificació i justificació
6.1. Termini de resolució
El termini per resoldre la convocatòria és el que determinen les bases, a comptar des
de la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds.
En cas que hagi transcorregut el termini sense que hi hagi una resolució, els
sol·licitants podran entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci
administratiu.
6.2. Termini de notificació
La resolució es notificarà de manera individualitzada a tots els beneficiaris, tal com
preveu l’article 41.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu
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comú de les administracions públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals
s’hagi desestimat, en el termini màxim de deu dies hàbils a comptar des de la data
d’adopció de l’acord.
6.3. Termini de justificació
La justificació de la realització de l’actuació es pot formalitzar des de l’acabament de
l’activitat fins al 15 de novembre de 2021.

7. Règim de recursos
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta
resolució es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant del jutjat
contenciós administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des de
l’endemà de la notificació. Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar un
recurs de reposició davant la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en el termini
d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació.

8. Publicitat
Aquesta convocatòria es publicarà en el tauler electrònic i en el lloc web de la
Diputació i, d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de
subvencions, es publicarà en el BOPG juntament amb l’extracte.

La convocatòria resta condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra les
bases específiques, l’estimació de les quals hagi de comportar un canvi en les seves
determinacions.

Annex 3

Convocatòria anticipada de subvencions per fomentar projectes i accions de
promoció i dinamització del comerç de proximitat. Anualitat 2021

1. Objecte i finalitat
Subvencions en règim de concurrència competitiva per a associacions, federacions o
altres entitats sense ànim de lucre, legalment acreditades, que agrupin comerciants
dels municipis de la demarcació, destinades al finançament d’actuacions de promoció
i dinamització del comerç local, d’acord amb les bases específiques reguladores
aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió del dia 22 de setembre de 2020 i
publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) número 189, de 30
de setembre de 2020. Els criteris de valoració seran els que s’estableixin al punt 6 de
les bases reguladores.

2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària
L’import total destinat a la convocatòria és de 60.000,00 €. Les aplicacions
pressupostàries a què es carrega el crèdit pressupostari i els imports són els que es
detallen a continuació:

Anualitat Aplicació pressupostària Import
2021 250/4300/48106 Ajuts a entitats no lucratives

comerç proximitat PIDEL
60.000,00 €

Total 60.000,00 €
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La concessió de les subvencions queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i
suficient en el moment de la resolució de l’atorgament.
Amb la finalitat d’atendre un major nombre de sol·licituds de subvenció o d’atorgar un
major import en les subvencions, aquest crèdit es pot ampliar amb una quantitat
addicional de com a màxim el 25 %, derivada de la modificació del crèdit consignat.
L’efectivitat de la quantia addicional estarà condicionada a la declaració de
disponibilitat de crèdit corresponent, prèviament a la resolució de les subvencions i a
l’aprovació de l’augment de la convocatòria.
Discrecionalment, l’òrgan competent per a la concessió pot deixar deserta la
concessió o no exhaurir el crèdit total previst.

3. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds és del 4 al 29 de gener de 2021 (ambdós
inclosos).
Cada peticionari pot presentar una única sol·licitud mitjançant el model normalitzat,
disponible al web de la Diputació (www.ddgi.cat/subvencions), acompanyat de la
documentació que preveuen les bases reguladores. Les sol·licituds, degudament
emplenades, han d’estar signades digitalment per la persona interessada o per la que
representi legalment l’entitat. Cal utilitzar els sistemes de signatura electrònica
acceptats per la Diputació de Girona, que s'especifiquen a https://seu.ddgi.cat.

4. Import de les subvencions
Se subvencionaran les actuacions d’acord amb l’ordre de puntuació que s’hagi
obtingut, amb un màxim de 2.500,00 € per sol·licitud, fins a exhaurir el crèdit destinat
a aquesta convocatòria. El percentatge màxim a atorgar serà del 60 % del pressupost
elegible.

5. Àmbit temporal de les accions subvencionables
Se subvencionaran les accions o projectes realitzats entre l’1 de novembre de 2020 i
el 31 d’octubre de 2021.

6. Termini de resolució, notificació i justificació
6.1. Termini de resolució
El termini per resoldre la convocatòria és el que determinen les bases, a comptar des
de la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds.
En cas que hagi transcorregut el termini sense que hi hagi una resolució, els
sol·licitants podran entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci
administratiu.
6.2. Termini de notificació
La resolució es notificarà de manera individualitzada a tots els beneficiaris, tal com
preveu l’article 41.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu
comú de les administracions públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals
s’hagi desestimat, en el termini màxim de deu dies hàbils a comptar des de la data
d’adopció de l’acord.
6.3. Termini de justificació
La justificació de la realització de l’actuació es pot formalitzar des de l’acabament de
l’activitat fins al 15 de novembre de 2021.

7. Règim de recursos
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La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta
resolució es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant del jutjat
contenciós administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des de
l’endemà de la notificació. Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar un
recurs de reposició davant la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en el termini
d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació.

8. Publicitat
Aquesta convocatòria es publicarà en el tauler electrònic i en el lloc web de la
Diputació i, d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de
subvencions, es publicarà en el BOPG juntament amb l’extracte.

La convocatòria resta condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra les
bases específiques, l’estimació de les quals hagi de comportar un canvi en les seves
determinacions.

Annex 4

Convocatòria anticipada de subvencions per elaborar plans d’actuació i
documents de planificació sectorial de promoció i desenvolupament econòmic
local. Anualitat 2021

1. Objecte i finalitat
Subvencions en règim de concurrència competitiva per elaborar plans d’actuació i
documents de planificació sectorial en àmbits concrets del desenvolupament local
(polígons industrials, espais d’allotjament empresarial, comerços, mercats) dels ens
locals adherits a l’XSLPE, d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades
pel Ple de la Diputació el 22 de setembre de 2020, publicades al Butlletí Oficial de la
Província de Girona (BOPG) número 189, de 30 de setembre de 2020. Els criteris de
valoració seran els que s’estableixin al punt 6 de les bases reguladores.

2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària
L’import total destinat a la convocatòria de l’anualitat 2021 és de 145.000 €, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària següent:
Anualitat Aplicació pressupostària Import

2021 250/4300/46209 Ajuts a ajuntaments diagnosis i
estudis PIDEL 

65.000,00 €

2021 250/4300/46503 Ajuts a consells comarcals diagnosis i
estudis PIDEL

40.000,00 €

2021 250/4300/46764 Ajuts a consorcis diagnosis i estudis
PIDEL

20.000,00 €

2021 250/4300/46302 Ajuts a mancomunitats diagnosis i
estudis PIDEL

10.000,00 €

2021 250/4300/46292 Ajuts a societats municipals diagnosis
i estudis PIDEL

10.000,00 €

Total 145.000,00 €

La concessió de les subvencions queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i
suficient en el moment de la resolució de l’atorgament.
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La distribució d’aquests imports té caràcter estimatiu i es podrà redistribuir entre les
aplicacions pressupostàries anteriors en el mateix acte de concessió de les
subvencions.
Amb la finalitat d’atendre un major nombre de sol·licituds de subvenció o d’atorgar un
major import en les subvencions, aquest crèdit es pot ampliar amb una quantitat
addicional de com a màxim el 25 % del crèdit consignat, derivada d’una modificació de
crèdit. L’efectivitat de la quantia addicional està condicionada a la declaració de
disponibilitat de crèdit corresponent, prèviament a la resolució de les subvencions i a
l’aprovació de l’augment de la convocatòria.
Discrecionalment, l’òrgan competent per a la concessió pot deixar deserta la
concessió o no exhaurir el crèdit total previst.

3. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds és del 4 al 29 de gener de 2021 (ambdós
inclosos).
Cada peticionari pot presentar una única sol·licitud mitjançant el model normalitzat,
disponible al web de la Diputació (www.ddgi.cat/subvencions), acompanyat de la
documentació que preveuen les bases reguladores. Les sol·licituds, degudament
emplenades, han d’estar signades digitalment per la persona interessada o per la que
representi legalment l’entitat. Cal utilitzar els sistemes de signatura electrònica
acceptats per la Diputació de Girona, que s'especifiquen a https://seu.ddgi.cat.

4. Import de les subvencions
Se subvencionaran les actuacions per ordre de puntuació, amb un màxim d’11.000 €
per sol·licitud, fins a exhaurir el crèdit destinat a aquesta convocatòria. El percentatge
màxim a atorgar serà d’un 75 % del pressupost elegible.

5. Àmbit temporal de les accions subvencionables
Se subvencionaran les accions o projectes realitzats entre l’1 de novembre de 2020 i
el 31 d’octubre de 2021.

6. Termini de resolució i notificació i justificació
6.1. Termini de resolució
El termini màxim per resoldre la convocatòria és el que determinen les bases. Una
vegada transcorregut el termini sense que hi hagi una resolució, els sol·licitants
podran entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.
6.2. Termini de notificació
La resolució es notificarà de manera individualitzada a tots els beneficiaris, tal com
preveu l’article 41.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu
comú de les administracions públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals
s’hagi desestimat, en el termini màxim de deu dies hàbils a comptar des de la data
d’adopció de l’acord.
6.3 Termini de justificació
La justificació de la realització de l’actuació es pot formalitzar des de l’acabament de
l’activitat fins al 15 de novembre de 2021.

7. Règim de recursos
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta
resolució es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant del jutjat
contenciós administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des de
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l’endemà de la notificació. Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar un
recurs de reposició davant de la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en el
termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la notificació.

8. Publicitat
Aquesta convocatòria es publicarà en el tauler electrònic i en el lloc web de la
Diputació i, d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de
subvencions, es publicarà en el BOPG juntament amb l’extracte.

La convocatòria resta condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra les
bases específiques, l’estimació de les quals hagi de comportar un canvi en les seves
determinacions.

Annex 5

Convocatòria anticipada de subvencions per fomentar projectes singulars de
desenvolupament econòmic local. Anualitat 2021

1. Objecte i finalitat
Subvencions en règim de concurrència competitiva dins del programa de suport a
projectes singulars de desenvolupament econòmic, adreçades a les entitats adherides
a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE) promoguda per la
Diputació de Girona, d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades pel
Ple de la Diputació en la sessió del dia 22 de setembre de 2020 i publicades en el
Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) número 189, de 30 de setembre de
2020. Els criteris de valoració seran els que s’estableixin al punt 6 de les bases
reguladores.

2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària
L’import total destinat a la convocatòria és de 100.000,00 €. Les aplicacions
pressupostàries a què es carrega el crèdit pressupostari i els imports són els que es
detallen a continuació:

Anualitat Aplicació pressupostària Import
2021 250/4300/46205 Ajuts a ajuntaments projectes

singulars PIDEL
50.000,00 €

2021 250/4300/46502 Ajuts a consells comarcals projectes
singulars PIDEL

20.000,00 €

2021 250/4300/46762 Ajuts a consorcis projectes singulars
PIDEL

10.000,00 €

2021 250/4300/46301 Ajuts a mancomunitats projectes
singulars PIDEL

10.000,00 €

2021 250/4300/46291 Ajuts a societats municipals projectes
singulars PIDEL

10.000,00 €

Total 100.000,00 €

La concessió de les subvencions queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i
suficient en el moment de la resolució de l’atorgament.
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La distribució d’aquests imports té caràcter estimatiu i es podrà redistribuir entre les
aplicacions pressupostàries anteriors en el mateix acte de concessió de les
subvencions.
Amb la finalitat d’atendre un major nombre de sol·licituds de subvenció o d’atorgar un
major import en les subvencions, aquest crèdit es pot ampliar amb una quantitat
addicional de com a màxim el 25 %, derivada de la modificació del crèdit consignat.
L’efectivitat de la quantia addicional estarà condicionada a la declaració de
disponibilitat de crèdit corresponent, prèviament a la resolució de les subvencions i a
l’aprovació de l’augment de la convocatòria.
Discrecionalment, l’òrgan competent per a la concessió pot deixar deserta la
concessió o no exhaurir el crèdit total previst.

3. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds és del 4 al 29 de gener de 2021 (ambdós
inclosos).
Cada peticionari pot presentar una única sol·licitud mitjançant el model normalitzat,
disponible al web de la Diputació (www.ddgi.cat/subvencions), acompanyat de la
documentació que preveuen les bases reguladores. Les sol·licituds, degudament
emplenades, han d’estar signades digitalment per la persona interessada o per la que
representi legalment l’entitat. Cal utilitzar els sistemes de signatura electrònica
acceptats per la Diputació de Girona, que s'especifiquen a https://seu.ddgi.cat.

4. Import de les subvencions
Se subvencionaran les actuacions d’acord amb l’ordre de puntuació que s’hagi
obtingut, amb un màxim de 20.000,00 € per sol·licitud, fins a exhaurir el crèdit destinat
a aquesta convocatòria. El percentatge màxim a atorgar serà del 75 % del pressupost
elegible.

5. Àmbit temporal de les accions subvencionables
Se subvencionaran les accions o projectes realitzats entre l’1 de novembre de 2020 i
el 30 de novembre de 2021.

6. Termini de resolució, notificació i justificació
6.1. Termini de resolució
El termini per resoldre la convocatòria és el que determinen les bases, a comptar des
de la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds.
En cas que hagi transcorregut el termini sense que hi hagi una resolució, els
sol·licitants podran entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci
administratiu.
6.2. Termini de notificació
La resolució es notificarà de manera individualitzada a tots els beneficiaris, tal com
preveu l’article 41.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu
comú de les administracions públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals
s’hagi desestimat, en el termini màxim de deu dies hàbils a comptar des de la data
d’adopció de l’acord.
6.3. Termini de justificació
La justificació de la realització de l’actuació es pot formalitzar des de l’acabament de
l’activitat fins al 15 de desembre de 2021.

7. Règim de recursos
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La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta
resolució es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant del jutjat
contenciós administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des de
l’endemà de la notificació. Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar un
recurs de reposició davant la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en el termini
d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació.

8. Publicitat
Aquesta convocatòria es publicarà en el tauler electrònic i en el lloc web de la
Diputació i, d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de
subvencions, es publicarà en el BOPG juntament amb l’extracte.

La convocatòria resta condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra les
bases específiques, l’estimació de les quals hagi de comportar un canvi en les seves
determinacions.

Annex 6

Convocatòria anticipada de subvencions per fomentar projectes i accions de
promoció econòmica dels ens locals no adherits a la Xarxa de Serveis Locals de
Promoció Econòmica (XSLPE). Anualitat 2021

1. Objecte i finalitat
Subvencions en règim de concurrència competitiva per fomentar projectes i accions
de promoció econòmica dels ens locals no adherits a la Xarxa de Serveis Locals de
Promoció Econòmica (XSLPE) i que tenen menys de 10.000 habitants, d’acord amb
les bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió del
dia 22 de setembre de 2020 i publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Girona
(BOPG) número 189, de 30 de setembre de 2020. Els criteris de valoració seran els
que s’estableixin al punt 6 de les bases reguladores.

2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària
L’import total destinat a la convocatòria és de 60.000,00 €. Les aplicacions
pressupostàries a què es carrega el crèdit pressupostari i els imports són els que es
detallen a continuació:

Anualitat Aplicació pressupostària Import
2021 250/4300/46206 Ajuts a ajuntaments Competitivitat

Territorial PIDEL
60.000,00 €

Total 60.000,00 €

La concessió de les subvencions queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i
suficient en el moment de la resolució de l’atorgament.
Amb la finalitat d’atendre un major nombre de sol·licituds de subvenció o d’atorgar un
major import en les subvencions, aquest crèdit es pot ampliar amb una quantitat
addicional de com a màxim el 25 %, derivada de la modificació del crèdit consignat.
L’efectivitat de la quantia addicional estarà condicionada a la declaració de
disponibilitat de crèdit corresponent, prèviament a la resolució de les subvencions i a
l’aprovació de l’augment de la convocatòria.
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Discrecionalment, l’òrgan competent per a la concessió pot deixar deserta la
concessió o no exhaurir el crèdit total previst.

3. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds és del 4 de gener al 12 de març de 2021
(ambdós inclosos).
Cada peticionari pot presentar una única sol·licitud mitjançant el model normalitzat,
disponible al web de la Diputació (www.ddgi.cat/subvencions), acompanyat de la
documentació que preveuen les bases reguladores. Les sol·licituds, degudament
emplenades, han d’estar signades digitalment per la persona interessada o per la que
representi legalment l’entitat. Cal utilitzar els sistemes de signatura electrònica
acceptats per la Diputació de Girona, que s'especifiquen a https://seu.ddgi.cat.

4. Import de les subvencions
Se subvencionaran les actuacions d’acord amb l’ordre de puntuació que s’hagi
obtingut, amb un màxim de 2.000,00 € per sol·licitud, fins a exhaurir el crèdit destinat
a aquesta convocatòria. El percentatge màxim a atorgar serà del 80 % del pressupost
elegible.

5. Àmbit temporal de les accions subvencionables
Se subvencionaran les accions o projectes realitzats entre l’1 de novembre de 2020 i
el 31 d’octubre de 2021.

6. Termini de resolució, notificació i justificació
6.1. Termini de resolució
El termini per resoldre la convocatòria és el que determinen les bases, a comptar des
de la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds.
En cas que hagi transcorregut el termini sense que hi hagi una resolució, els
sol·licitants podran entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci
administratiu.
6.2. Termini de notificació
La resolució es notificarà de manera individualitzada a tots els beneficiaris, tal com
preveu l’article 41.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu
comú de les administracions públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals
s’hagi desestimat, en el termini màxim de deu dies hàbils a comptar des de la data
d’adopció de l’acord.
6.3. Termini de justificació
La justificació de la realització de l’actuació es pot formalitzar des de l’acabament de
l’activitat fins al 15 de novembre de 2021.

7. Règim de recursos
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta
resolució es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant del jutjat
contenciós administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des de
l’endemà de la notificació. Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar un
recurs de reposició davant la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en el termini
d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació.

8. Publicitat
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Aquesta convocatòria es publicarà en el tauler electrònic i en el lloc web de la
Diputació i, d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de
subvencions, es publicarà en el BOPG juntament amb l’extracte.

La convocatòria resta condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra les
bases específiques, l’estimació de les quals hagi de comportar un canvi en les seves
determinacions.

22. JG1029/000083/2020-PDDSEL; Prop. dip. del. Suport a Entitats Locals;
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de
l'Ajuntament de Gombrèn, dins el Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural, any 2020 (exp. 2020/853)

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 Gombrèn se li va concedir la subvenció
del Fons de Cooperació Econòmica 2020 d’acord amb el següent detall:

Expedient Línia Concepte Pressupost € Subvenció €

2020/853 Inversions Conservació i
rehabilitació edifici
Ajuntament

19.415,60 19.415,60

Parcs i jardins 6.100,00 6.100,00

Total
25.515,60

Vista la petició de l’Ajuntament de Gombrèn 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 Gombrèn el canvi de destí de la subvenció que
té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020, expedient
2020/853, pel concepte i l’import que es detallen.

Concepte inicial Concepte final Pressupost Subvenció
Inicial €

Subvenció
Final €

Conservació i
rehabilitació edifici
Ajuntament

19.415,60 19.415,60

Parcs i jardins
6.100,00 6.100,00

Arranjament vies
públiques

48.157,13 25.515,60

Total 25.515,60 25.515,60
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SEGON. Notificar la present resolució a l’Ajuntament amb la indicació que el
lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes, està condicionat al
compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona
i a les condicions establertes en la normativa del Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural 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.

23. JG1029/000084/2020-PDDSEL; Prop. dip. del. Suport a Entitats Locals;
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de
l'Ajuntament de Mont-ras, dins el Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural, any 2019 (exp. 2019/590)

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

Expedient Línia Concepte Pressupost Subvenció €

2019/590 Inversions Pavimentació pàrquing
annex Ajuntament

87.130,12 52.350,65

Vista la petició de l’Ajuntament de Mont-ras 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 Mont-ras el canvi de destí de la subvenció que
té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2019, expedient
2019/590, pel concepte i l’import que es detallen.

Concepte inicial Concepte final Pressupost Subvenció
Inicial €

Subvenció
Final €

Pavimentació
pàrquing annex
Ajuntament

87.130,12 52.350,65

Connexió a la
canonada en alta
d’aigua

124.328,08 52.350,65

Total 52.350,65 52.350,65

SEGON. Notificar la present resolució a l’Ajuntament amb la indicació que el
lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes, està condicionat al
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compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona
i a les condicions establertes en la normativa del Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural 2019 i a la seva justificació, de com a mínim l'import de la subvenció,
mitjançant el compte justificatiu, dintre del termini prorrogat fins el dia 15 de novembre
de 2020.

24. JG1029/000085/2020-PDDSEL; Prop. dip. del. Suport a Entitats Locals;
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de
l'Ajuntament de Sant Andreu Salou, dins el Fons de Cooperació
Econòmica i Cultural, any 2019 (exp. 2019/663)

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

Expedient Línia Concepte Pressupost Subvenció €

2019/663 Inversions Adequació zones
contenidors del municipi

27.941,70 27.941,70

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària del 4 de febrer
de 2020 va autoritzar a l’Ajuntament de Sant Andreu Salou un canvi de destí de la
subvenció del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2019, d’acord amb el següent
detall:

Concepte inicial Concepte final Pressupost Subvenció
Inicial €

Subvenció
Final €

Adequació zones
contenidors del
municipi

27.941,70 27.941,70

Paviment camí de la
Torre, fase 2 part 3

27.699,70 27.699,70

Total 27.941,70 27.699,70

Vista la petició de l’Ajuntament de Sant Andreu Salou d’un nou canvi de destí de la
subvenció concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2019.

D’acord amb la documentació presentada i amb les bases de la convocatòria, la Junta
de Govern, a proposta del diputat delegat de Suport a les Entitats Locals, per
unanimitat, acorda:

PRIMER. Autoritzar a l’Ajuntament de Sant Andreu Salou el canvi de destí de la
subvenció que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2019,
expedient 2019/663, pel concepte i l’import que es detallen.
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Concepte
inicial

Concepte
final

Pressupost Subvenció
Inicial 1€

Subvenció
canvi 1

Subvenció
Final €

Adequació
zones
contenidors
del municipi

27.941,70 27.941,70

Pavimentació
camí de la
Torre

27.699,70 27.699,70

Arranjament
camí Les
Bosques

27.693,23 27.693,23

Total 27.941,70 27.699,70 27.693,23

No assignat 248,47

SEGON. Notificar la present resolució a l’Ajuntament amb la indicació que el
lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes, està condicionat al
compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona
i a les condicions establertes en la normativa del Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural 2019 i a la seva justificació, de com a mínim l'import de la subvenció,
mitjançant el compte justificatiu, dintre del termini prorrogat fins el dia 15 de
novembre de 2020.

25. Proposicions urgents

FORA DE L’ORDRE DEL DIA i prèvia declaració d’urgència proposada per la
Presidència i aprovada per unanimitat i amb quòrum de la majoria absoluta dels
assistents, i d’acord amb el que disposa l’article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de
28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, es passen a tractar els assumptes següents:

25.1. JG1029/000026/2020-PDDPDEL; Prop. dip. del. Prom. i Desenv. Econ.
Local; Promoció i desenvolupament Econòmic Local (015): Proposta
d'aprovació de la convocatòria de subvencions per a la retenció de talent i
consolidació de personal tècnic en l'àmbit de la promoció i el
desenvolupament econòmic local de les entitats adherides a la XSLPE.
(exp. 2020/9073)

1. La posada en funcionament per part dels ens locals, de polítiques de
desenvolupament local és una decisió lliure, i que en tot cas no té un finançament
garantit, més enllà del que puguin aportar les pròpies hisendes municipals i de les
transferències rebudes de les administracions superiors.

La major part de les entitats que han posat en funcionament àrees de promoció i
desenvolupament econòmic local ho han fet contractant personal específic per
desenvolupar programes destinats a afavorir la creació d’ocupació, la millora de
l’ocupabilitat, la inserció laboral i la qualitat de l’ocupació, actuacions que facilitin el
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suport directe a la creació, consolidació, creixement o replantejament d’empreses, així
com promoure un entorn més favorable al seu desenvolupament i competitivitat, entre
d’altres actuacions. Aquest personal tècnic ha estat contractat habitualment mitjançant
diferents programes subvencionats des de la Generalitat, per citar-ne uns quants
podríem parlar des de les Escoles Taller, els Plans d’Ocupació, el programa d’agents
d’ocupació i desenvolupament local (AODL), el programa Catalunya Emprèn, entre
d’altres. La llei no permet la concatenació de contractes a partir del tercer any i es
constata que moltes entitats de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica
no poden consolidar les places subvencionades pel SOC i altres subvencions com
Catalunya Emprèn. De manera que tot i justificar un pla de treball adequat, els
projectes no tenen la continuïtat necessària per manca de personal.

Aquest fet suposa una pèrdua de talent i de recursos, ja que les administracions
formen especialistes en les diferents temàtiques de l’àmbit de la promoció i el
desenvolupament econòmic local (comerç, emprenedoria, mercat de treball, teixit
productiu, desenvolupament rural).

El servei de Promoció i Desenvolupament econòmic local de la Diputació de Girona,
coneixedor d’aquesta situació vol donar suport a les entitats que apostin per la
consolidació d’aquest personal, proporcionant uns ajuts durant els tres anys de
contracte, i per això s’han redactat unes bases reguladores de subvencions per a la
retenció de talent i consolidació de personal tècnic en l’àmbit de la promoció i el
desenvolupament econòmic local de les entitats adherides a la XSLPE.

2. D’acord al Pla Estratègic de Subvencions 2020-2023, aprovat en sessió ordinària
de 17 de desembre de 2019, el Ple de la Diputació aprovarà anualment l’actualització
del present Pla Estratègic de subvencions d’acord amb els modificacions que,
eventualment, es produeixin en relació al mateix. Aquesta línia de subvencions, no
està inclosa en el Pla Estratègic, per tant, en l’acord d’aprovació de bases, es proposa
al Ple la seva inclusió en la propera modificació del mateix.

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

4. El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de 20 d’octubre de 2020, va aprovar
les bases reguladores de subvencions per a la retenció de talent i consolidació
de personal tècnic en l’àmbit de la promoció econòmica i el desenvolupament
local de les entitats adherides a la XSLPE, que es van publicar íntegrament en el
Butlletí Oficial de la Província de Girona, núm. 206, de 26 d’octubre de 2020.

5. Tant el contingut com la tramitació de la convocatòria de subvencions per a la
retenció de talent i consolidació de personal tècnic en l’àmbit de la promoció
econòmica i el desenvolupament local de les entitats adherides a la XSLPE
s’ajusten als requeriments de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
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subvencions (LGS), a l’RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
de l’LGS, i a l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.

6. D’acord amb l’article 2 de les bases de subvencions per a la retenció de talent i
consolidació de personal tècnic en l’àmbit de la promoció econòmica i el
desenvolupament local de les entitats adherides a la XSLPE, l’òrgan competent
per aprovar-la és la Junta de Govern.

D’acord amb els antecedents exposats, la Junta de Govern, a proposta del
vicepresident primer, en virtut del Decret de delegació de 16 d’agost de 2019, per
unanimitat, acorda:

Primer. Aprovar la convocatòria en règim de concurrència competitiva per a la
retenció de talent i consolidació de personal tècnic en l’àmbit de la promoció
econòmica i el desenvolupament local de les entitats adherides a la XSLPE , que
es transcriu literalment tot seguit:

“Convocatòria pluriennal per al 2020, 2021 i 2022, de subvencions per finançar la
retenció de talent i consolidació de personal tècnic en l’àmbit de la promoció
econòmica i el desenvolupament local de les entitats adherides a la XSLPE
1. Objecte i finalitat
Subvencions en règim de concurrència competitiva per finançar la retenció de talent i
consolidació de personal tècnic en l’àmbit de la promoció econòmica i el desenvolupament local
de les entitats adherides a la XSLPE , d’acord amb les bases específiques reguladores
aprovades pel Ple de la Diputació el 20 d’octubre de 2020, publicades al Butlletí Oficial de la
Província de Girona (BOPG) número 206, de data 26 d’octubre de 2020.
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària
Aquesta convocatòria te caràcter pluriennal i l’import màxim destinat a la concessió de
subvencions es de 720.000 euros, repartits de la següent manera:

a) L’import total destinat a la convocatòria de l’anualitat 2020 és de 360.000 €, amb càrrec
a les aplicacions pressupostàries següents:

Anualitat Aplicació de despeses
Org. Prog. Econ. Descripció Import

2020 250 4300 46216 Ajuts a ajuntaments Convo.
Retenció de talent PiDEL

210.000

2020 250 4300 46504 Ajuts a consells comarcals
Convo. Retenció de talent PiDEL

120.000

2020 250 4300 46765 Ajuts a consorcis Convo.
Retenció de talent PiDEL

30.000

TOTAL 360.000

b) L’import total destinat a la convocatòria de l’anualitat 2021 és de 240.000 €, amb càrrec
a les aplicacions pressupostàries següents:

Anualitat Aplicació de despeses
Org. Prog. Econ. Descripció Import

2021 250 4300 46216 Ajuts a ajuntaments Convo.
Retenció de talent PiDEL

140.000

2021 250 4300 46504 Ajuts a consells comarcals
Convo. Retenció de talent PiDEL

80.000

2021 250 4300 46765 Ajuts a consorcis Convo.
Retenció de talent PiDEL

20.000

TOTAL 240.000
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c) L’import total destinat a la convocatòria de l’anualitat 2022 és de 120.000 €, amb càrrec
a les aplicacions pressupostàries següents:

Anualitat Aplicació de despeses
Org. Prog. Econ. Descripció Import

2022 250 4300 46216 Ajuts a ajuntaments Convo.
Retenció de talent PiDEL

70.000

2022 250 4300 46504 Ajuts a consells comarcals
Convo. Retenció de talent PiDEL

40.000

2022 250 4300 46765 Ajuts a consorcis Convo.
Retenció de talent PiDEL

10.000

TOTAL 120.000

La concessió de les subvencions queda condicionada a l’existència de crèdit  adequat i suficient
en el moment de la resolució de l’atorgament.
L’existència de crèdit queda condicionada a l’aprovació definitiva de la modificació de crèdit
núm. DG 3CE9/2020 del pressupost de la Diputació de Girona de l’exercici 2020 (exp.
2020/8019).
La distribució d’aquests imports té caràcter estimatiu i es podrà redistribuir entre les aplicacions
pressupostàries anteriors en el mateix acte de concessió de les subvencions.
Amb la finalitat d’atendre un major nombre de sol·licituds de subvenció o d’atorgar un major
import en les subvencions, aquest crèdit es pot ampliar amb una quantitat addicional de com a
màxim el 25 % del crèdit consignat, derivada d’una modificació de crèdit. L’efectivitat de la
quantia addicional està condicionada a la declaració de disponibilitat de crèdit corresponent,
prèviament a la resolució de les subvencions i a l’aprovació de l’augment de la convocatòria.
Discrecionalment, l’òrgan competent per a la concessió pot deixar deserta la concessió o no
exhaurir el crèdit total previst.
3. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies naturals des de l’endemà de la publicació.
Cada peticionari pot presentar una única sol·licitud mitjançant el model normalitzat, disponible
al web de la Diputació (www.ddgi.cat/subvencions), acompanyat de la documentació que
preveuen les bases reguladores. Les sol·licituds, degudament emplenades, han d’estar
signades digitalment per la persona interessada o per la que representi legalment l’entitat. Cal
utilitzar els sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de Girona, que
s'especifiquen a https://seu.ddgi.cat.
4. Import de les subvencions
Se subvencionaran les actuacions per ordre de puntuació, amb un màxim de 60.000 € per
sol·licitud i distribuïts en tres anualitats, fins a exhaurir el crèdit destinat a aquesta convocatòria.

5. Àmbit temporal de les accions subvencionables
Se subvencionarà el personal contractat en l’àmbit de la promoció econòmica durant 3
anualitats.
6. Criteris de valoració
Les sol·licituds presentades es valoren segons aquests criteris:

1. Acreditació de més de tres resolucions positives del programa que subvenciona el
personal per a la contractació  o renovació de la persona esmentada en el marc de la
convocatòria dels AODL, de «Catalunya emprèn» o similar (fins a 50 punts):

a. 3 anys:
30 punts

b. 4 anys:
40 punts

c. 5 anys:
50 punts

2. Categoria del contracte:
Acreditació que el contracte és de la categoria A1:

15 punts
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Acreditació que el contracte és de la categoria A2:
10 punts

3. Adhesió a la XSLPE:
a. Durant el període actual (2020-2023):

10 punts
b. Durant el període precedent (2016-2019):

  5 punts
4. Pla de treball, per tres anys, del tècnic/a per al / a la qual se sol·licita la

subvenció:
fins a 25 punts

Per poder obtenir la subvenció cal assolir un mínim de 60 punts.
Les sol·licituds s’ordenen per ordre de puntuació i, un cop ordenades, es fa el repartiment
d’acord amb l’import que se sol·liciti i el finançament màxim que s’hagi fixat, fins que s’acabi el
crèdit destinat a la convocatòria.
7. Termini de resolució i notificació i justificació
7.1. Termini de resolució
El termini màxim per resoldre la convocatòria és el que determinen les bases. Una vegada
transcorregut el termini sense que hi hagi una resolució, els sol·licitants podran entendre
desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.
7.2. Termini de notificació
La resolució es notificarà de manera individualitzada a tots els beneficiaris, tal com preveu
l’article 41.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals s’hagi desestimat, en
el termini màxim de deu dies hàbils a comptar des de la data d’adopció de l’acord.
7.3 Termini de justificació
La subvenció s’ha de justificar de manera parcial en finalitzar cada anualitat, tal com s’estableix
en la base 11 de les bases reguladores de la subvenció. El termini per justificar la darrera
anualitat és de dos mesos, a comptar del dia següent al de l’acabament del termini d’execució
establert en la convocatòria.
En cas que el dia d’acabament del termini per presentar la justificació coincideixi en dissabte o
festiu, el termini esmentat finalitzarà el dia hàbil següent.
8. Règim de recursos
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta resolució es pot
interposar un recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós administratiu de
Girona, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la notificació.
Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar un recurs de reposició davant de la
Junta de Govern de la Diputació de Girona, en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà
de la notificació.
9. Publicitat
Aquesta convocatòria es publicarà en el tauler electrònic i en el lloc web de la Diputació i,
d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es
publicarà en el BOPG juntament amb l’extracte.
La convocatòria resta condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra les bases
específiques, l’estimació de les quals hagi de comportar un canvi en les seves determinacions.”

Segon. Autoritzar les despeses amb càrrec a les aplicacions pressupostàries
següents:

a) L’import total destinat a la convocatòria de l’anualitat 2020 és de 360.000 €,
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:

Anualitat
Aplicació de
despeses

Org. Prog. Econ.
Descripció Import
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2020 250 4300 46216 Ajuts a ajuntaments Convo.
Retenció de talent PiDEL

210.000

2020
250 4300 46504 Ajuts a consells comarcals

Convo. Retenció de talent
PiDEL

120.000

2020 250 4300 46765 Ajuts a consorcis Convo.
Retenció de talent PiDEL

30.000

TOTAL 360.000

b) L’import total destinat a la convocatòria de l’anualitat 2021 és de 240.000 €,
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:

Anualitat
Aplicació de
despeses

Org. Prog. Econ.
Descripció Import

2021 250 4300 46216 Ajuts a ajuntaments Convo.
Retenció de talent PiDEL

140.000

2021
250 4300 46504 Ajuts a consells comarcals

Convo. Retenció de talent
PiDEL

80.000

2021 250 4300 46765 Ajuts a consorcis Convo.
Retenció de talent PiDEL

20.000

TOTAL 240.000

c) L’import total destinat a la convocatòria de l’anualitat 2022 és de 120.000 €,
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:

Anualitat
Aplicació de
despeses

Org. Prog. Econ.
Descripció Import

2022 250 4300 46216 Ajuts a ajuntaments Convo.
Retenció de talent PiDEL

70.000

2022
250 4300 46504 Ajuts a consells comarcals

Convo. Retenció de talent
PiDEL

40.000

2022 250 4300 46765 Ajuts a consorcis Convo.
Retenció de talent PiDEL

10.000

TOTAL 120.000

La concessió de les subvencions queda condicionada a l’existència de crèdit  adequat
i suficient en el moment de la resolució de l’atorgament.

L’existència de crèdit queda condicionada a l’aprovació definitiva de la modificació de
crèdit núm. DG 3CE9/2020 del pressupost de la Diputació de Girona de l’exercici 2020
(exp. 2020/8019).

Tercer. Ratificar el present acord per la Junta de Govern de la Diputació de Girona
una vegada aprovada definitivament la modificació de crèdit DG 3CE9/2020 del
pressupost de la Diputació de Girona de l’exercici 2020 (exp. 2020/8019).



81
Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat

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

c).2. JG1029/000015/2020-PPRES; Proposta president; Unitat Gestió de la
Informació (030): Proposta de concessió de subvencions per al programa
de suport a projectes de promoció agroalimentària. Anualitat 2020 (exp.
2020/6445)

Vistes les bases reguladores de subvencions per al programa de suport a projectes de
promoció agroalimentària, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió de
19 de maig de 2020 publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG)
núm. 116-0 de 17 de juny de 2020

Vista la convocatòria aprovada per la Junta de Govern, en data 21de juny de 2020,
publicada al BOPG 144,de 2d’abril de 2020.

Vist l’informe de l’òrgan instructor de 9 d’octubre de 2020, previ a la Comissió
Avaluadora.

Vist l’informe de la Comissió Avaluadora de 16 d’octubre de 2020, en què es concreta
el resultat de l’avaluació efectuada.

Vist que s'havia efectuat una previsió de presentació de sol·licituds diferent entre les
partides disponibles.

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

Primer. Redistribuir l’import de la convocatòria subvencions per al programa de suport
a projectes de promoció agroalimentària 2020, d’import total 52.000,00€, d’acord amb
el detall següent:

Aplicació pressupostària Crèdits
inicials Crèdits finals Diferència

104/4300/48100 Ajuts a entitats. no lucratives campanya
projectes de promoció agroalimentària (Girona
Excel·lent)

28.000,00€ 29.152,77€ +1.152,77
€

104/4300/46200 Ajuts a ajuntaments campanya
projectes de promoció agroalimentària (Girona
Excel·lent)

16.000,00€ 13.655,52€
-

2.344,48€

104/4300/46500 Ajuts a consells comarcals projectes de
promoció agroalimentària (Girona Excel·lent) 8.000,00€ 9.191.71€ +1.191,71

€
Total 52.000,00 € 52.000,00 € 0,00 €

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

Aplicació pressupostària Reajustament
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104/4300/48100 Ajuts a entitats. no lucratives campanya projectes de
promoció agroalimentària (Girona Excel·lent)

Afegir: +1.152,77 €

104/4300/46200 Ajuts a ajuntaments campanya projectes de promoció
agroalimentària (Girona Excel·lent)

Reduir: -2.344,48 €

104/4300/46500 Ajuts a consells comarcals projectes de promoció
agroalimentària (Girona Excel·lent)

Afegir: +1.191,71€

TOTAL 0.00 €

Tercer. 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.

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

104/4300/48100 Ajuts a entitats no lucratives campanya projectes de promoció
agroalimentària (Girona Excel·lent).

Exp. CIF Nom del
beneficiari

Concepte de la
subvenció

Pun
ts Pressupost Sol·licitat Concedit

7768 G1712202
9

Consell
Regulador DO

Empordà

Estudi Zonificació
territorial del DO

Empordà
105 5200,00€ 3.900,00

€ 3.900,00€

7769 G1704058
5

Associació
d'Empresaris

Surers de
Catalunya

XXVIII Premis Gla
d’Or –

Sustainabity
Edition

48 6574,68€ 3.000,00
€ 3.000,00€

7770 V5523989
1

DOP Fesols de
Santa Pau

5 plans
d'actuacions 102 2223,95€ 817,47€ 817,47€

7772 G1703509
8

Gremi de
carnissers de

les comarques
gironines

Estudis de millora 60 6442,62€ 4.000,00
€ 4.000,00€

7773 G1704021
3

Gremi de
flequeres de les

comarques
gironines

Concurs del Pa
de Tramuntana 54 6000,00€ 4.000,00

€ 4.000,00€

7774 G5501232
2

IGP Poma de
Girona

Campanya del
Talla Pomes 95 6000,00€ 4.500,00

€ 4.000,00€

7784 G5528064
8

Associació
producte del

ripollès

Campanya de
sensibilització i

promoció
productes del

Ripollès

138 5606,14€ 4.000,00
€ 4.000,00€

7787 Q1700555
D

Consell
regulador DOP
oli de l'Empordà

Programa de
suport projectes
agroalimentació 91 6.572,00 € 4.929,00

€ 4.000,00 €

7809 G6563965
0

Gremi
d'elaboradors de

cervesa
artesana i

natural

Activitat de
promoció: Fira de

Mostres i
campanya web

89 1.913,74€ 1.435,30 1.435,30€

TOTAL 29.152,77 €

104/4300/46500 Ajuts a consells comarcals projectes de promoció agroalimentària
(Girona Excel·lent)

Exp. CIF Nom del Concepte de la Pun Pressupost Sol·licitat Concedit
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beneficiari subvenció ts

7785 P1700016
G

Consell
Comarcal de la
Cerdanya

Projecte de
sensibilització
"mengem amb el
territori"

107 3.833,28 € 2.874,96
€ 2.874,96 €

7786 P6700009
A

Consell
Comarcal del
Baix Empordà

Projecte
agroalimentària
Baix Empordà
2020

86 5.601,80 € 4.000,00
€ 4.000,00€

7806 P6700002
F

Consell
Comarcal de la
Selva

Campanya de
màrqueting digital
productes
agroalimentaris i
pesquers de la
Selva

45 3.089,00 € 2.316,75
€ 2.316,75€

TOTAL 9.191,71 €

Cinquè. Disposar la despesa total, de 38.344,48€, amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries següents del pressupost de 2020 de la Diputació de Girona:

Aplicació pressupostària Import
concedit

104/4300/48100 Ajuts a entitats. no lucratives campanya projectes de promoció
agroalimentària (Girona Excel·lent) 29.152,77 €

104/4300/46500 Ajuts a consells comarcals projectes de promoció agroalimentària
(Girona Excel·lent) 9.191,71 €

Total 38.344,48€

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

Exp. CIF Entitat Concepte
subvencionat Motiu de la desestimació

2020/777
1

G550451
32

Associació La
Camerata

Producció
ecològica

Tal com estableix el punt 4
de les bases de subvenció
de projectes de promoció
agroalimentària, els
destinataris per concórrer
aquesta convocatòria són
els següents: Gremis,
associacions i federacions
de professionals vinculats al
sector agroalimentari gironí.
Una còpia dels estatuts de la
vostra associació
L’actuació presentada no
s’ajusta a l’objecte de la
subvenció ( punt 1 de les
esmentades bases)

2020/780
8

P170720
0J

Ajuntament de
Figueres

Campanya de
promoció del
consum del DO
Empordà

El punt 4 de la sol·licitud
està incomplert, requisit
essencial detallar informació
del projecte.

Setè. 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
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accepten la subvenció, així com les condicions general i específiques fixades que hi
siguin d’aplicació.

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

Aplicació pressupostària
Crèdit

consignat final
Import

concedit Diferència

104/4300/46200 Ajuts a ajuntaments campanya
projectes de promoció agroalimentària (Girona
Excel·lent)

13.655,52€ 0 € 13.655,52€

Total 13.655,52 €

Novè. Notificar aquest acord a les entitats que han concorregut a la convocatòria.

26. Precs i preguntes

No se’n formulen

No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 10.30 h, de
la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

El president El secretari general
Miquel Noguer i Planas Jordi Batllori i Nouvilas
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