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EXCMA. DIPUTACIÓ DE GIRONA 
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN NÚM.: 1004 

 
 
 
 

Número:1004   
Caràcter: Ordinària 
Data: 5 de novembre de 2019 
Hora d’inici: 10.05 h 
Lloc: saló de plens de la Diputació de Girona 
Expedient: 2019/7835 
 
Hi assisteixen 
 
Sr. Pau Presas i Bertran President accidental 
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 
Sra. Maria Teresa Brunsó i Puigvert Diputada 
Sra. Eva Viñolas i Marín Diputada 
Sr. Jordi Batllori i Nouvilas Secretari general 
Sr. Ernest Ruiz i Garcia Viceinterventor  
 
Han excusat la seva absència 
 
Sr. Miquel Noguer i Planas President 
Sr. Jaume Dulsat i Rodríguez Diputat 
Sra. Montserrat Mindan i Cortada Diputada  
 
 
Hi assisteixen, convidats per la Presidència 
 
Sra. Roser Estañol i Torrent Diputada 
Sr. Eduard Llorà i Cullet Diputat 
Sr. Josep Sala i Leal Diputat 
Sr. Jordi Xargay i Congost Diputat 
Sr. Joaquim Ayats i Bartina Diputat 
Sr. Josep Maria Bagot i Belfort Diputat 
Sra. Anna Barnadas i López Diputada 
Sr. Joan Fàbrega i Solé Diputat 
Sr. Josep Piferrer i Puig Diputat 
Sra. Joana Vilà i Brugué Cap de Gabinet de Presidència 
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Ordre del dia 
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del 

dia 8 d’octubre de 2019 i de la sessió extraordinària i urgent del dia 15 d’octubre 
de 2019 

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. JG1004/000030/2019-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. Esp. 

Educ.; Comunicació Cultural (021): Aprovar la renúncia de la subvenció 
concedida a l'editorial Publicacions de l'Abadia de Montserrat per a l'edició de la 
publicació "Les aventures d'en Roc i la Bruna, 3" (exp. 2019/3007) 

4. JG1004/000033/2019-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. Esp. 
Educ.; Cooperació Cultural (017): Aprovació de la convocatòria anticipada de 
subvencions per al finançament de la programació estable professional dels 
equipaments escènics i musicals multifuncionals de les comarques gironines 
(2019/7483) 

5. JG1004/000034/2019-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. Esp. 
Educ.; Cooperació Cultural (017): Aprovació de la convocatòria anticipada en 
règim de concurrència competitiva de subvencions per a la creació de públics 
per a la cultura, anualitat 2020 (exp. 2019/7485) 

6. JG1004/000035/2019-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. Esp. 
Educ.; Cooperació Cultural (017): Convocatòria anticipada de subvencions als 
centres de conservació, difusió i interpretació del patrimoni cultural i la memòria 
històrica, en el marc del programa "Indika", de recursos educatius de la 
Diputació de Girona-curs 2020-2021 (exp. 2019/7492) 

7. JG1004/000036/2019-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. Esp. 
Educ.; Cooperació Cultural (017): Convocatòria anticipada de subvencions per 
al finançament de les activitats i projectes culturals de les Oficines Joves, 
capitals de comarca i municipis de més de 15.000 habitants de les comarques 
gironines - anualitat 2020 (exp.2019/7493) 

8. JG1004/000037/2019-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. Esp. 
Educ.; Cooperació Cultural (017): Convocatòria anticipada de subvencions per 
al foment de programes i projectes educatius en l'àmbit de les comarques 
gironines; anualitat 2020 (exp. 2019/7494) 

9. JG1004/000039/2019-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. Esp. 
Educ.; Cooperació Cultural (017): Aprovació de la convocatòria anticipada de 
subvencions adreçades als ajuntaments o organismes autònoms locals de les 
comarques gironines per a la realització del Cicle de Concerts de Música de 
Cobla, anualitat 2020 (2019/7496) 

10. JG1004/000040/2019-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. Esp. 
Educ.; Comunicació Cultural (021): Aprovar l'esmena de l'acord de la Junta de 
Govern de data 6 d'agost de 2019, relatiu a l'aprovació de la concessió de les 

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


 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 3 

subvencions per al Foment de produccions editorials, any 2019 a causa d'un 
error material (exp. 2019/23) 

11. JG1004/000042/2019-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. Esp. 
Educ.; Cooperació Cultural (017): Convocatòria anticipada, en règim de 
concurrència competitiva, de subvencions per al foment de projectes culturals 
als museus de les comarques gironines, anualitat 2020 (2019/7683) 

12. JG1004/000044/2019-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. Esp. 
Educ.; Cooperació Cultural (017): Anul·lació saldo sobrant dels beneficiaris 
corresponents a la convocatòria de subvencions als centres de conservació, 
difusió i interpretació del patrimoni cultural i la memòria històrica, en el marc del 
programa "Indika", curs 2018/2019 (exp. 2018/314) 

 
Assumptes procedents dels delegats de les diferents àrees 
 
13. JG1004/000027/2019-PDDHAMSG; Prop. dip. del. Habit., Assist. Mun., Serv. 

Gral.; Habitatge (028): Esmena d'error material de subvencions locals 2019 
(exp. 2019/1061) 

14. JG1004/000034/2019-PDDHAMSG; Prop. dip. del. Habit., Assist. Mun., Serv. 
Gral.; Habitatge (028): Esmena d'error material de subvencions per a inversions 
2018 (2018/6827) 

15. JG1004/000036/2019-PDDHAMSG; Prop. dip. del. Habit., Assist. Mun., Serv. 
Gral.; Secretaria General (005): Informar sobre l'expedient de dissolució de 
l'agrupació constituïda pels ajuntaments de Brunyola i Sant Martí Sapresa, i 
Riudarenes als efectes del sosteniment en comú del lloc de Secretaria 
Intervenció (exp. 2019/4766) 

16. JG1004/000037/2019-PDDHAMSG; Prop. dip. del. Habit., Assist. Mun., Serv. 
Gral.; Secretaria General (005): Ratificar el decret de Presidència número 
2019/2787, relatiu a aprovar disponibilitat del crèdit, ampliació de la convocatòria 
i segona resolució de la subvenció per cementiris 2019 (exp. 2019/5099) 

17. JG1004/000014/2019-PDDMA; Proposta dip. del. Medi Ambient; Medi Ambient 
(014): Aprovació del text del conveni de col·laboració amb a l'Ajuntament 
d'Arbúcies per al funcionament dels serveis del Museu Etnològic del Montseny, 
la Gabella (exp. 2019/5540) 

18. JG1004/000016/2019-PDDMA; Proposta dip. del. Medi Ambient; Medi Ambient 
(014): Concessió d'una subvenció directa a Apicultors Gironins Associats per 
assaig de mètodes d'adaptació dels abellars a la vespa velutina (exp. 
2019/7332) 

19. JG1004/000005/2019-PDDNT; Proposta dip. del. Noves Tecnologies; Noves 
tecnologies (016): Convocatòria de subvencions del programa "Ajuts a museus i 
col·leccions de les comarques gironines que no s'hagin presentat a la primera 
convocatòria de 2019 per finançar equipaments i actuacions relacionades amb 
les noves tecnologies (exp. 2019/7585) 

20. JG1004/000002/2019-PDDC; Proposta dip. del. Cultura; Monuments (018): 
Anul·lació romanents no justificats subvencions Pla de Monuments 2019 (exp. 
2019/7075) 

21. JG1004/000005/2019-PDDPDEL; Prop. dip. del. Prom. i Desenv. Econ. Local; 
Promoció i desenvolupament Econòmic Local (015): Proposta d'aprovació de la 
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 2020 (exp. 7462/2019) 

22. JG1004/000006/2019-PDDPDEL; Prop. dip. del. Prom. i Desenv. Econ. Local; 
Promoció i desenvolupament Econòmic Local (015): Proposta d'aprovació de la 
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convocatòria anticipada de subvencions 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), anualitat 2020 
(exp.7461/2019) 

23. JG1004/000008/2019-PDDPDEL; Prop. dip. del. Prom. i Desenv. Econ. Local; 
Promoció i desenvolupament Econòmic Local (015): Proposta d'aprovació de la 
convocatòria anticipada de subvencions per elaborar plans d'actuació i 
documents de planificació sectorial de promoció i desenvolupament econòmic 
local, anualitat 2020. (exp. 2019/7463) 

24. JG1004/000009/2019-PDDPDEL; Prop. dip. del. Prom. i Desenv. Econ. Local; 
Promoció i desenvolupament Econòmic Local (015): Proposta d'aprovació de la 
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 2020 (exp. 2019/7204) 

25. JG1004/000010/2019-PDDPDEL; Prop. dip. del. Prom. i Desenv. Econ. Local; 
Promoció i desenvolupament Econòmic Local (015): Aprovació de la 
convocatòria anticipada de subvencions per fomentar projectes i actuacions de 
promoció i dinamització del comerç de proximitat, anualitat 2020 (exp. 
2019/7205) 

26. JG1004/000011/2019-PDDPDEL; Prop. dip. del. Prom. i Desenv. Econ. Local; 
Promoció i desenvolupament Econòmic Local (015): Aprovació de la 
convocatòria anticipada de subvencions per fomentar projectes singulars de 
desenvolupament econòmic local, anualitat 2020 (exp. 2019/7203)  

27. JG1004/000003/2019-PDDSEL; Prop. dip. del. Suport a Entitats Locals; 
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de 
l'Ajuntament de Maçanet de la Selva, dins el Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural, any 2018 (exp. 2018/941) 

28. JG1004/000004/2019-PDDSEL; Prop. dip. del. Suport a Entitats Locals; 
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de diversos 
ajuntaments, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2019 (exp. 
2019/263) 

29. JG1004/000005/2019-PDDSEL; Prop. dip. del. Suport a Entitats Locals; 
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de 
l'Ajuntament de Toses, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 
2019 (exp. 2019/738) 

 
30. Proposicions urgents 
 
31. Precs i preguntes 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió 

ordinària del dia 8 d’octubre de 2019 i de la sessió extraordinària i urgent 
del dia 15 d’octubre de 2019 

 
S'aproven per unanimitat els esborranys de les actes de la sessió ordinària del dia 8 
d’octubre de 2019 i de la sessió extraordinària i urgent del dia 15 d’octubre de 2019, 
prèviament lliurades als assistents. 
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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. JG1004/000030/2019-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. 

Esp. Educ.; Comunicació Cultural (021): Aprovar la renúncia de la 
subvenció concedida a l'editorial Publicacions de l'Abadia de Montserrat 
per a l'edició de la publicació "Les avantures d'en Roc i la Bruna, 3" (exp. 
2019/3007) 

 
En data 6 d’agost de 2019, la Junta de Govern va concedir una subvenció de 1.282,50 
euros a l’editorial Publicacions de l’Abadia de Montserrat per a l’edició del llibre “Les 
aventures d’en Roc i la Bruna, 3” (expedient 2019/3007), dins la convocatòria de 
subvencions per al foment de produccions editorials, any 2019. 
 
L’editorial Publicacions de l’Abadia de Montserrat, en data 16 de setembre de 2019, 
ha presentat un escrit en què al·lega no poder complir amb els requisits de justificació 
establerts en la resolució i per això presenta la renúncia expressa de la concessió de 
la subvenció per a l’edició d’aquest llibre. 
 
Per això, d’acord amb l’informe de la cap del servei de biblioteques (instructora del 
procediment de concessió), la Junta de Govern, a proposta del president de la 
Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, per 
unanimitat, acorda: 
 
Primer. Acceptar formalment la renúncia presentada per l’editorial Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat de la subvenció de 1.282,50 euros atorgada per la Junta de 
Govern de data 6 d’agost de 2019 per a l’edició del llibre “Les aventures d’en Roc i la 
Bruna, 3” (expedient 2019/3007)). 
 
Segon. Anul·lar el document comptable “D” núm. 920190007469 de data 19/06/2019 
per import de 1.282,50 euros a nom de Publicacions de l’Abadia de Montserrat. 
 
Tercer. Notificar aquest acord a l’editorial Publicacions de l’Abadia de Montserrat. 
 
 
4. JG1004/000033/2019-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. 

Esp. Educ.; Cooperació Cultural (017): Aprovació de la convocatòria 
anticipada de subvencions per al finançament de la programació estable 
professional dels equipaments escènics i musicals multifuncionals de les 
comarques gironines (2019/7483) 

 
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 donar suport als ens locals, entitats, 
associacions i empreses culturals que desenvolupen activitats culturals a les 
comarques de Girona, especialment a aquelles que tinguin com a objectiu la creació 
de nous públics per a la cultura i es desenvolupin des d’equipaments municipals 
estratègics. 
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El Decret 9/2017, de 31 de gener, del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i 
Musicals de Catalunya relaciona la tipologia d’equipaments escènics i musicals de 
Catalunya, que es classifiquen de la manera següent: 
 
-Equipaments escènics i musicals nacionals 
-Equipaments escènics i musicals locals multifuncionals 
-Equipaments escènics i musicals locals bàsics 
-Altres espais escènics i musicals locals 
 
Els equipaments escènics i musicals bàsics i altres espais escènics i musicals reben 
suport econòmic per part de la Diputació de Girona a través del Programa.cat. Es 
tracta d’un ajut en espècie als ajuntaments destinada a la contractació d’espectacles. 
 
L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen a les bases 
específiques reguladores de subvencions per al finançament de la programació 
estable professional dels equipaments escènics i musicals multifuncionals de les 
comarques gironines, aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 17 de 
setembre de 2019, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) 
núm. 185, de 26 de setembre de 2019. 
 
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, 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 
a la concessió de subvencions per al finançament de la programació estable 
professional dels equipaments escènics i musicals multifuncionals de les comarques 
gironines, el text de la qual es transcriu literalment a continuació: 
 
“Convocatòria anticipada de subvencions per al finançament de la programació 
estable professional dels equipaments escènics i musicals multifuncionals de 
les comarques de Girona - anualitat 2020 
 
1. Objecte i finalitat 
Subvencions en règim de concurrència competitiva per al finançament de la 
programació estable professional dels equipaments escènics i musicals 
multifuncionals de les comarques de Girona, d’acord amb les bases específiques 
reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 17 de setembre de 
2019, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) 185, de 26 de 
setembre de 2019. 
 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
L’import estimat destinat a la convocatòria és de 18.000,00 €. Les aplicacions 
pressupostàries a què s’aplica el crèdit, els imports i la distribució d’anualitats són els 
següents: 
 

Anualitat Aplicació pressupostària Import € 
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2020 500/3340/46233 18.000,00 € 

 Total 18.000,00 € 

 
La concessió de les subvencions queda condicionada a l’existència de crèdit adequat 
i suficient en el moment de la resolució de l’atorgament i 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. 
 
Amb la finalitat d’atendre un major nombre de sol·licituds de subvenció o d’atorgar un 
major import en les subvencions, aquest crèdit podrà ser ampliat amb una quantitat 
addicional de com a màxim 6.000,00 €, derivada d’un suplement de l’aplicació 
pressupostària. L’efectivitat de la quantia addicional estarà condicionada a la 
corresponent declaració de disponibilitat de crèdit prèviament a la resolució de les 
subvencions i a l’aprovació de l’augment de la convocatòria. 
 
3. Termini de presentació de sol·licituds 
El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils a partir de l’endemà de la 
publicació de la convocatòria al BOPG. Les sol·licituds s’han de formular mitjançant el 
model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona d’acord a l’article 7 de 
les bases reguladores. 
 
La presentació de les sol·licituds, que han d’estar signades electrònicament 
mitjançant un certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d’Administració 
Oberta de Catalunya, s’ha de fer per mitjà de l’EACAT. 
 
4. Import de les subvencions 
Tots els sol·licitants que obtinguin una puntuació mínima de 5 punts, segons la 
puntuació prevista al punt 8 de les bases, tindran un import fix bàsic de subvenció. Als 
que hagin obtingut una puntuació superior, se’ls atorgarà una quantitat addicional, 
que es calcularà aplicant un percentatge de l’import sol·licitat proporcional a la 
puntuació addicional obtinguda. 
 
L’import màxim a sol·licitar és de 6.000 €. 
 
Àmbit temporal de les accions subvencionables 
Se subvencionaran la programació professional estable, l’estratègia de comunicació, 
els programes educatius i l’IVA suportat (si el beneficiari no pot reduir-lo) que siguin 
objecte de facturació entre l’1 de novembre del 2019 i fins al 31 d’octubre de 2020. 
 
Termini per justificar les subvencions 
El termini per justificar les accions subvencionades serà de 15 dies hàbils, a comptar 
del dia següent al de l’acabament del termini d’execució establert a la base 3.3. 
No es concediran ampliacions del termini d’execució ni de justificació. 
 
4. Termini de resolució i notificació  
 
4.1. 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. 
 
4.2. Termini de notificació 
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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.  
 
5. Règim de recursos 
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.  
 
6. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler electrònic 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 de l’exercici 2020, per un import 
màxim de 18.000,00 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/46233 del 
pressupost de l’exercici 2020, la qual resta condicionada a l’existència de crèdit 
adequat i suficient en el moment de la resolució de l’atorgament.  
 
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. 
 
 
5. JG1004/000034/2019-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. 

Esp. Educ.; Cooperació Cultural (017): Aprovació de la convocatòria 
anticipada en règim de concurrència competitiva de subvencions per a la 
creació de públics per a la cultura, anualitat 2020 (exp. 2019/7485) 

 
La Diputació de Girona en l’àmbit de la cooperació en la demarcació territorial de les 
comarques gironines, presta un servei públic definit per la promoció de la cultura, les 
arts i el coneixement al territori, tot potenciant els agents públics i privats en el foment 
d’iniciatives culturals. En aquest sentit, atorga ajuts per al desenvolupament 
d’activitats culturals en els municipis de la demarcació. 
 
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 donar suport als ens locals, entitats, 
associacions i empreses culturals que desenvolupen activitats culturals a les 
comarques de Girona.  
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L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen a les bases 
reguladores de subvencions per a la creació de públics per a la cultura, que es van 
publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) número 185, de 26 de 
setembre de 2019. 
 
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, 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, de 
subvencions per a la creació de públics per a la cultura, anualitat 2020, el text de la 
qual es transcriu literalment a continuació: 

 
Convocatòria anticipada, en règim de concurrència competitiva, de 
subvencions per a la creació de públics per a la cultura, anualitat 2020. 
 
1. Objecte i finalitat 
Subvencions en règim de concurrència competitiva per a ajuntaments o ens que en 
depenen, entitats municipals descentralitzades de les comarques gironines, persones 
físiques o jurídiques, destinades al finançament de accions de creació de públics per 
a la cultura, d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la 
Diputació en la sessió de 17 de setembre de 2019, i publicades al BOPG 185, de 26 
de setembre de 2019. 
 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
L’import estimat destinat a la convocatòria és de 325.000,00 €. Les aplicacions 
pressupostàries a què s’aplica el crèdit, els imports i la distribució d’anualitats són els 
següents: 
 
 

Anualitat Aplicació pressupostària Import € 

2020 500/3340/48100 – Ajuts de cooperació cultural entitats culturals 325.000,00 € 

 Total 325.000,00 € 

 
També es vinculen a aquesta convocatòria les aplicacions 500/3340/46202, 
500/3340/46280, 500/3340/46700, 500/3340/47002 i 500/3340/48138, 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. 
 
La concessió de les subvencions queda condicionada a l’existència de crèdit adequat 
i suficient en el moment de la resolució de l’atorgament i 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. 
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Amb la finalitat d’atendre un major nombre de sol·licituds de subvenció o d’atorgar un 
major import en les subvencions, aquest crèdit podrà ser ampliat amb una quantitat 
addicional de 100.000,00 €, derivada de crèdits sobrants d’altres convocatòries, 
modificacions de crèdit, etc.  
 
L’efectivitat de la quantia addicional estarà condicionada a la corresponent declaració 
de disponibilitat de crèdit amb caràcter previ a la resolució de les subvencions i 
l’aprovació de l’augment de la convocatòria. 
 
Si la quantia addicional s’incorpora amb posterioritat a la reunió de la Comissió 
qualificadora, es proposarà concedir entre els sol·licitants que no s’haguessin pogut 
atendre per manca pressupostària i, en tot cas, seguint l’ordre i segona la puntuació 
obtinguda per la Comissió qualificadora. 
 
En cas necessari, en l’acord de la resolució es podran redistribuir aquestes dotacions 
en funció de les sol·licituds rebudes, amb la modificació pressupostària prèvia, si 
escau. 
 
3. Termini de presentació de sol·licituds 
El termini de presentació de sol·licituds és des de l’endemà de la publicació de la 
convocatòria al BOPG i fins al 7 de febrer. Les sol·licituds s’han de formular 
mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona i d’acord a 
l’article 6 de les bases reguladores totes les sol·licituds han d’anar acompanyades de: 
 
- Projecte cultural, en què s’hi explicarà: 
 
- les accions a dur a terme, seguint els criteris de valoració per cada una de les línies. 
- la seva previsió de despeses, desglossada de forma detallada amb tots els 
conceptes.  
 
Qualsevol dada que no estigui inclosa explícitament en el projecte no es tindrà en 
compte en el moment de valorar la sol·licitud. 
 
Les sol·licituds, la presentació de les quals ha de ser telemàtica, han d’estar signades 
electrònicament mitjançant un certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci 
d’Administració Oberta de Catalunya.  
 
- Ajuntaments: EACAT  
- Entitats, empreses i d’altres: la plataforma específica de la Diputació de Girona per a 
tramitar subvencions en línia o l’e-TRAM 
 
Les subvencions concedides s’hauran de justificar dins el termini que finalitzarà el 31 
d'octubre de 2020 mitjançant la presentació del compte justificatiu, d’acord amb el 
model normalitzat que estarà a l’abast al web de la Diputació de Girona, i la memòria 
justificativa. 
 
Àmbit temporal de les accions subvencionables 
Se subvencionaran actuacions realitzades a partir de l’1 d’octubre del 2019 i fins a 
30 de setembre de 2020. 
 
4. Termini de resolució i notificació  
4.1. Termini de resolució 
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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. 
4.2. 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.  
 
5. Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta 
resolució escau interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat 
Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de 2 mesos a comptar del dia 
següent al de la notificació. Alternativament, i de forma potestativa, s’hi pot interposar 
recurs de reposició davant de la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en el 
termini d’1 mes a comptar del dia següent al de la notificació.  
 
6. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler electrònic de la Diputació de Girona, al 
lloc web i, d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de 
subvencions, se’n publicarà l’extracte al BOPG.” 
 
Segon. Autoritzar la despesa de la convocatòria per un import màxim de 325.000,00 
€, distribuïts amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i anualitats següents: 
 

Anualitat Aplicació pressupostària Import € 

2020 500/3340/48100 – Ajuts de cooperació cultural entitats culturals 325.000,00 € 

 Total 325.000,00 € 

 
També es vinculen a aquesta convocatòria les aplicacions 500/3340/46202, 
500/3340/46280, 500/3340/46700, 500/3340/47002 i 500/3340/48138, amb estimació 
de despesa que inicialment és zero.  
 
La concessió de les subvencions queda condicionada a l’existència de crèdit adequat 
i suficient en el moment de la resolució de l’atorgament. 
 
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. 
 
 
6. JG1004/000035/2019-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. 

Esp. Educ.; Cooperació Cultural (017): Convocatòria anticipada de 
subvencions als centres de conservació, difusió i interpretació del 
patrimoni cultural i la memòria històrica, en el marc del programa "Indika", 
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de recursos educatius de la Diputació de Girona-curs 2020-2021 (exp. 
2019/7492) 

 
La Diputació de Girona, en l’àmbit de la cooperació en la demarcació territorial de les 
comarques gironines, presta un servei públic definit per la promoció de la cultura, les 
arts i el coneixement al territori, tot potenciant els agents públics i privats en el foment 
d’iniciatives culturals. En aquest sentit, atorga ajuts per al desenvolupament 
d’activitats culturals en els municipis de la demarcació. 
 
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 cooperació econòmica amb temes educatius. L’objectiu d’aquesta línia és 
posicionar l’educació com a element clau del desenvolupament humà i com a base del 
creixement cultural de la ciutadania. 
 
L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen a les bases 
específiques reguladores de subvencions als centres de conservació, difusió i 
interpretació del patrimoni cultural i la memòria històrica, en el marc del programa 
"Indika", de recursos educatius de la Diputació de Girona, aprovades pel Ple de la 
Diputació, en la sessió de 17 de setembre de 2019, i publicades de forma inicial al 
BOPG núm. 188, d’1 d’octubre de 2019. 
 
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, 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 
a la concessió de subvencions als centres de conservació, difusió i interpretació del 
patrimoni cultural i la memòria històrica, en el marc del programa "Indika", de recursos 
educatius de la Diputació de Girona  – curs 2020-2021, el text de la qual es transcriu 
literalment a continuació: 

 
“Convocatòria anticipada de subvencions als centres de conservació, difusió i 
interpretació del patrimoni cultural i la memòria històrica, en el marc del programa 
"Indika", de recursos educatius de la Diputació de Girona – curs 2020-2021 
 
1. Objecte i finalitat 
Subvencions en règim de concurrència competitiva per als centres de conservació, difusió i 
interpretació del patrimoni cultural i la memòria històrica, en el marc del programa "Indika", de 
recursos educatius de la Diputació de Girona, destinades al finançament d’activitats 
pedagògiques per als centres d’ensenyament de les comarques gironines, d’acord amb les 
bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 17 de 
setembre de 2019, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) núm. 188, 
d’1 d’octubre de 2019. 
 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
L’import estimat destinat a la convocatòria és de 150.000,00 €. Les aplicacions pressupostàries 
a què es carrega el crèdit pressupostari i els imports són les següents: 
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Any Aplicació pressupostària Import (en €) 

2020 500/3260/46200 – Ajuts a 
Ajuntaments programes educatius 
Cooperació Cultural 

10.000,00 

2021 500/3260/46200 – Ajuts a 
Ajuntaments programes educatius 
Cooperació Cultural 

140.000,00 € 

 Total 150.000,00 € 

 
També es vincula a aquesta convocatòria, pels anys 2020 i 2021, l’aplicació 500/3260/48109, 
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. 
 
La concessió de les subvencions queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i 
suficient en el moment de la resolució de l’atorgament i 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. 
 
Amb la finalitat d’atendre un major nombre de sol·licituds de subvenció o d’atorgar un major 
import en les subvencions, aquest crèdit podrà ser ampliat amb una quantitat addicional de 
com a màxim 50.000,00 €, derivada de crèdits sobrants d’altres convocatòries. L’efectivitat de 
la quantia addicional estarà condicionada a la corresponent declaració de disponibilitat de 
crèdit prèviament a la resolució de les subvencions i l’aprovació de l’augment de la 
convocatòria. 
 
La subvenció de la Diputació de Girona a les activitats seleccionades realitzades per les 
escoles és, com a màxim, del 70 % del cost, amb un límit de 2,25 €/alumne per a activitats de 
mitja jornada i de 3,15 €/alumne per a activitats d’una jornada. 
 
3. Termini de presentació de sol·licituds 
El termini de presentació de sol·licituds és a partir de l’endemà de la publicació de la 
convocatòria al BOPG i fins el 17 de gener de 2020. Les sol·licituds s’han de formular 
mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona d’acord a l’article 7 
de les bases reguladores. 
La presentació de les sol·licituds, que han d’estar signades electrònicament mitjançant un 
certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya, s’ha 
de fer per mitjà de l’EACAT. 
 
Criteris de valoració  
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, es tindran en compte els criteris de valoració 
detallats a l’art. 6 de les bases específiques. 
 
4. Termini de resolució i notificació  
4.1. 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. 
4.2. 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.  
 
5. Règim de recursos 
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La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta resolució escau 
interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de 
Girona, en el termini de 2 mesos a comptar del dia següent al de la notificació. Alternativament, 
i de forma potestativa, s’hi pot interposar recurs de reposició davant de la Junta de Govern de 
la Diputació de Girona, en el termini d’1 mes a comptar del dia següent al de la notificació.  
 
6. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler electrònic de la Diputació de Girona, al lloc web i, 
d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, se’n 
publicarà l’extracte al BOPG.” 
 

Segon. Autoritzar la despesa de la convocatòria, per un import màxim de 150.000,00 
€, distribuïts amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i anualitats següents: 
 
Any Aplicació pressupostària Import (en €) 

2020 500/3260/46200 – Ajuts a 
Ajuntaments programes educatius 
Cooperació Cultural 

10.000,00 

2021 500/3260/46200 – Ajuts a 
Ajuntaments programes educatius 
Cooperació Cultural 

140.000,00 € 

 Total 150.000,00 € 

 
També es vincula a aquesta convocatòria, pels anys 2020 i 2021, l’aplicació 
500/3260/48109, amb estimació de despesa que inicialment és zero. 
 
La concessió de les subvencions queda condicionada a l’existència de crèdit adequat 
i suficient en el moment de la resolució de l’atorgament. 
 
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. 
 
 
7. JG1004/000036/2019-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. 

Esp. Educ.; Cooperació Cultural (017): Convocatòria anticipada de 
subvencions per al finançament de les activitats i projectes culturals de les 
Oficines Joves, capitals de comarca i municipis de més de 15.000 
habitants de les comarques gironines - anualitat 2020 (exp.2019/7493) 

 
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 donar suport als ens locals, entitats, 
associacions i empreses culturals que desenvolupen activitats culturals a les 
comarques de Girona.  
 
L’any 2016, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts va presentar l’estudi “La 
participació cultural de la joventut catalana 2001-2015”. Aquest estudi investiga 
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l’evolució i les característiques de la participació cultural de la joventut catalana 
durant els primers anys del segle XXI, un període marcat essencialment per dues 
grans transformacions històriques que, en alguns aspectes, poden considerar-se 
convergents i que tenen un impacte fonamental entre les generacions joves: la 
revolució de les tecnologies de la informació, la comunicació i l’organització (en tant 
que permeten noves formes de coordinació i interacció social) i la gran recessió, 
iniciada com una crisi financera a Amèrica del Nord en el seu origen, però que entre 
nosaltres ha tingut conseqüències devastadores, especialment pel que fa a 
l’ocupació juvenil i les condicions de transició i emancipació a la vida adulta.  
 
El mateix estudi posa de manifest que la joventut de Catalunya és consumidora 
cultural, però que té veritables problemes alhora d’accedir als productes 
desenvolupats des de polítiques públiques estrictament culturals. La solució 
proposada per a poder arribar a aquest col·lectiu de la societat i consolidar 
programes culturals efectius és el treball en col·laboració entre les administracions 
competents de cultura i de joventut. Amb aquest treball coordinat, es poden establir 
polítiques culturals per garantir l’accés a la cultura, crear hàbits de consum cultural, a 
la vegada que oferir un espai de desenvolupament de la creativitat cultural de 
l’individu jove.  
 
L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen a les bases 
específiques reguladores de subvencions per al finançament de les activitats i 
projectes culturals de les Oficines Joves, capitals de comarca i municipis de més de 
15.000 habitants de les comarques gironines, aprovades pel Ple de la Diputació en la 
sessió de 17 de setembre de 2019, publicades al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona (BOPG) 185, de 26 de setembre de 2019. 
 
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, 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 
a la concessió de subvencions als Consells Comarcals, per al finançament de les 
activitats i projectes culturals de les Oficines Joves, capitals de comarca i municipis de 
més de 15.000 habitants de les comarques gironines, el text de la qual es transcriu 
literalment a continuació: 

 
“Convocatòria anticipada de subvencions per al finançament de les activitats i projectes 
culturals de les Oficines Joves, capitals de comarca i municipis de més de 15.000 
habitants de les comarques gironines - anualitat 2020 
 
1. Objecte i finalitat 
Subvencions en règim de concurrència competitiva per a Oficines Joves, capitals de comarca i 
municipis de més de 15.000 habitants de les comarques gironines, dins de la línia de 
subvencions destinades al finançament d’activitats i projectes culturals, d’acord amb les bases 
específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 17 de setembre de 
2019, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) 185, de 26 de setembre 
de 2019. 
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2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
L’import estimat destinat a la convocatòria és de 90.000,00 €. Les aplicacions pressupostàries 
a què s’aplica el crèdit, els imports i la distribució d’anualitats són els següents: 
 

Anualitat Aplicació pressupostària Import € 

2020 500/3340/46506 90.000,00 € 

 Total 90.000,00 € 

 
També es vincula a aquesta convocatòria l’aplicació 500/3340/46202, 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. 
 
La concessió de les subvencions queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i 
suficient en el moment de la resolució de l’atorgament i 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. 
 
La concessió de les subvencions queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i 
suficient en el moment de la resolució de l’atorgament i 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. 
 
Amb la finalitat d’atendre un major nombre de sol·licituds de subvenció o d’atorgar un major 
import en les subvencions, aquest crèdit podrà ser ampliat amb una quantitat addicional de 
com a màxim 40.000,00 €, derivada d’un suplement de l’aplicació pressupostària. L’efectivitat 
de la quantia addicional estarà condicionada a la corresponent declaració de disponibilitat de 
crèdit prèviament a la resolució de les subvencions i a l’aprovació de l’augment de la 
convocatòria. 
 
3. Termini de presentació de sol·licituds 
El termini de presentació de sol·licituds és a partir de l’endemà de la publicació de la 
convocatòria al BOPG i fins el 31 de gener de 2020. Les sol·licituds s’han de formular 
mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona, acompanyat de la 
documentació que preveu l’article 7 de les bases reguladores. 
La presentació de les sol·licituds, que han d’estar signades electrònicament mitjançant un 
certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya, s’ha 
de fer per mitjà de l’EACAT. 
 
Criteris de valoració  
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, es tindran en compte els criteris de valoració 
detallats a l’art. 6 de les bases específiques. 
 
Import de les subvencions 
Tots els sol·licitants que obtinguin una puntuació mínima de 50 punts, segons la puntuació 
prevista al punt 8 de les bases, tindran un import fix bàsic de subvenció. Als que hagin obtingut 
una puntuació superior, se’ls atorgarà una quantitat addicional, que es calcularà aplicant un 
percentatge de l’import sol·licitat proporcional a la puntuació addicional obtinguda. 
 
L’import màxim a sol·licitar és de 5.000 €. 
 

Àmbit temporal de les accions subvencionables 
Se subvencionaran actuacions, activitats o inversions realitzades a partir de l’1 de novembre 
de 2019 i fins a 31 d’octubre de 2020. 
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Termini per justificar les subvencions 
 
El termini per justificar les accions subvencionades serà de 15 dies hàbils, a comptar del dia 
hàbil següent al 31 d’octubre de 2020. 
 
En cas que el dia d’acabament del termini per presentar la justificació coincideixi en dissabte o 
festiu, l’esmentat termini finalitzarà el dia hàbil següent. 
 
No es concediran ampliacions del termini d’execució ni de justificació. 
 
4. Termini de resolució i notificació  
 
4.1. 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. 
 
4.2. 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.  
 
5. Règim de recursos 
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.  
 
6. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler electrònic 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 90.000,00 €, 
distribuïts amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i anualitats següents: 
 

Anualitat Aplicació pressupostària Import € 

2020 500/3340/46506 90.000,00 € 

 Total 90.000,00 € 

 
També es vincula a aquesta convocatòria l’aplicació 500/3340/46202, amb estimació 
de despesa que inicialment és zero.  
 
La concessió de les subvencions queda condicionada a l’existència de crèdit adequat 
i suficient en el moment de la resolució de l’atorgament. 
 

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 
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directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
de Girona en el termini de 2 mesos. 
 
 
8. JG1004/000037/2019-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. 

Esp. Educ.; Cooperació Cultural (017): Convocatòria anticipada de 
subvencions per al foment de programes i projectes educatius en l'àmbit 
de les comarques gironines; anualitat 2020 (exp. 2019/7494) 

 
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 cooperació econòmica amb temes educatius. L’objectiu d’aquesta línia és 
posicionar l’educació com a element clau del desenvolupament humà i com a base del 
creixement cultural de la ciutadania. 
 
El punt 13 de l’art. Primer de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració Local, modifica l’art. 36.1.d) de la Llei 7/1958, de d’2 
d’abril, reguladora de les bases del Règim Local i concreta que és una competència 
de la Diputació la cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i 
la planificació en el territori provincial, d’acord amb les altres competències de la 
resta d’administracions públiques. 
 
L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen a les bases 
específiques per a la concessió de subvencions per al foment de programes i 
projectes educatius en l’àmbit de les comarques gironines, aprovades pel Ple de la 
Diputació en la sessió de 17 de setembre de 2019, i publicades al BOPG número 188, 
d’1 d’octubre de 2019. 
 
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, 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 
a la concessió de subvencions per al foment de programes i projectes educatius en 
l’àmbit de les comarques gironines, el text de la qual es transcriu literalment a 
continuació: 
 
“Convocatòria anticipada de subvencions per al foment de programes i 
projectes educatius en l’àmbit de les comarques gironines; anualitat 2020 
 
1. Objecte i finalitat 
Subvencions en règim de concurrència competitiva per al foment de programes i 
projectes educatius en l’àmbit de les comarques gironines, d’acord amb les bases 
específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 17 de 
setembre de 2019, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) 
número 188, d’1 d’octubre de 2019. 
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2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
L’import estimat destinat a la convocatòria és de 120.000,00 €. Les aplicacions 
pressupostàries a què s’aplica el crèdit, els imports i la distribució d’anualitats són els 
següents: 
 

Anualitat Aplicació pressupostària Import € 

2020 500/3260/46200 - Ajuts a ajuntaments 
programes educatius Cooperació Cultural 

120.000,00 € 

 Total 120.000,00 € 

 
També es vinculen a aquesta convocatòria les aplicacions 500/3260/48109; 
500/3340/46700; 500/3340/46506 i 500/3340/47002, 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. 
 
La concessió de les subvencions queda condicionada a l’existència de crèdit adequat 
i suficient en el moment de la resolució de l’atorgament i 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. 
 
Amb la finalitat d’atendre un major nombre de sol·licituds de subvenció o d’atorgar un 
major import en les subvencions, aquest crèdit podrà ser ampliat amb una quantitat 
addicional de com a màxim 50.000,00 €, derivada d’un suplement de l’aplicació 
pressupostària. L’efectivitat de la quantia addicional estarà condicionada a la 
corresponent declaració de disponibilitat de crèdit prèviament a la resolució de les 
subvencions i a l’aprovació de l’augment de la convocatòria. 
 
Si la quantia addicional s’incorpora amb posterioritat a la reunió de la Comissió 
qualificadora, es proposarà concedir entre els sol·licitants que no s’haguessin pogut 
atendre per manca pressupostària i, en tot cas, seguint l’ordre i segona la puntuació 
obtinguda per la Comissió qualificadora. 
 
En cas necessari, en l’acord de la resolució es podran redistribuir aquestes dotacions 
en funció de les sol·licituds rebudes, amb la modificació pressupostària prèvia, si 
escau. 
 
3. Termini de presentació de sol·licituds 
El termini de presentació de sol·licituds és a partir de l’endemà de la publicació de 
l’extracte de la convocatòria al BOPG i fins el 7 de febrer de 2020. 
 
Les sol·licituds s’han de formular mitjançant el model normalitzat disponible al web de 
la Diputació de Girona, acompanyat de la documentació que preveu l’article 6 de les 
bases reguladores. 
 
Les sol·licituds, la presentació de les quals ha de ser telemàtica, han d’estar signades 
electrònicament mitjançant un certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci 
d’Administració Oberta de Catalunya.  
 
- Ajuntaments: EACAT  

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


 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 20 

- Entitats, empreses i d’altres: la plataforma específica de la Diputació de Girona per a 
tramitar subvencions en línia o l’e-TRAM 
 
Criteris de valoració  
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, es tindran en compte els criteris de 
valoració detallats a l’annex de les bases específiques. 
 
Import de les subvencions 
La quantia de cada subvenció dependrà de la valoració que es realitzi. S’avaluarà 
cada sol·licitud d’acord amb els criteris establerts als annexos de la convocatòria, i 
atesa la qualificació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació pressupostària 
establerta en la convocatòria, es determinarà l’import de la subvenció a atorgar, així 
com el percentatge que representa sobre el pressupost de l’activitat o projecte.  
 
L’import de la subvenció concedida no podrà ser superior a 10.000 € ni inferior a 
500,00 €. 
 
Àmbit temporal de les accions subvencionables 
Se subvencionaran actuacions, activitats o inversions realitzades entre l’1 d’octubre 
de 2019 i fins el 30 de setembre 2020. 
 
Termini per justificar les subvencions 
Les subvencions concedides s’hauran de justificar dins el termini que finalitzarà el 31 
d’octubre de 2020 mitjançant la presentació del compte justificatiu i la memòria 
justificativa d’acord amb les models normalitzats que estaran a l’abast al web de la 
Diputació de Girona. 
 
En cas que el dia d’acabament del termini per presentar la justificació coincideixi en 
dissabte o festiu, l’esmentat termini finalitzarà el dia hàbil següent. 
 
No es concediran ampliacions del termini d’execució ni de justificació. 
 
4. Termini de resolució i notificació  
4.1. 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. 
4.2. 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.  
 
5. Règim de recursos 
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.  
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6. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler electrònic 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 120.000,00 
€, distribuïts amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i anualitats següents: 
 

Anualitat Aplicació pressupostària Import € 

2020 500/3260/46200 - Ajuts a ajuntaments 
programes educatius Cooperació Cultural 

120.000,00 € 

 Total 120.000,00 € 

 
També es vinculen a aquesta convocatòria les aplicacions 500/3260/48109; 
500/3340/46700; 500/3340/46506 i 500/3340/47002, amb estimació de despesa que 
inicialment és zero.  
 
La despesa resta condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el 
moment de la resolució de l’atorgament. 
 
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. 
 
 
9. JG1004/000039/2019-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. 

Esp. Educ.; Cooperació Cultural (017): Aprovació de la convocatòria 
anticipada de subvencions adreçades als ajuntaments o organismes 
autònoms locals de les comarques gironines per a la realització del Cicle 
de Concerts de Música de Cobla, anualitat 2020 (2019/7496) 

 
La Diputació de Girona en l’àmbit de la cooperació en la demarcació territorial de les 
comarques gironines, presta un servei públic definit per la promoció de la cultura, les 
arts i el coneixement al territori, tot potenciant els agents públics i privats en el foment 
d’iniciatives culturals. En aquest sentit, atorga ajuts per al desenvolupament 
d’activitats culturals en els municipis de la demarcació. 
 
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 específiques per a cultura popular i tradicional. L’objectiu 
d’aquesta línia és donar suport a les principals iniciatives del territori relacionades 
amb la cultura popular i tradicional catalana, així com garantir la difusió i el 
coneixement dels elements i de les festivitats inscrites en el catàleg del patrimoni 
festiu de Catalunya. 
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L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen a les bases 
específiques reguladores de subvencions adreçades als ajuntaments o organismes 
autònoms locals de les comarques gironines per a la realització del Cicle de Concerts 
de Música de Cobla, aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 17 de 
setembre de 2019,  publicades de forma al BOPG núm. 185, de 26 de setembre de 
2019. 
 
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, 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 
a la concessió de subvencions adreçades als ajuntaments o organismes autònoms 
locals de les comarques gironines per a la realització del Cicle de Concerts de Música 
de Cobla, el text de la qual es transcriu literalment a continuació: 

 
“Convocatòria anticipada de subvencions adreçades als ajuntaments o 
organismes autònoms locals de les comarques gironines per a la 
realització del Cicle de Concerts de Música de Cobla - anualitat 2020 
 
1. Objecte i finalitat 
Subvencions en règim de concurrència competitiva per als ajuntaments o organismes 
autònoms locals de les comarques gironines, dins de la línia de subvencions 
destinades a la realització del Cicle de Concerts de Música de Cobla, d’acord amb les 
bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 17 
de setembre de 2019, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) 
185, de 26 de setembre de 2019. 
 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
L’import estimat destinat a la convocatòria és de 24.482,50 €. Les aplicacions 
pressupostàries a què s’aplica el crèdit, els imports i la distribució d’anualitats són els 
següents: 
 

Anualitat Aplicació pressupostària Import € 

2020 500/3340/46202 24.482,50 € 

 Total 24.482,50 € 

 
La concessió de les subvencions queda condicionada a l’existència de crèdit adequat 
i suficient en el moment de la resolució de l’atorgament i 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. 
 
Amb la finalitat d’atendre un major nombre de sol·licituds de subvenció o d’atorgar un 
major import en les subvencions, aquest crèdit podrà ser ampliat amb una quantitat 
addicional de com a màxim 12.000,00 €, derivada d’un suplement de l’aplicació 
pressupostària. L’efectivitat de la quantia addicional estarà condicionada a la 
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corresponent declaració de disponibilitat de crèdit prèviament a la resolució de les 
subvencions i a l’aprovació de l’augment de la convocatòria. 
 
3. Termini de presentació de sol·licituds 
El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils a partir de l’endemà de la 
publicació de la convocatòria al BOPG. Les sol·licituds s’han de formular mitjançant el 
model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona d’acord a l’article 6 de 
les bases reguladores. 
 
La presentació de les sol·licituds, que han d’estar signades electrònicament 
mitjançant un certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d’Administració 
Oberta de Catalunya, s’ha de fer per mitjà de l’EACAT. 
 
Les sol·licituds s’atendran per rigorós ordre d’entrada al Registre General de la 
Diputació, i per ordre de preferència de la cobla, fins a exhaurir les disponibilitats 
pressupostàries de la convocatòria corresponent. 
 
Les peticions que no es puguin atendre quedaran en llista d’espera i es determinarà 
l’ordre de la llista en funció del registre d’entrada de la Diputació de Girona. 
 
En cas que es produeixin renúncies entre els beneficiaris, aquests es substituiran pels 
ajuntaments peticionaris que hagin quedat en llista d’espera i sempre respectant 
l’ordre establert en la resolució corresponent. La substitució es formalitzarà mitjançant 
una resolució del vicepresident de l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i 
Educació.  
 
Els beneficiaris de la primera resolució de la convocatòria corresponent, que renunciïn 
a realitzar el concert, quedaran exclosos automàticament en la següent convocatòria 
de cicle de concerts de música de cobla. 
 
Import de les subvencions 
Les cobles que duran a terme els concerts seran la Cobla La Flama de Farners, amb 
el concert “Terra de monestirs”; la Cobla Montgrins, amb el concert “Trencats i 
seguits”, i la Cobla La Principal de Cassà, amb el concert “La sardana popular. Xaxu i 
els seus contemporanis”. La Diputació de Girona subvencionarà un total de 21 
concerts, 7 concerts de cada cobla. El finançament serà el següent: 
 

COBLA PREU CAIXET FINANÇAMENT DIPUTACIÓ SUBVENCIÓ 

La Flama de Farners 2.395,00 € 50% 1.197,50 € 

Cobla Montgrins 3.400,00 € 
 

50% 1.700,00 € 

La Principal de Cassà 1.200,00 € 50% 600,00 € 

 
Àmbit temporal de les accions subvencionables 
Se subvencionaran les actuacions realitzades a partir de l’1 de febrer de 2020 i fins al 
14 de desembre de 2020. 
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Termini per justificar les subvencions 
El termini per a justificar les subvencions finalitzarà el 18 de desembre de 2020. 
 
No es concediran ampliacions del termini d’execució ni de justificació. 
 
4. Termini de resolució i notificació  
4.1. 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. 
4.2. 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.  
 
5. Règim de recursos 
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.  
 
6. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler electrònic 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 de l’exercici 2020, per un import 
màxim de 24.482,50 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/46202 del 
pressupost de l’exercici 2020, la qual resta condicionada a l’existència de crèdit 
adequat i suficient en el moment de la resolució de l’atorgament. 
 
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. 
 
 
10. JG1004/000040/2019-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. 

Esp. Educ.; Comunicació Cultural (021): Aprovar l'esmena de l'acord de la 
Junta de Govern de data 6 d'agost de 2019, relatiu a l'aprovació de la 
concessió de les subvencions per al Foment de produccions editorials, 
any 2019  a causa d'un error material (exp. 2019/23) 
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La Junta de Govern, en data 6 d’agost d 2019 va aprovar la concessió de les 
subvencions per al Foment de produccions editorials, any 2019. 
 
En el punt tercer de l’acord s’ha detectat un error material, i on diu, literalment : 
“TERCER.- Anul·lar el saldo sobrant de la convocatòria per import de 7.465,10 euros 
de l’aplicació 503/3340/48100”,  ha de dir: “TERCER.- Anul·lar el saldo sobrant de la 
convocatòria per import de 7.645,10 euros de l’aplicació 503/3340/48100.” 
 
D’acord amb el que estableix l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques “Revocació i 
rectificació d’errors: Les administracions públiques podran, així mateix, rectificar en 
qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o 
aritmètics existents en els seus actes”. 
 
Atesos els antecedents i vist l’informe de la cap del Servei de Biblioteques (instructora 
del procediment), la Junta de Govern, a proposta del president de la Comissió 
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, per unanimitat, 
acorda: 
 
PRIMER: Esmenar el punt tercer de l’acord de la Junta de Govern de data 6 d’agost 
de 2019 d’aprovació de la concessió de les subvencions per al Foment de 
produccions editorials, any 2019, de manera que on diu: 
 
“TERCER.- Anul·lar el saldo sobrant de la convocatòria per import de 7.465,10 euros 
de l’aplicació 503/3340/48100” 
 
Ha de dir: 
 
“TERCER.- Anul·lar el saldo sobrant de la convocatòria per import de 7.645,10 euros 
de l’aplicació 503/3340/48100.” 
 
 
11. JG1004/000042/2019-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. 

Esp. Educ.; Cooperació Cultural (017): Convocatòria anticipada, en règim 
de concurrència competitiva, de subvencions per al foment de projectes 
culturals als museus de les comarques gironines, anualitat 2020 
(2019/7683) 

 
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 donar suport als equipaments museístics 
integrats a la Xarxa Territorial de Museus de les Comarques Gironines. 
 
L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen a les bases 
específiques reguladores de subvencions per al foment de projectes culturals als 
museus de les comarques gironines, aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió 
de 17 de setembre de 2019, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona 
(BOPG) núm. 198, de 15 d’octubre de 2019. 
 
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 
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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, 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, de 
subvencions per al foment de projectes culturals als museus de les comarques 
gironines, anualitat 2020, el text de la qual es transcriu literalment a continuació: 

 
Convocatòria anticipada, en règim de concurrència competitiva, de 
subvencions per al foment de projectes culturals als museus de les comarques 
gironines, anualitat 2020. 
 
1. Objecte i finalitat 
Subvencions en règim de concurrència competitiva per a persones físiques o 
jurídiques, públiques o privades que siguin titulars de museus en algun dels municipis 
de les comarques gironines, els quals estiguin registrats al catàleg oficial (art. 5 de la 
Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus), amb un pressupost anual de fins a 
5.000.000,00 € i que estiguin formalment adherits a la Xarxa mitjançant declaració 
unilateral del museu del conveni marc, d’acord amb les bases específiques 
reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 17 de setembre de 
2019, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) 198, de 15 
d’octubre de 2019. 
 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
L’import estimat destinat a la convocatòria és de 280.000,00 €. Les aplicacions 
pressupostàries a què s’aplica el crèdit, els imports i la distribució d’anualitats són els 
següents: 
 

Anualitat Aplicació pressupostària Import € 

2020 500/3330/46200– Programa museus municipals Cooperació 
Cultural 

280.000,00 € 

 Total 280.000,00 € 

 
També es vincula a aquesta convocatòria l’aplicació 500/3330/48100, 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. 
 
La concessió de les subvencions queda condicionada a l’existència de crèdit adequat 
i suficient en el moment de la resolució de l’atorgament i 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. 
 
Aquesta convocatòria es podrà incrementar amb una quantia addicional de com a 
màxim 270.000,00 €, derivada de l’augment dels crèdits pressupostaris previstos 
inicialment per les aplicacions detallades en el quadre anterior a conseqüència de la 
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incorporació de la subvenció directa de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural 
(OSIC) a la Diputació de Girona. 
 
En el cas d’incorporar la quantia addicional, la resolució de la concessió de 
subvencions d’aquesta, en cap cas pot alterar la resolució inicial de la present 
convocatòria. 
 
L’efectivitat de la quantia addicional estarà condicionada a la corresponent declaració 
de disponibilitat de crèdit amb caràcter previ a la resolució de les subvencions i 
l’aprovació de l’augment de la convocatòria. 
 
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. Termini de presentació de sol·licituds 
El termini de presentació de sol·licituds és des de l’endemà de la publicació de la 
convocatòria al BOPG fins al dia 30 de gener de 2020. Les sol·licituds s’han de 
formular mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona i 
d’acord a l’article 5 de les bases reguladores. 
 
Qualsevol dada que no estigui inclosa explícitament en el projecte no es tindrà en 
compte en el moment de valorar la sol·licitud. 
 
Les sol·licituds, la presentació de les quals ha de ser telemàtica, han d’estar signades 
electrònicament mitjançant un certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci 
d’Administració Oberta de Catalunya.  
 
- Ajuntaments: EACAT  
- Entitats, empreses i d’altres: la plataforma específica de la Diputació de Girona per a 
tramitar subvencions en línia o l’e-TRAM 
 
Les subvencions concedides s’hauran de justificar dins el termini que finalitzarà el 15 
de novembre de 2020 mitjançant la presentació del compte justificatiu i la memòria 
justificativa d’acord amb els models normalitzats que estaran a l’abast al web de la 
Diputació de Girona. 
 
Criteris de valoració  
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, es tindran en compte els criteris de 
valoració detallats a l’art. 6 de les bases específiques. 
 
Àmbit temporal de les accions subvencionables 
Se subvencionaran actuacions, activitats o inversions realitzades a partir de l’1 de 
novembre del 2019 i fins a 31 d’octubre de 2020. 
 
4. Termini de resolució i notificació  
4.1. 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. 
4.2. Termini de notificació 
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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.  
 
5. Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta 
resolució escau interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat 
Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de 2 mesos a comptar del dia 
següent al de la notificació. Alternativament, i de forma potestativa, s’hi pot interposar 
recurs de reposició davant de la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en el 
termini d’1 mes a comptar del dia següent al de la notificació.  
 
6. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler electrònic de la Diputació de Girona, al 
lloc web i, d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de 
subvencions, se’n publicarà l’extracte al BOPG.” 
 
Segon. Autoritzar la despesa de la convocatòria per un import màxim de 280.000,00 
€, distribuïts amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i anualitats següents: 
 

Anualitat Aplicació pressupostària Import € 

2020 500/3330/46200– Programa museus municipals Cooperació Cultural 280.000,00 € 

 Total 280.000,00 € 

 
També es vincula a aquesta convocatòria l’aplicació 500/3330/48100, amb estimació 
de despesa que inicialment és zero.  
 
La concessió de les subvencions queda condicionada a l’existència de crèdit adequat 
i suficient en el moment de la resolució de l’atorgament. 
 
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. 
 
 
12. JG1004/000044/2019-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. 

Esp. Educ.; Cooperació Cultural (017): Anul·lació saldo sobrant dels 
beneficiaris corresponents a la convocatòria de subvencions als centres 
de conservació, difusió i interpretació del patrimoni cultural i la memòria 
històrica, en el marc del programa "Indika", curs 2018/2019 (exp. 2018/314) 

 
Vistes les bases específiques reguladores de subvencions als centres de 
conservació, difusió i interpretació del patrimoni cultural i la memòria històrica en el 
marc del programa “Indika” de patrimoni cultural i educació de la Diputació de Girona, 
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aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió de 12 de desembre de 2017, 
publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG núm. 42, de 28 de 
febrer de 2018). 
 
Vista la convocatòria pública de subvencions en règim de concurrència competitiva, 
als centres de conservació, difusió i interpretació del patrimoni cultural i la memòria 
històrica, en el marc del programa “Indika” de recursos educatius de la Diputació de 
Girona (curs 2018-2019), aprovada per la Junta de Govern en la sessió de 6 de febrer 
de 2018 (BOP núm. 30, de 12 de febrer de 2018).  
 
Atès que la competència per a resoldre correspon a la Junta de Govern de la 
Diputació de Girona, segons allò establert a l'article 9 de les bases. 
 
L’art. 11 de les bases específiques estableix que els centres d’educació han de 
sol·licitar la subvenció de l’activitat relacionada al programa “Indika” a la Diputació de 
Girona mitjançant el formulari específic del web dels programes pedagògics. 
Prèviament, els centres d’educació s’hauran d’haver posat en contacte amb els 
centres patrimonials per a reservar l’activitat. La Diputació de Girona emetrà un 
informe i/o avís en què doni conformitat de la subvenció, per al centre d’ensenyament  
i per al centre patrimonial. La reserva quedarà condicionada a l’ordre d’entrada de la 
sol·licitud i a l’existència de crèdit suficient. Cada centre escolar podrà sol·licitar 6 
activitats subvencionades; a partir de la sisena reserva, les sol·licituds quedaran 
directament en llista d’espera. 
 
Vista la resolució de la Junta de Govern de 13 d’octubre de 2019, on es concedeix als 
beneficiaris que es detallen a continuació les subvencions següents: 
 

Expedient Beneficiari NIF Import 

2018/3118 Ajuntament d'Arbúcies-Museu Etnològic del 
Montseny 

P1700900B 3.647,7 € 

2018/2089 Ajuntament de Girona_La Caseta P1708500B 6.140,25 € 

2018/2978 Ajuntament de Lloret de Mar P1710200E 337,50 € 

2018/1692 Ajuntament de Quart_Museu de la Terrissa P1715100B 3.661,91 € 

2018/3030 Associació Centre d'Educació Ambiental Alt 
Ter 

G17645151 1.219,05 € 

2018/2920 Atri Cultura i Patrimoni B55169387 123,75 € 

2018/2703 A.S. C. - Atzagaia **0023**H 
 

2.954,25 € 

2018/1775 Canònica de Santa Maria de Vilabertran Q0801970E 296,75 € 
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2018/3025 Casa de colònies Ca n'Oliver B17255050 5.989,50 € 

2018/1776 Conjunt Monumental Sant Pere de Rodes Q0801970E 2344,28 € 

2018/2875 Consorci del Museu Memorial de l'Exili G55024038 4.941,90 € 

2018/3103 Ecomuseu Farinera de Castelló d'Empúries P1700069F 2.545,39 € 

2018/2971 Educ'art B17525841 4.788,00 € 

2018/2974 Fundació Gala-Salvador Dalí G17077694 4.225,50 € 

2018/1711 Fundació Josep Pla G17337221 126,00 € 

2018/3106 Museu de la Pesca de Palamós G17752635 591,75 € 

2018/3045 Fundació Rafael Masó G17978339 663,75 € 

2018/3019 Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot P1700038A 5.707,95 € 

2018/3016 Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles _ 
Ajuntament de Banyoles 

P1701600G 27.421,65 € 

2018/3022 MAC_Empúries Q0801970E 14.152,50 € 

2018/1614 Museu d’Arqueologia de Catalunya _ Girona Q0801970E 4.078,53 € 

2018/3029 Museu d’Arqueologia de Catalunya _ 
Ullastret 

Q0801970E 2.673,00 € 

2018/3091 Museu d’Art de Girona Q0801970E 3.093,75 € 

2018/3028 Can Quintana. Museu de la Mediterrània Q1700569E 4.771,8 € 

2018/2709 Museu del Joguet de Catalunya G17535717 423,00 € 
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2018/2844 Museu del Suro de Palafrugell P6712404J 1.896,75 € 

2018/2948 Museu d’Història de Sant Feliu de 
Guíxols_Fundació Pascual i Prats 

G17729286 3.503,10 € 

2019/4701 Consell Comarcal del Pla de l’Estany P6700010I 2.657,25 € 

TOTAL   114.976,51 € 

 
Vist que el curs escolar 2018-2019 ja ha finalitzat i totes les entitats han justificat les 
despeses de les activitats definitivament realitzades i que en alguns casos hi ha hagut 
anul·lacions o baixes d’alguns escolars que havien fet la reserva. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural la Junta de Govern, 
per unanimitat, acorda:  
 
Primer. Anul·lar el saldo sobrant dels documents AD que es detalla a continuació i 
retornar-lo a la seva aplicació d’origen (500/3260/46200):  
 

Expedient Beneficiari NIF Import D Import 
justificat 

Sobrant 

2018/3118 Ajuntament 
d'Arbúcies-Museu 
Etnològic del 
Montseny 

P1700900B 3.647,7 € 3.121,65 € 526,05 € 

2018/2089 Ajuntament de 
Girona_La 
Caseta 

P1708500B 6.140,25 € 5.413,50 € 726,75 € 

2018/2978 Ajuntament de 
Lloret de Mar 

P1710200E 337,50 € 0,00 € 337,50 € 

2018/1692 Ajuntament de 
Quart_Museu de 
la Terrissa 

P1715100B 3.661,91 € 3.410,05 € 251,86 € 

2018/3030 Associació Centre 
d'Educació 
Ambiental Alt Ter 

G17645151 1.219,05 € 1.065,60 € 153,45 € 

2018/2920 Atri Cultura i 
Patrimoni 

B55169387 123,75 € 123,75 € 0,00 € 

2018/2703 A.S.C. – Atzagaia **0023**H 
 

2.954,25 € 2.954,25 € 0,00 € 

2018/1775 Canònica de 
Santa Maria de 
Vilabertran 

Q0801970E 296,75 € 263,23 € 33,52 € 

2018/3025 Casa de colònies 
Ca n'Oliver 

B17255050 5.989,50 € 5.407,20 € 582,30 € 

2018/1776 Conjunt 
Monumental Sant 
Pere de Rodes 

Q0801970E 2.344,28 € 1.958,52 € 385,76 € 
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2018/2875 Consorci del 
Museu Memorial 
de l'Exili 

G55024038 4.941,90 € 3.891,15 € 1.050,75 € 

2018/3103 Ecomuseu 
Farinera de 
Castelló 
d'Empúries 

P1700069F 2.545,39 € 2.162,70 € 382,69 € 

2018/2971 Educ'art B17525841 4.788,00 € 4.456,50 € 331,50  € 

2018/2974 Fundació Gala-
Salvador Dalí 

G17077694 4.225,50 € 3.912,75 € 312,75 € 

2018/1711 Fundació Josep 
Pla 

G17337221 126,00 € 121,50 € 4,50 € 

2018/3106 Museu de la 
Pesca de 
Palamós 

G17752635 591,75 € 569,25 € 22,50 € 

2018/3045 Fundació Rafael 
Masó 

G17978339 663,75 € 505,75 € 158,00 € 

2018/3019 Institut de Cultura 
de la Ciutat d’Olot 

P1700038A 5.707,95 € 5.437,80 € 270,15 € 

2018/3016 Museu 
Arqueològic 
Comarcal de 
Banyoles _ 
Ajuntament de 
Banyoles 

P1701600G 27.421,65 € 27.111,90 € 309,75 € 

2018/3022 MAC_Empúries Q0801970E 14.152,50 € 12.642,75 € 1.509,75 € 

2018/1614 Museu 
d’Arqueologia de 
Catalunya _ 
Girona 

Q0801970E 4.078,53 € 3.410,58 € 667,95 € 

2018/3029 Museu 
d’Arqueologia de 
Catalunya _ 
Ullastret 

Q0801970E 2.673,00 € 2.340,00 € 333,00 € 

2018/3091 Museu d’Art de 
Girona 

Q0801970E 3.093,75 € 2.801,25 € 292,50 € 

2018/3028 Can Quintana. 
Museu de la 
Mediterrània 

Q1700569E 4.771,8 € 3.610,35 € 1.161,45 € 

2018/2709 Museu del Joguet 
de Catalunya 

G17535717 423,00 € 409,50 € 13,50 € 

2018/2844 Museu del Suro 
de Palafrugell 

P6712404J 1.896,75 € 1.422,00 € 474,75 € 

2018/2948 Museu d’Història 
de Sant Feliu de 
Guíxols_Fundació 

G17729286 3.503,10 € 2.675,45 € 827,65 € 
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Pascual i Prats 

TOTAL   112.319,26 € 101.198,93 € 
 

11.120,33 € 

 
Segon. Anul·lar el saldo sobrant del document D que es detalla a continuació i 
retornar-lo a la seva aplicació d’origen (500/3260/46200):  
 

Expedient Beneficiari NIF Import D Import 
justificat 

Sobrant 

2019/4701 Consell Comarcal 
del Pla de 
l’Estany 

P6700010I 2.657,25 € 2.000,25 € 657,00 € 

TOTAL   2.657,25 € 2.000,25 € 657,00 € 

 
 
Assumptes procedents dels delegats de les diferents àrees 
 
13. JG1004/000027/2019-PDDHAMSG; Prop. dip. del. Habit., Assist. Mun., Serv. 

Gral.; Habitatge (028): Esmena d'error material de subvencions locals 2019 
(exp. 2019/1061) 

 
Vist que en data 10 d’abril de 2019, l’Ajuntament de Llagostera va sol·licitar una 
subvenció per a l’actualització del Pla Local d’Habitatge en base a un pressupost de 
18.000 €, dins de la convocatòria de subvencions per a estudis, plans, programes i 
projectes locals en l’àmbit de les polítiques d’habitatges. 
 
Vist que en data 17 d’abril de 2019, la Diputació de Girona va enviar un requeriment a 
l’Ajuntament de Llagostera per tal que, en un termini màxim de 10 dies, esmenés el 
formulari de sol·licitud així com aportés el pressupost i la memòria del projecte o 
estudi. 
 
Vist que en data 23 d’abril de 2019, l’Ajuntament de Llagostera va enviar la 
documentació requerida on s’estableix un pressupost de 13.158,75 €. 
 
Vist que en l’acord de la Junta de Govern de data 18 de juny de 2019 de concessió de 
subvencions per a estudis, plans, programes i projectes locals en l’àmbit de les 
polítiques d’habitatges s’hi observa un error material en el punt Primer, en l’apartat de 
la taula on consta el pressupost/import a justificar de l’expedient 4300 de Llagostera, 
atès que aquest no és de 18.000 € sinó de 13.158,75 €. 
 
Atesos els antecedents esmentats, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat 
d’Habitatge, per unanimitat, acorda: 
 
PRIMER. Modificar el punt Primer de l’acord de la Junta de Govern de data 18 de juny 
de 2019, de manera que en l’apartat de la taula on consta el pressupost/import a 
justificar de l’expedient 4300 de Llagostera, on s’estableix 18.000 € ha de constar 
13.158,75 €. 
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SEGON. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Llagostera. 
 
 
14. JG1004/000034/2019-PDDHAMSG; Prop. dip. del. Habit., Assist. Mun., Serv. 

Gral.; Habitatge (028): Esmena d'error material de subvencions per a 
inversions 2018 (2018/6827) 

 
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona de data 18 de setembre de 
2018 relatiu a l’aprovació de la concessió de les subvencions destinades als 
ajuntaments per a inversions en habitatges destinats a polítiques socials, any 2018, 
es va concedir a l’Ajuntament de Campllong la següent subvenció:  
 

Exp/2018 Beneficiari 
Concepte 
subvenció 

Núm Hab. 
Pressupost/ 
Import a a 
justificar 

Import 
sol·licitat 

Import 
concedit 

6827 Campllong 
Condicionament 
de l’habitatge 

4 16.787,20 € 13.873,72 € 13.873,72 € 

 
Vist que s’hi observa un error material en el sentit que aquesta subvenció va ser 
sol·licitada per Campllong Iniciatives SAU i no per l’Ajuntament de Campllong. 
 
Atesos els antecedents esmentats, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat 
d’Habitatge, per unanimitat, acorda: 
 
PRIMER. Modificar el punt primer de l’acord de la Junta de Govern de data 18 de 
setembre de 2018, canviant el beneficiari “Campllong” per “Campllong Iniciatives 
SAU”, tal com s’indica a continuació: 

 

Exp/2018 Beneficiari 
Concepte 
subvenció 

Núm Hab. 
Pressupost/ 
Import a a 
justificar 

Import 
sol·licitat 

Import 
concedit 

6827 
Campllong 
Iniciatives SAU 

Condicionament 
de l’habitatge 

4 16.787,20 € 13.873,72 € 13.873,72 € 

 
SEGON. Anul·lar la disposició de la despesa (document comptable D de l’any 2018 
número 920180010235) per import de 13.873,72 € a l’Ajuntament de Campllong, que 
s’ha incorporat com a romanent al 2019 amb el document comptable AD número 
920180010235 pel mateix import. 
 
TERCER. Autoritzar i disposar la despesa d’import 13.873,72 € a Campllong 
Iniciatives SAU, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 403/1521/76200 del 
pressupost de 2019. 
 
QUART. Notificar la resolució a l’Ajuntament de Campllong i a Campllong Iniciatives 
SAU. 
 
 
15. JG1004/000036/2019-PDDHAMSG; Prop. dip. del. Habit., Assist. Mun., Serv. 

Gral.; Secretaria General (005): Informar sobre l'expedient de dissolució de 
l'agrupació constituïda pels ajuntaments de Brunyola i Sant Martí Sapresa, 
i Riudarenes als efectes del sosteniment en comú del lloc de Secretaria 
Intervenció (exp. 2019/4766) 
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L’Alcaldia de l’Ajuntament de Brunyola i Sant Martí Sapresa, mitjançant escrit de data 
30 de setembre de 2019, demana informe a aquesta Diputació en relació amb els 
acords del Ple de l’Ajuntament de Brunyola i Sant Martí Sapresa, de data 18 de 
setembre de 2019, i de Riudarenes, de data 27 de setembre de 2019, pels quals 
s’aprova inicialment l’expedient de dissolució de l’agrupació constituïda pels 
ajuntaments Brunyola i Sant Martí Sapresa, i Riudarenes pel sosteniment en comú del 
lloc de treball de Secretaria Intervenció, reservat a funcionaris d’habilitació de caràcter 
nacional. 
 
A les motivacions dels acords d’aprovació inicial els dos ajuntaments consideren que 
la dedicació del secretari interventor actual es mostra insuficient i que aquesta 
circumstància, unida a raons d’eficàcia i racionalitat, demanda la presència permanent 
d’un lloc de Secretaria Intervenció per a cadascun dels municipis. 
 
Les peticions s’han traslladat a aquesta Diputació a l’efecte d’emetre consulta prèvia, 
de conformitat amb l’article 9 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es 
regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de 
caràcter nacional. 
 
A la memòria justificativa de la dissolució de l’agrupació, aportada a l’expedient, es 
diu que aquesta iniciativa es porta a terme amb la finalitat d'aconseguir una major 
eficiència i racionalitat dels recursos humans, per la qual cosa es pretén crear el lloc 
de Secretaria Intervenció reservat a funcionaris d’administració local amb habilitació 
de caràcter nacional de l'Ajuntament de Brunyola i Sant Martí Sapresa, i deixar de 
repartir el cost econòmic del lloc entre les entitats que s'agrupaven fins ara. 
 
Segons les necessitats de l’Ajuntament de Brunyola i Sant Martí Sapresa, la dedicació 
actual del secretari interventor es mostra insuficient, i no permet assolir els objectius 
de prestació de serveis públics amb prou garanties. 
 
L'Ajuntament de Brunyola i Sant Martí Sapresa disposa d'una capacitat suficient de 
recursos, que justifica la necessitat de la figura de Secretaria Intervenció a jornada 
completa i de forma aïllada d'altres municipis, sense dependre ni haver de recórrer a 
fórmules com una secretaria acumulada amb altres municipis, l'assistència puntual 
d'òrgans supramunicipals, la constitució d’una agrupació de secretaries, etc. 
 
Actualment hi ha majors exigències de servei que reclamen la presència permanent 
del secretari interventor a ambdós ajuntaments. 
 
Segons ha posat de manifest el propi ajuntament de Brunyola i Sant Martí Sapresa, el 
fet de disposar d’un augment dels recursos disponibles li suposa una capacitat de 
recursos que fa viable econòmicament la figura de Secretaria Intervenció a jornada 
completa i de forma aïllada d'altres municipis. 
 
Davant d’aquesta situació, ambdós ajuntaments podran recuperar una capacitat de 
treball més raonable i adequada a les seves necessitats, tenint en compte que 
l’Ajuntament de Riudarenes disposarà, a jornada plena, del secretari interventor de 
l’agrupació que es pretén dissoldre. 
 
Tot i que els dos municipis són molt propers, els dos ajuntaments es troben a 13 km 
un de l’altre i la proximitat és un actiu que podria garantir l’eficàcia i l’eficiència en la 
prestació de serveis públics, la realitat ha demostrat que encara que es vulguin 
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repartir horaris entre els dos ajuntaments, sempre hi ha reunions, trucades i altres 
gestions que s’han de fer que són coincidents entre els dos ajuntaments, i això 
provoca distorsions de funcionament. 
 
Un altre factor a tenir en compte és l’horari d’atenció al públic dels dos ajuntaments. 
Els canvis constants per adaptar-se a les necessitats dels dos ajuntaments han portat 
problemes de coordinació. 
 
A més ambdós ajuntaments celebren sessions de la junta de govern local, el consell 
de govern municipal i el ple, i els horaris de preparació i assistència són també 
coincidents i generen adaptacions constants problemes de planificació. 
 
Pel que fa a l’atenció als regidors de la corporació, també hi ha hagut algunes 
mancances per incompatibilitat d’horaris. 
 
Per tot l’exposat anteriorment, a la memòria es conclou que allò més adient és 
sol·licitar al Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de la 
Generalitat de Catalunya l’aprovació de la dissolució de la present agrupació de 
secretaries, per crear el lloc de Secretaria Intervenció reservat a funcionaris 
d’administració local amb habilitació de caràcter nacional de l'Ajuntament de Brunyola 
i Sant Martí Sapresa. 
 
Per la seva banda, l’article 9, apartats 2 i 4, del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, pel 
qual es regulen determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb 
habilitació de caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya, preveu la 
competència de la Conselleria de Governació i relacions Institucionals, per deixar 
sense efectes l’agrupació d’entitats, si els requisits que van donar lloc han 
desaparegut, i amb l’informe previ de les entitats supramunicipals corresponents. 
 
Vist l’informe favorable de la Secretaria General sobre l’expedient de dissolució de 
l’agrupació constituïda pels ajuntaments de Brunyola i Sant Martí Sapresa, i 
Riudarenes, als efectes de sosteniment en comú del lloc de Secretaria Intervenció, la 
Junta de Govern per unanimitat, acorda: 
 
PRIMER. INFORMAR FAVORABLEMENT sobre l’expedient de dissolució de 
l’agrupació constituïda pels ajuntaments de Brunyola i Sant Martí Sapresa, i 
Riudarenes, als efectes del sosteniment en comú del lloc de Secretaria Intervenció. 
 
SEGON. NOTIFICAR aquest acord als ajuntaments interessats. 
 
 
16. JG1004/000037/2019-PDDHAMSG; Prop. dip. del. Habit., Assist. Mun., Serv. 

Gral.; Secretaria General (005): Ratificar el decret de Presidència número 
2019/2787, relatiu a aprovar disponibilitat del crèdit, ampliació de la 
convocatòria i segona resolució de la subvenció per cementiris 2019 (exp. 
2019/5099) 

 
Se sotmet a ratificació de la Junta de Govern el decret de Presidència número 
2019/2782, relatiu a aprovar disponibilitat del crèdit, ampliació de la convocatòria i 
segona resolució subvenció cementiris 2019t. L’esmentat decret es transcriu 
literalment a continuació: 
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“Vistes les bases reguladores de subvencions per a inversions municipals en 
cementiris, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió de 16 d’abril de 
2019, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) 116, de 17 de 
juny de 2019. 
 
Vista la convocatòria aprovada per la Junta de Govern, de 18 de juny de 2019, 
publicada al BOPG 121, de 25 de juny de 2019, amb un import autoritzat màxim de 
200.000 € i que estableix la possibilitat d’ampliar-ne la quantia amb 100.000 € 
addicionals quan es doni alguna de les circumstàncies previstes a l’article 58 de l’RD 
887/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions (RLGS) i 
que el Ple la Diputació en la sessió de data 17 de setembre de 2019 va aprovar 
inicialment l’expedient de suplement de crèdit DG 3SC 3/2019 per aquest import. 
 
Donat que en data 14 d’octubre de 2019 ha finalitzat el termini d’exposició pública de 
l’expedient de suplement de crèdit DG 3SC 3/2019 del pressupost de la Diputació de 
Girona de l’exercici 2019 i, d’acord amb l’informe del Registre General de la Diputació 
de Girona,  no s’han presentat reclamacions ni al·legacions, l’augment de crèdit de 
l’aplicació pressupostària 400.9420.76209 d’Ajuts a ajuntaments per a inversions en 
cementiris es considera aprovat definitivament. 
 
Les bases reguladores de subvencions per a inversions municipals en cementiris 
preveuen la possibilitat de resoldre definitivament en diversos actes i que l’òrgan 
competent és la Junta de Govern. 
 
La Junta de Govern de 15 d’octubre de 2019 ha aprovat la resolució parcial de la 
convocatòria de subvencions per a inversions en cementiris, any 2019, amb el crèdit 
inicial fixat a la mateixa. De l’import inicial de la convocatòria després d’aquesta 
resolució parcial resta un saldo de 15.599,13 € a afegir a la resolució de concessió del 
crèdit addicional de la convocatòria de 100.000 €. L’esmentat acord, en el punt tercer, 
conté la relació ordenada dels peticionaris que tot i complir les condicions per a ser 
beneficiaris no s’han estimat en excedir la quantia màxima del crèdit inicial.  
 
Vist que el proper 31 d’octubre de 2019 finalitza el termini màxim de 3 mesos per a 
emetre la corresponent resolució que determina la base reguladora 9ena, i fins a 
aquesta data límit no està prevista cap sessió de la Junta de Govern de la Diputació 
de Girona. 
 
L’article 58.5 del RLGS determina que amb caràcter previ a la resolució de concessió, 
l’òrgan concedent haurà de publicar la declaració de crèdits disponibles de la quantia 
addicional de la convocatòria. 
 
Vistos els informes de l’òrgan instructor, de 7 d’octubre de 2019, i de la Comissió 
Avaluadora, de 8 d’octubre de 2019, en què es concreta el resultat de l’avaluació 
efectuada considerant el crèdit inicial i final de la convocatòria de subvencions per a 
inversions municipals en cementiris, any 2019. 
 
D’acord amb aquests antecedents i en ús de les atribucions dels articles 4.2.e) del 
Reglament orgànic de la Diputació de Girona i  34.1.i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local,   
 
RESOLC 
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Primer. Declarar la disponibilitat del crèdit de 100.000,00 €, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 400.9420.76209.- Ajuts a ajuntaments per inversions en cementiris. 
 
Segon. Ampliar la convocatòria de subvencions per a inversions municipals en 
cementiris en 100.000 €, d’acord amb el que es detalla tot seguit, i autoritzar la 
despesa addicional amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent. 
 

Aplicació pressupostària 
 

Crèdits 
inicials 

Augment de 
la 

convocatòria 

Crèdits finals 

400.9420.76209.- Ajuts a ajuntaments 
per inversions en cementiris. 

 
200.000,00 

€ 

 
100.000,00 € 

 
300.000,00 € 

 
Tercer. Publicar l’ampliació d’aquesta convocatòria a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions, i fer-ne una menció expressa al BOPG. 
 
Quart. Concedir als beneficiaris que s’esmenten a continuació les subvencions que es 
detallen fins a esgotar el crèdit final de la convocatòria (15.599,13 € sobrants del 
crèdit inicial després de la primera resolució parcial i 100.000 € de l’augment), d’acord 
amb les dades següents: 
 

AJUNTA-
MENT 

Nº 
EXP. 
/2019 

NOM 
CEMENTIRI 

ACTUACIÓ PUNTS 
IMPORT A 

JUSTIFICAR 
DESPESES 
NO SUBV. 

Import de la 
subvenció 

%Finan-
çament 

Port de la 
Selva 

6618 
Cementiri de 
Port de la 
Selva 

Remodelació 
per millorar 
l’accessibilitat 
del cementiri 

20 65.959,44 €  50.000,00 € 90,00% 

Espolla 6477 
Cementiri 
municipal 
d'Espolla 

Actuació de 
reparació, 
rehabilitació i 
millora en el 
Cementiri 
Municipal 
d'Espolla 

19 45.456,85 €  40.911,17 € 90,00% 

Toses 6621 
Cementiri de 
Toses 

Reforç del mur 
i substitució 
enllumenat 
cementiri de 
Toses 

19 24.563,00 € 

605,00 € 
S’exclou el 

cost del 
manual d’ús i 
manteniment 

21.562,20 € 

87,78% 
Projecte 
90,00% 

Despeses 
subvencio-

nables 

Crespià 6548 
Cementiri 
municipal de 
Crespià 

Reparació de 
la coberta dels 
nínxols i altres 
millores al 
cementiri 
municipal 

18 35.192,93 €  3.125,76 € 8,88% 

       115.599,13 €  

 
Cinquè. Disposar la despesa total, de 115.599,13 €, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 400.9420.76209 del pressupost de 2019 de la Diputació de Girona, un 
cop declarada la disponibilitat del crèdit, publicada l’ampliació de la convocatòria i 
comptabilitzat l’augment del crèdit. 
 
Sisè. Modificar la relació ordenada dels peticionaris les sol·licituds dels quals, tot i 
complir les condicions per ser beneficiaris, no s’han estimat en excedir la quantia 
màxima del crèdit fixat a la convocatòria: 
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AJUNTA-
MENT 

Nº 
EXP. 
/2019 

HABI-
TANTS 

NOM 
CEMENTIRI 

ACTUACIÓ 
Pressupost a 

justificar 
Subvenció  
possible 

% PUNTS 

Crespià 6548 251 
Cementiri 
Municipal de 
Crespià 

Reparació de la coberta dels 
nínxols i altres millores al 
cementiri municipal 

35.192,93 € 28.547,88 € 81,12% 18 

Riumors 6662 263 
Cementiri 
municipal de 
Riumors 

Reparació de diverses 
patologies d'elements 
constructius 

20.102,64 € 18.092,37 € 90,00% 18 

Agullana 6701 841 
Cementiri 
municipal 

Millora accessibilitat i de les 
condicions sanitàries del 
cementiri 

55.595,83 € 50.000,00 € 89,93% 18 

Castellfollit 
de la Roca 

6552 956 

Cementiri 
municipal de  
Castellfollit 
de la Roca 

Arranjaments varis al cementiri 
municipal 

42.863,59 € 38.577,23 € 90,00% 18 

Maià de 
Montcal 

6658 413 

Cementiri 
municipal de 
Maià de 
Montcal 

Rehabilitació de la coberta i 
construcció d'ossera 

32.506,64 € 29.255,97 € 90,00% 17 

Sant Feliu 
de Buixalleu 

6698 804 
Cementiri de 
Grions 

Obres de reparació i millora 
del cementiri de la parròquia 
de Grions 

47.924,18 € 43.131,76 € 90,00% 17 

Boadella i 
les Escaules 

6656 269 
Cementiri de 
les Escaules 

Actuacions d'accessibilitat i 
millora de l'abastament d'aigua 

22.835,23 € 20.551,71 € 90,00% 16 

Maçanet de 
Cabrenys 

6700 681 
Cementiri de 
Maçanet de 
Cabrenys 

Reforma del cementiri 49.986,35 € 44.987,72 € 90,00% 16 

Pardines 6696 162 
Cementiri de 
Pardines 

Substitució del mur de tanca 
existent i col·locació 
d'enllumenat interior del 
cementiri 

10.975,43 € 9.877,98 € 90,00% 15 

Pera, La 6582 447 
Cementiri de 
La Pera 

Obres de Millora de 
l'accessibilitat i ús de les 
instal·lacions del Cementiri 

13.164,80 € 11.848,00 € 90,00% 15 

 
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 
accepten la subvenció, així com les condicions general i específiques fixades que hi 
siguin d’aplicació. 
 
Vuitè. Condicionar el lliurament de la subvenció a l’acompliment de la vigent 
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la justificació de les 
actuacions d’acord amb el determinen les bases reguladores: 
 

Termini: 1 mes des de la finalització del període d’execució (18 mesos a comptar 
des de la notificació de la resolució d’atorgament de la subvenció). 

 

Forma: compte justificatiu simplificat i fotografia del cartell anunciador del suport 
econòmic de la Diputació de Girona. 

 
Novè. Notificar aquest acord als beneficiaris de les subvencions, als peticionaris les 
sol·licituds dels quals, tot i complir les condicions per ser beneficiaris, no s’han estimat 
en excedir la quantia màxima del crèdit fixat a la convocatòria. 
 
Desè. Sotmetre la present resolució a ratificació de la Junta de Govern.” 
 
La Junta de Govern, a proposta del diputat delegat d’Habitatge, Assistència al 
Municipis i Serveis Generals ratifica el decret esmentat, transcrit literalment tal com ha 
estat aprovat.  
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17. JG1004/000014/2019-PDDMA; Proposta dip. del. Medi Ambient; Medi 

Ambient (014): Aprovació del text del conveni de col·laboració amb a 
l'Ajuntament d'Arbúcies per al funcionament dels serveis del Museu 
Etnològic del Montseny, la Gabella (exp. 2019/5540) 

 
Vista la sol·licitud de l’Ajuntament d’Arbúcies, de data 7 d’octubre de 2019, en què 
sol·licita una subvenció exclosa de concurrència per al funcionament dels serveis del 
Museu Etnològic del Montseny, la Gabella, amb un import de 28.600,00 euros. Exp. 
2019/5540. 
 
Vist l'informe favorable del cap del Servei de Medi Ambient, que es transcriu 
íntegrament, d’acord amb el tenor literal següent: 
 
“Exp. 2019/5540- CN/286 Informe sobre la proposta d’aprovació del text del 
conveni de col·laboració amb a l’Ajuntament d’Arbúcies per al funcionament 
dels serveis del Museu Etnològic del Montseny, la Gabella, directament 
relacionats amb el Parc Natural del Montseny i concessió de subvenció directa 
nominativa. 
DISPOSICIONS LEGALS I ANTECEDENTS: 
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
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. 
El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, 
de 13 de juny 
Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel què s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 
L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
Les Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona. 
Vista la sol·licitud de l’Ajuntament d’Arbúcies de subvenció de 28.600,00 € per al 
funcionament dels serveis del Museu Etnològic del Montseny, la Gabella, directament 
relacionats amb el Parc Natural del Montseny. 
Vista la proposta del text del conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i 
l’Ajuntament d’Arbúcies per al funcionament dels serveis del Museu Etnològic del 
Montseny, la Gabella, directament relacionats amb el Parc Natural del Montseny- 
CN/286.  
S’INFORMA  
El Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Girona 2017-2019 incorpora dins 
el Programa del Parc del Montseny la Línia de col·laboració amb els ajuntaments en 
la gestió del parc, la qual fa referència específica a Conservar i divulgar el patrimoni 
arquitectònic, arqueològic, històric i etnogràfic. Ordenar l’ús social al Montseny, 
garantint el seu gaudi per part de la societat i fomentant el coneixement i el respecte 
al medi, amb una atenció preferent a l’educació ambiental. 
El Pressupost General de la diputació de Girona per al 2019 conté la partida  
300/1700/46209 “A l’Ajuntament d’Arbúcies – Museu la Gabella”, amb un crèdit de 
28.600,00 €, la qual cosa és el supòsit previst en l’article 15.a) de l'Ordenança 
General de Subvencions de la Diputació de Girona per a la concessió directa de 
subvencions. 
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El crèdit pressupostari és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa 
contreure, i s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o 
document equivalent. 
S’acredita, en la forma establerta en la normativa reguladora de la subvenció, que el 
beneficiari està al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, i que 
el sol·licitant declara responsablement que no està sotmès a les prohibicions per 
obtenir aquesta condició, previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la LGS. 
La subvenció té caràcter anual. 
El conveni conté el contingut mínim que es requereix a l’article 17 de l’Ordenança 
General de Subvencions de la Diputació. 
L'objecte del conveni a celebrar amb l’Ajuntament d’Arbúcies no està comprès en els 
contractes regulats per la normativa contractual vigent. 
El conveni té vigència fins el 15 de desembre de 2019 la qual no és superior a la 
legalment prevista.  
El conveni preveu la possibilitat de pròrrogues anuals fins a un màxim de 4 anys en 
total, i que la suma d’aquestes no supera el  termini màxim legalment establert. 
L'aprovació de la subvenció, del text del conveni i de l’autorització i disposició de la 
despesa correspon a la Junta de Govern de la Diputació de Girona, atès que es tracta 
d’una despesa superior a 18.001,00 €, d’acord amb la Resolució de Presidència de 
18/7/19, modificada el 20 d’agost de 2019. 
CONCLUSIÓ 
Per tot el que s’ha exposat, s’informa FAVORABLEMENT la proposta d’aprovació del 
text del conveni de col·laboració amb l’ajuntament d’Arbúcies per al funcionament 
dels serveis del Museu Etnològic del Montseny, la Gabella, directament relacionats 
amb el Parc Natural del Montseny i de concessió de la subvenció directa nominativa.” 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2019 hi figura aquesta subvenció 
consignada nominativament i de conformitat amb allò que preveu l’article 22.2a de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 15.a de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona; i vist que la concessió 
de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb el 
procediment regulat en l’article 65 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 
 
Vist que correspon a la Junta de Govern la concessió de subvencions excloses de 
concurrència competitiva a l’empara de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions, d’import superior a 18.000 €, segons delegació efectuada a aquesta 
per resolució de presidència de data 18 de juliol de 2019, modificada el 20 d’agost de 
2019. 
 
Per tot això, la Junta de Govern, per unanimitat, acorda: 
 
PRIMER. Aprovar la formalització d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament 
d’Arbúcies, del tenor literal següent: 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I 
L’AJUNTAMENT D’ARBÚCIES PER AL FUNCIONAMENT DELS SERVEIS DEL 
MUSEU ETNOLÒGIC DEL MONTSENY, LA GABELLA, DIRECTAMENT 
RELACIONATS AMB EL PARC NATURAL DEL MONTSENY. CN/286. Exp. 
2019/5540 
ENTITATS QUE INTERVENEN. 
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D’una banda, la DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel seu president, l’Il·lm. Sr. 
Miquel Noguer i Planas, assistit pel secretari general, Sr. Jordi Batllori Nouvilas, en 
virtut de les facultats conferides per acord de la Junta de Govern de data ......... 
I de l’altra, l'AJUNTAMENT D’ARBÚCIES, amb NIF P-1700900-B, representat peI seu 
alcalde, el Sr. Pere Garriga i Solà, assistit per la Sra. Joana M. Llor i Serra, secretària 
de l’Ajuntament. 
ANTECEDENTS i MOTIVACIÓ. 
La Diputació de Girona té encomanada la gestió del Parc del Montseny en el seu 
àmbit territorial, en base a les determinacions del Pla Especial del Parc del Montseny. 
La Diputació de Girona, com a cogestora del Pla Especial del Parc del Montseny, té 
com a objectiu –entre altres– garantir i ordenar l'ús públic i social al parc del 
Montseny. En aquest sentit, col·labora en el funcionament dels equipaments que, 
situats als nuclis urbans dels municipis del parc, estiguin directament relacionats amb 
l’espai protegit i incideixin especialment en la difusió i la gestió del Parc Natural del 
Montseny. 
El Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Girona conté una línia de 
col·laboració amb els ajuntaments del Parc del Montseny per a  la gestió de l'espai 
natural. Aquesta col·laboració s'adreça especialment a l'execució del pla d'informació, 
pla de prevenció d'incendis, gestió de les dotacions del Parc de titularitat municipal, la 
gestió de la xarxa viària bàsica del Parc i la promoció d'un model de turisme 
sostenible, i es materialitza mitjançant convenis específics.  
El Museu Etnològic del Montseny, La Gabella (MEMGA), és un equipament cultural 
de l’Ajuntament d’Arbúcies relacionat amb el patrimoni natural, etnològic i cultural del 
parc natural del Montseny. El MEMGA acull en les seves instal·lacions i gestiona, 
entre altres elements, el Centre de Documentació (Secció Humanitats) del Parc 
Natural del Montseny, un punt d’informació del parc i el multivisió “Llegendes del 
Montseny” i està recollit com a dotació del Parc en el Pla Especial. 
El Parc Natural del Montseny ha endegat el programa d’educació ambiental  “El 
Montseny a l’escola”, destinat directament als alumnes de primària dels municipis del 
Montseny. Un dels seus objectius és apropar el Parc a la població local, promovent la 
seva vinculació amb la conservació del seu entorn, el coneixement de la gestió que es 
fa a l’espai i dels usos que hi conflueixen. També pretén fomentar la qualitat dels 
programes educatius del Parc i el treball en xarxa dels equipaments. El Museu 
Etnològic del Montseny, es va integrar en aquest programa a partir del curs 2008-
2009. 
La Diputació de Girona, com a cogestora del Pla Especial del Parc Natural del 
Montseny, participa en la gestió del Museu Etnològic del Montseny, La Gabella com a 
òrgan assessor i consultiu de l’equipament.  
La Diputació de Girona i l’Ajuntament d’Arbúcies van subscriure dels anys 2014 fins al 
2018 convenis anuals de col·laboració per al funcionament dels serveis del Museu 
Etnològic del Montseny, La Gabella, directament relacionats amb el Parc Natural del 
Montseny. 
L’Ajuntament d’Arbúcies, vistos els resultats, argumenta la conveniència de renovar el 
conveni pel proper any. 
En virtut de tot això, formalitzen el present Conveni amb subjecció als següents 
PACTES 
PRIMER. OBJECTE. L’objecte d’aquest conveni és fixar les condicions per a la 
col·laboració entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament d’Arbúcies en els projectes, 
actuacions i serveis que, relacionats amb el Parc Natural del Montseny, desenvolupi 
el Museu Etnològic del Montseny, La Gabella, i que s’indiquen a continuació: 
Gestió i manteniment del Centre de Documentació (Secció Humanitats) del Parc 
Natural del Montseny, amb una previsió de despeses de 22.179,98 €. 
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Gestió del punt d’informació del Parc Natural del Montseny a Arbúcies. Entre les 
seves funcions inclou la informació directa als visitants i la difusió d’actes, propostes i 
publicacions del parc, amb una previsió de despeses de 34.671,43 €. 
Manteniment del multivisió “Llegendes del Montseny”. 
Utilització dels espais i infraestructures del museu com a oficina tècnica del Parc 
Natural del Montseny per part dels tècnics de la Diputació de Girona per al 
desenvolupament de part de les seves tasques de gestió del Parc. 
Organització o col·laboració en la realització d’altres fòrums, conferències o altres 
activitats relacionades amb la formació, divulgació i educació ambiental al Parc 
Natural del Montseny, que seran concretades i aprovades, si és el cas, mitjançant les 
corresponents addendes al present conveni. 
Realització de les activitats que corresponen al municipi d’Arbúcies dins el Programa 
“El Montseny a l’escola”, promogut pel Parc Natural, en el segon i tercer trimestre del 
curs escolar 2018/19 i primer trimestre del curs 2019/20, amb una previsió de 
despeses de 5.600 €. 
Les actuacions previstes per al 2019 dins del present conveni tenen un pressupost de 
68.101,49 €, que inclou 5.650,08 € per a despeses de neteja de l’equipament. 
SEGON. COMPROMISOS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA. La Diputació de Girona 
es compromet a: 
a) Proporcionar als responsables del Museu la informació del Parc Natural del 
Montseny necessària per desenvolupar adequadament la tasca informativa, adreçada 
als usuaris de l’equipament i als visitants en general. 
b) Facilitar els elements de retolació i de senyalització necessaris per fer accessible el 
punt d’informació del Parc Natural del Montseny, previ acord amb l’Ajuntament. 
c) Facilitar les publicacions i els materials de divulgació que edita la Diputació de 
Girona en relació amb el Parc Natural, per a la seva distribució gratuïta o de venda al 
públic. 
d) Promocionar, a través dels mitjans que li són propis, els serveis que ofereix el 
Museu Etnològic del Montseny, La Gabella com a equipament museístic, de recerca i 
educatiu del Parc Natural. 
e) Col·laborar econòmicament amb la suma de fins a VINT-I-VUIT MIL SIS-CENTS 
EUROS (28.600,00 €), per atendre les despeses que generin les activitats 
contemplades en el pacte primer, amb les següents consideracions: 
D’aquest import total, es destinaran VINT I TRES MIL EUROS (23.000,00 €) anuals 
pel finançament de les despeses de contractació de personal, adquisició de material, 
en relació als punts 1 al 5 del pacte primer i de despeses de neteja, que correspon al 
36,8 % d’aquestes despeses. 
D'aquest import total es destinaran CINC MIL SIS-CENTS EUROS (5.600,00 €) per 
atendre el 100% de les despeses que generin les activitats contemplades en el pacte 
primer, punt sisè, amb les següents determinacions: 
La Diputació de Girona finançarà per cada curs escolar un import de 700 €/grup 
classe per a un total de 8 grups, a repartir entre el segon i tercer trimestre del curs 
2018/19 i el primer trimestre del curs 2019/20 i corresponents a un màxim del 100% 
de la despesa de personal educador. Cada grup classe, establert pel propi centre 
escolar, haurà de comptar necessàriament amb un tutor assignat.  
Aquesta subvenció inclou els conceptes de presentació personalitzada del Programa i 
la Unitat didàctica als mestres del centre escolar a l’inici de cada curs, la tutorització 
del curs, conducció de la sortida del 2on bloc, suport en la preparació de les sortides 
de cada bloc, i avaluació externa. 
Seran acceptables canvis entre els imports relatius als diferents conceptes per 
ajustar-los al nombre de grups escolars que efectivament participin en el programa “El 
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Montseny a l’Escola”, sense que això pugui significar en cap cas augmentar la 
subvenció total de 28.600,00 €. 
TERCER. COMPROMISOS DE L’AJUNTAMENT D’ARBÚCIES. L’Ajuntament 
d’Arbúcies es compromet a: 
a) Incloure les tasques d’informació del Parc Natural del Montseny en el conjunt 
d’activitats que es desenvolupen al Museu Etnològic del Montseny, La Gabella atès 
per un/a informador/a, que haurà d’estar obert al públic de dimarts a divendres (de les 
11 h a les 14 h i de les 17 h a  les 20 h), així com també els dissabtes i diumenges (de 
les 11 h a les 14 h i de les 16:30h a les 19 h) i festius al matí (de 11 h a 14 h). 
b) Donar les instruccions necessàries al personal del Museu, per a què la informació i 
l’atenció de les consultes relatives al Parc Natural, es realitzi de forma responsable i 
seriosa. 
c) Col·laborar amb la Diputació de Girona en la realització d’iniciatives de caràcter 
ambiental o turístiques relacionades amb el Parc Natural. 
d) Aportar els mitjans necessaris per tal de complir els objectius d’aquest conveni i dur 
a terme les actuacions que se’n derivin, assignant el personal i els recursos propis 
que siguin necessaris. 
e) Acreditar l’execució del programa a partir de l’avaluació que fan les escoles dels 
blocs i de la unitat didàctica de cada cicle. Lliurar l’enquesta final d’avaluació de la 
unitat didàctica com a document d’acreditació de la implantació del programa a 
l’escola. 
f) Fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en 
qualsevol acte, publicitat o difusió que realitzi en el marc d’aquest conveni, i incloure 
l’anagrama i el nom de la Diputació de Girona en tota la publicitat que l’Ajuntament 
d’Arbúcies i el Museu Etnològic del Montseny, La Gabella, editin referent al Parc 
Natural del Montseny.  
QUART. DESPESES SUBVENCIONABLES I PERÍODE D’EXECUCIÓ. La subvenció 
que es concedeix té caràcter singular. Es consideren despeses subvencionables les 
que es detallen en els pactes primer i segon i que formen part de l’objecte de la 
subvenció; per tant, l’import que s’autoritza no podrà ser utilitzat per sufragar 
despeses d’una altra naturalesa. 
Es podran considerar com a subvencionables les despeses de personal. 
Es podran considerar subvencionables les despeses indirectes de neteja de 
l’equipament d’acord amb el pressupost presentat en la sol·licitud. 
Es consideren despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el termini 
d’execució, encara que no hagin estat pagades efectivament abans d'acabar el 
període de la justificació. 
El període d’execució de l’actuació subvencionada comença l’1 de gener de 2019 i 
finalitza el 15 de desembre de 2019. 
CINQUÈ. 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, amb l'excepció dels ajuts que s'obtinguin de la Diputació 
de Girona, o entitat vinculada o participada per aquest ens per al mateix projecte. La 
suma de les subvencions i altres ingressos compatibles amb la de la Diputació de 
Girona en cap cas no pot superar el cost total de l’activitat subvencionada. 
SISÈ. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ. L’ajuntament d’Arbúcies accepta la 
subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per aplicar-la, 
estipulades en aquest conveni. 
SETÈ. TERMINI I RÈGIM DE JUSTIFICACIÓ. El beneficiari ha de justificar, en el 
termini que finalitza el 15 de desembre de 2019, la realització efectiva de l’objecte de 
la subvenció, corresponent a les despeses que consten en el pressupost de la 
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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, en què hi ha de constar el 
nombre de visites i consultes ateses al Centre de Documentació i al punt d’informació 
del Parc i grau de satisfacció dels usuaris; escoles i grups participants en el Programa 
“El Montseny a l’escola” i grau de satisfacció dels mestres participants. 
b) Relació classificada de les despeses de l’activitat, amb la identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 
factura o altre document acreditatiu de la despesa legalment vàlid.  
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 pacte desè d’aquest 
conveni. 
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la 
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.  
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat 
al pacte cinquè, 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 en l’Ordenança general de subvencions. 
VUITÈ. AFECTACIÓ DELS BÉNS. El beneficiari ha de destinar els béns al fi concret 
per al qual es concedeix la subvenció durant un període mínim de 2 anys. Si el 
beneficiari es proposa modificar el fi concret per al qual es va concedir la subvenció, 
prèviament ha de retornar les quantitats percebudes en concepte de subvenció, més 
l’interès legal que correspongui.  
NOVÈ. 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. 
DESÈ. OBLIGACIÓ DE DIFUSIÓ I PUBLICITAT. El beneficiari haurà de fer constar 
expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, 
publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció, encara que 
l’activitat ja hagi estat realitzada.  
Com a mínim, caldrà que el beneficiari faci constar el suport de la Diputació de Girona 
al web del Museu i en uns cartells ubicats al Centre de Documentació i al Punt 
d’Informació situat a l’entrada del Museu. 
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’apliquen les regles següents: 
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. 
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, 
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amb l’advertència que aquest incompliment pot comportar la revocació de la 
subvenció. 
ONZÈ. ALTRES OBLIGACIONS DEL BENEFICIARI. El beneficiari té les obligacions 
següents: 
Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció. 
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. 
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. 
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.  
Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. 
Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
DOTZÈ. 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. 
TRETZÈ. MODIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS. L’òrgan de la Diputació de Girona 
que ha resolt l’atorgament de la subvenció té la facultat de revisar la subvenció 
concedida i de modificar la subvenció en el cas que s’hagin alterat les condicions que 
s’han tingut en compte per concedir la subvenció.  
Una vegada s’hagi aprovat el conveni 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, minoració 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. 
CATORZÈ. 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: 
Els que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions.  
En cas d’incompliment d'altres obligacions que preveuen aquest conveni. 
Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions. 
El centre gestor de Medi Ambient tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, 
revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i l’òrgan competent per 
adoptar els acords corresponents serà el president de la Diputació. 
QUINZÈ. 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, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre. 
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SETZÈ. PROHIBICIÓ DE CONTRACTACIÓ AMB PERSONES VINCULADES. El 
beneficiari no podrà concertar l'execució total o parcial de les actuacions 
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats 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. 
DISSETÈ. 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: 
El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 
El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets 
estatutaris. 
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. 
La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació i 
arbitrarietat en la presa de decisions. 
La rendició de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels òrgans 
que dirigeix. 
El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota la seva responsabilitat i 
el compliment dels drets dels usuaris. 
La bona fe. 
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.  
Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó de 
l’exercici del seus càrrecs. 
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. 
DIVUITÈ. NORMES SUPLETÒRIES. En tot el que no s’hagi previst en aquest acord 
serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normes que hi siguin aplicables. 
DINOVÈ. SEGUIMENT DEL CONVENI I RESOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES. En cas que 
sigui necessari, per tal de garantir el correcte desenvolupament del conveni, facilitar la 
comunicació de les iniciatives de les parts signatàries i poder resoldre els dubtes 
d’interpretació que sorgeixin respecte a les clàusules d’aquest conveni, així com les 
discrepàncies que puguin sorgir en l’aplicació d’aquest, es podrà crear una comissió 
de seguiment formada per dos representants de cada part. 
VINTÈ. VIGÈNCIA DEL CONVENI. Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de 
la seva signatura i finalitzarà el 28 de març de 2020 i podrà ser prorrogat per períodes 
anuals, fins a un màxim de 4 anys, per acord de les parts mitjançant addenda. En cas 
de pròrroga, l’addenda establirà l’import de subvenció i els terminis d’execució i de 
justificació. 
VINT-I-UNÈ. NATURALESA DEL CONVENI. Aquest conveni té naturalesa 
administrativa i es regeix per la Llei 40/2015, d‘1 d'octubre, de règim jurídic del sector 
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públic, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, el 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, la Llei 26/2010, de 23 d'agost de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la resta de normativa 
aplicable. 
Les discrepàncies que puguin sorgir de la seva execució seran resoltes per mutu 
acord de les parts. Els conflictes derivats de l'aplicació d'aquest conveni són 
competència dels òrgans de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
VINT-I-DOSÈ. EXTINCIÓ I RESOLUCIÓ. Son causes d'extinció d'aquest conveni: 
L'esgotament del període de vigència convingut entre les parts. 
L'acord unànime de tots els firmants. 
L'incompliment greu i manifest, material o legal, de les obligacions assumides en el 
conveni per cadascuna de les parts. 
Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
Per qualsevol altra causa prevista en el conveni o en altres lleis. 
Les parts accepten totes les clàusules d’aquest document i, en senyal de conformitat, 
el signen en el lloc i la data que s’indiquen a les signatures d’aquest document. 
 
SEGON. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de la subvenció per un import total 
de 28.600,00 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/1700/46209 “A 
l’Ajuntament d’Arbúcies – Museu la Gabella” del pressupost de 2019. 
 
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. NOTIFICAR aquest acord a l’Ajuntament d’Arbúcies. 
 
CINQUÈ. PUBLICAR el text del conveni al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
18. JG1004/000016/2019-PDDMA; Proposta dip. del. Medi Ambient; Medi 

Ambient (014): Concessió d'una subvenció directa a Apicultors Gironins 
Associats per assaig de mètodes d'adaptació dels abellars a la vespa 
velutina (exp. 2019/7332) 

 
Vista la sol·licitud d’Apicultors Gironins Associats, de data 23 de setembre de 2019, 
en què sol·licita una subvenció exclosa de concurrència per a l’assaig de mètodes 
d’adaptació dels abellars a la vespa velutina, amb un import de 20.000,00 euros. Exp. 
2019/7332. 
 
Vist l'informe favorable del cap del Servei de Medi Ambient, que es transcriu 
íntegrament, d’acord amb el tenor literal següent: 
 
“Exp. 2019/7332. Informe sobre la proposta de resolució d’atorgament de 
subvenció directa a Apicultors Gironins Associats per assaig de mètodes 
d’adaptació dels abellars a la vespa asiàtica. 
DISPOSICIONS LEGALS I ANTECEDENTS: 
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
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. 
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El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, 
de 13 de juny 
Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel què s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 
L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
Vista la sol·licitud presentada per Apicultors Gironins Associats de subvenció de 
20.000,00€ per a assaig de mètodes d’adaptació dels abellars a la vespa asiàtica. 
Vista la proposta de resolució d’atorgament de la subvenció.  
S’INFORMA  
El Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Girona 2017-2019 incorpora la 
línia de col·laboració amb organitzacions agràries de major implantació a comarques 
gironines. Aquest programa s'executa mitjançant dues línies de subvencions. Totes 
dues línies es materialitzen mitjançant subvencions nominatives, donat el reduït 
nombre d'interlocutors i la limitada dotació pressupostària que es posa a la seva 
disposició. 
Les activitats apícoles a les comarques gironines es veuen afectades per una 
problemàtica excepcional com és l’arribada de la vespa asiàtica a la demarcació que 
afecta negativament la productivitat i viabilitat econòmica de les explotacions 
apícoles. Per fer-hi front cal implementar mesures d’adaptació dels abellars a la seva 
presència.  
S’ha creat la partida 300/1700/48121 “Ajuts a associacions sector apicultura”, amb un 
crèdit suficient per vinculació. 
Atès que Apicultors Gironins Associats és l’associació que aglutina els apicultors de 
comarques gironines, no es considera oportú obrir una convocatòria en concurrència 
competitiva i per tant es tracta del supòsit previst en l’article 15.c) de l'Ordenança 
General de Subvencions de la Diputació de Girona per a la concessió directa de 
subvencions. 
El crèdit pressupostari és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa 
contreure, i s'incorpora a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit o 
document equivalent. 
S'acredita, en la forma establerta en la normativa reguladora de la subvenció, que el 
beneficiari està al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, i que 
el sol·licitant declara responsablement que no està sotmès a les prohibicions per 
obtenir aquesta condició, previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la LGS. 
La subvenció no té caràcter plurianual. 
La resolució conté el contingut mínim que es requereix a l’article 17 de l’Ordenança 
General de Subvencions de la Diputació. 
L'aprovació de la subvenció, i de l’autorització i disposició de la despesa correspon a 
la Junta de Govern de la Diputació de Girona, atès que es tracta d’una despesa 
superior a 18.001,00 €, d’acord amb la Resolució de Presidència de 18/7/19, 
modificada el 20 d’agost de 2019. 
CONCLUSIÓ 
Per tot el que s’ha exposat, s’informa FAVORABLEMENT la proposta de resolució per 
a l’atorgament de la subvenció a Apicultors Gironins Associats.” 

 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2019 hi figura aquesta subvenció 
consignada nominativament i de conformitat amb allò que preveu l’article 22.2a de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 15.a de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona; i vist que la concessió 
de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb el 
procediment regulat en l’article 65 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
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s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 
 
Vist que correspon a la Junta de Govern la concessió de subvencions excloses de 
concurrència competitiva a l’empara de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions, d’import superior a 18.000 €, segons delegació efectuada a aquesta 
per resolució de presidència de data 18 de juliol de 2019, modificada el 20 d’agost de 
2019. 
 
Per tot el que s’ha exposat, la Junta de Govern, a proposta de la diputada delegada, 
per unanimitat, acorda: 
 
PRIMER. Concedir una subvenció exclosa de concurrència nominativa d’acord amb 
les dades següents: 
 

Núm. expedient Nom del beneficiari CIF/NIF 

2019/7332 Apicultors Gironins Associats G17142969 

Objecte de la subvenció Naturalesa 

Assaig de mètodes d’adaptació dels abellars a la vespa velutina  Corrent 

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

Import de la subvenció (en €)  % de finançament 

20.000,00 20.000,00 Quantia fixa 

 

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

Aplicació 
pressupostària 

Nom aplicació pressupostària Import 

300/1700/48121 
Ajut a associacions sector 
apicultura 

20.000,00 

 

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

Es consideren despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el període 
d’execució, encara que no hagin estat pagades efectivament abans d'acabar el 
període de la justificació. 
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada comença el dia 1 de gener de 
2019 i finalitza el 30 de novembre de 2019. 
 

QUART. Compatibilitat. La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres 
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de 
qualsevol administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o 
d’organismes internacionals. La suma de les subvencions i altres ingressos 
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compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar el cost total 
de l’activitat subvencionada. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció. Es considera que el beneficiari accepta la 
subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per aplicar-la, 
estipulades en aquest acord, si en el termini d’1 mes, a comptar de la notificació 
d’aquest acord, no manifesta el contrari. 
 
SISÈ. Termini i règim de justificació. El beneficiari ha de justificar, en el termini que 
finalitza el 30 de novembre de 2019, la realització efectiva de l’objecte de la 
subvenció, mitjançant la presentació al Registre General de la Diputació del compte 
justificatiu normalitzat, disponible la seu electrònica del web de la Diputació de Girona 
(www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació següent: 
 

Memòria justificativa del compliment de l’activitat. 
Relació classificada de les despeses de l’activitat, amb la identificació del proveïdor, 
el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la factura o 
nòmina, segons sigui és el cas. 
 
Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats, amb la 
identificació de l’import i la procedència. 
 
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. 
 
Per a les despeses de personal propi, declaració responsable signada per cada 
persona i pel seu cap que acrediti la dedicació de forma argumentada i els justificants 
de despesa corresponents. 
 
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la 
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.  
 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat 
al punt quart, superin la despesa efectiva. 
 
El centre gestor revisarà la documentació justificativa i, si hi detecta errors o 
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils els 
esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que, 
si no ho fes, es consideraria incomplerta l’obligació de justificació, amb les 
conseqüències que s’estableixen als articles 22 i 33 de l’Ordenança general de 
subvencions. 
 
SETÈ. Afectació dels béns. Quan sigui el cas, el beneficiari ha de destinar els béns 
al fi concret per al qual es concedeix la subvenció durant un període mínim de 2 anys 
un cop acabat el projecte. Si el beneficiari es proposa modificar el fi concret per al 
qual es va concedir la subvenció, prèviament ha de retornar les quantitats percebudes 
en concepte de subvenció, més l’interès legal que correspongui. 
 
En el cas de béns inscriptibles en un registre públic, les circumstàncies expressades 
en el paràgraf anterior s’han de fer constar en l’escriptura en el cas d’adquisició, i, en 
qualsevol cas, en el registre públic corresponent, i cal indicar-hi l’import de la 
subvenció concedida. 
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VUITÈ. Pagament. A la presentació del compte justificatiu corresponent, es tramitarà 
el pagament final de la subvenció, previ informe favorable del cap del centre gestor. El 
pagament de la subvenció es farà mitjançant una transferència bancària. 
 
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat. El beneficiari haurà de fer constar 
expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, 
publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció, encara que 
l’activitat ja hagi estat realitzada. Com a mínim, el beneficiari haurà de fer constar el 
suport de la diputació de Girona en els materials que editi o elabori amb aquesta 
subvenció i en la seva web/ comunicació en xarxes socials. 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions puguin 
correspondre, s’aplicaran les regles següents: 
 

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

DESÈ. Altres obligacions del beneficiari. El beneficiari té les obligacions següents: 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció. 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i la informació que li sigui requerida 
en relació amb l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable. 
c) Notificar a la Diputació de Girona la informació relativa als ajuts obtinguts o 
demanats a altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o 
internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud. 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control.  
e) Si de conformitat amb l'article 31.3 de la Llei 38/2003 General de Subvencions i 
article 23.3 de l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona, 
 l'import de la despesa subvencionable supera les quantitats establertes a l'article 
118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic per als 
contractes menors (actualment igual o superior a 15.000 EUR, més IVA, en el cas de 
prestacions de serveis, subministraments o lliurament de béns; i igual o superior a 
40.000 EUR, més IVA, en el cas d'execucions d'obres), el beneficiari haurà de 
sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la 
contractació del compromís per a la prestació del servei o el lliurament del bé, a 
excepció que per les especials característiques de les despeses subvencionades no 
existeixi en el mercat prou nombre d'entitats que el subministrin o prestin, o a 
excepció que la despesa s'hagués fet amb anterioritat a la sol·licitud de la subvenció. 
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f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. 
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
ONZÈ. Subcontractació. Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les 
actuacions objecte de subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin 
hauran d’anar a càrrec de l’entitat respectiva. 
 
DOTZÈ. Modificació de les subvencions. L’òrgan concedent de la Diputació de 
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar la resolució de 
concessió en el cas que s’hagin alterat les condicions que s’han tingut en compte per 
concedir la subvenció. 
 
Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, el beneficiari no podrà sol·licitar 
un canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, ni demanar la modificació del 
pressupost o del percentatge de finançament. 
 
En relació amb la modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que 
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa 
concordant.  
 
TRETZÈ. Invalidesa, revocació i reintegrament. La Diputació de Girona podrà 
revocar totalment o parcial les subvencions. Si es dona aquest cas, el beneficiari 
tindrà l’obligació de retornar l'import rebut i de pagar l’interès de demora corresponent 
en els supòsits següents: 
Els que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions.  
En cas d’incompliment d'altres obligacions que preveuen aquestes bases. 
Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions. 
 
El departament de Medi Ambient tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, 
revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i l’òrgan competent per 
adoptar els acords corresponents serà la Junta de Govern de la Diputació. 
 
CATORZÈ. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar 
pels mitjans que estimi convenients, l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual 
té la consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al títol III 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
El beneficiari i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva 
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi 
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment 
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als 
efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, sens perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre. 
 
QUINZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades. El beneficiari no 
podrà concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb 
persones o entitats amb qui estigui vinculat, llevat que la contractació es realitzi amb 
les condicions normals de mercat i hagi obtingut l’autorització de la Diputació de 
Girona. 
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Tampoc no podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l’article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
SETZÈ. Principis ètics i regles de conducta. El beneficiari d’aquesta subvenció 
està obligat a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de conducta 
establerts a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern, com són, entre d’altres, els següents:  
 
El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 
El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets 
estatutaris. 
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. 
La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació i 
arbitrarietat en la presa de decisions. 
La rendició de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels òrgans 
que dirigeix. 
El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota la seva responsabilitat i 
el compliment dels drets dels usuaris. 
La bona fe. 
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.  
Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó de 
l’exercici del seus càrrecs. 
Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que hi siguin aplicables, 
d’acord amb el que preveu la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern. 
 
L’incompliment dels principis i regles anteriors comportarà l’aplicació del règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
DISSETÈ. Protecció de dades. En el cas que l’objecte de la subvenció inclogui el 
tractament de dades de caràcter personal, els beneficiaris i les entitats 
col·laboradores han de complir la normativa i han d’adoptar i implementar els principis 
i les mesures que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament de Europeu i 
del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel 
que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de aquestes dades. 
 
La Diputació de Girona tractarà les dades personals dels interlocutors de la entitat en 
el marc de la gestió de subvencions. Aquestes dades personals, d'utilització 
exclusivament professional, seran tractades en el marc de la legislació vigent en 
protecció de dades de caràcter personal i seran conservades com a part del 
procediment administratiu. Podran accedir, rectificar, suprimir i exercir la resta dels 
seus drets adreçant-se al Delegat de Protecció de Dades de la Diputació de Girona, 
amb domicili a la pujada de Sant Martí, 4-5, 17004, de Girona o bé per correu 
electrònic a dpd@ddgi.cat 
 
DIVUITÈ. Normes supletòries. En tot el que no s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de 
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subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la resta 
de normes que hi siguin aplicables. 
 

DINOVÈ. Notificar aquest acord a Apicultors Gironins Associats. 
 
 
19. JG1004/000005/2019-PDDNT; Proposta dip. del. Noves Tecnologies; Noves 

tecnologies (016): Convocatòria de subvencions del programa "Ajuts a 
museus i col·leccions de les comarques gironines que no s'hagin 
presentat a la primera convocatòria de 2019 per finançar equipaments i 
actuacions relacionades amb les noves tecnologies (exp. 2019/7585) 

 
El Pla Estratègic de Subvencions (2017-2019), aprovat pel Ple de Diputació de Girona 
en sessió de 24 de gener de 2017, estableix una línia de subvencions a museus i 
col·leccions de les comarques gironines per dotar-se d’equipaments relacionats amb 
les noves tecnologies. 
 
Diputació de Girona, en l’exercici de les seves competències pròpies definides a 
l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, 
d'assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis pretén, amb 
aquesta convocatòria, contribuir a resoldre necessitats relacionades amb les noves 
tecnologies dels beneficiaris, actualitzar i modernitzar el material informàtic de què 
disposen. 
 
L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen a les Bases 
específiques reguladores de subvencions als museus i col·leccions de les comarques 
gironines per finançar projectes per facilitar l’accés a les noves tecnologies, 
aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 22 de gener de 2019, publicades al 
Butlletí Oficial de la Província de Girona - BOPG núm. 22, de 31 de gener de 2019, i 
publicades de forma definitiva al BOPG número 148, de 2 d’agost de 2019.  
 
Aquesta segona convocatòria està destinada a aquells museus i col·leccions de les 
comarques gironines que no s’hagin presentat a la primera convocatòria, aprovada 
per la Junta de Govern en la sessió de 21 de maig de 2019 i publicat l’extracte al 
BOPG núm. 109, de 6 de juny de 2019.  
 
La convocatòria que es proposa aprovar s’ajusta a les disposicions de l’Ordenança 
general de subvencions de Diputació de Girona i a la Llei 38/2003, general de 
subvencions. D’acord amb les bases reguladores específiques, l’òrgan competent per 
aprovar-la és la Junta de Govern. 
 
Atesos els antecedents exposats, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat 
de Noves Tecnologies, per unanimitat, acorda: 
 
PRIMER. Aprovar la 2a convocatòria de subvencions, en règim de competència 
competitiva, a museus i col·leccions de les comarques gironines per finançar 
projectes relacionats amb les noves tecnologies, any 2019, destinada als beneficiaris 
que no es van presentar a la 1a convocatòria, el text de la qual es transcriu literalment 
a continuació: 
 
«CONVOCATÒRIA DE LES SUBVENCIONS DEL PROGRAMA “AJUTS A MUSEUS I 
COL·LECCIONS DE LES COMARQUES GIRONINES QUE NO S'HAGIN PRESENTAT A 

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


 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 56 

LA 1a CONVOCATÒRIA PER FINANÇAR EQUIPAMENTS I ACTUACIONS 
RELACIONADES AMB LES NOVES TECNOLOGIES I FACILITAR-N’HI L’ACCÉS”. 
1. Objecte i finalitat 
Subvencions en règim de concurrència competitiva per a museus i col·leccions de les 
comarques gironines, dins del programa Subvencions de l’Àrea de Cultura, Noves 
Tecnologies, Esports i Benestar de la Diputació de Girona, ara ‘Àrea de Cultura, Noves 
Tecnologies, Esports i Educació’, destinades al finançament d’equipaments relacionats 
amb les noves tecnologies, d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades 
pel Ple de la Diputació en la sessió de 22 de gener de 2019, publicades al Butlletí Oficial 
de la Província de Girona - BOPG núm. 22, de 31 de gener de 2019. 
Aquesta convocatòria està destinada a aquells museus i col·leccions de les comarques 
gironines que no s’hagin presentat a la primera convocatòria, aprovada per Junta de 
Govern de 8 d’octubre de 2019. 
La distribució dels fons assignats en aquesta convocatòria s’efectuarà entre les sol·licituds 
presentades aplicant els criteris establerts a l’article número 5 de les bases reguladores i 
al punt 3.a d’aquesta convocatòria. 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
L’import total destinat a la convocatòria és de 20.000,00 euros. Les aplicacions 
pressupostàries en les quals es carrega el crèdit pressupostari i els imports són els 
següents: 

Aplicació pressupostària Import (en €) 

510 4910 76201 Ajuts a ajuntaments material informàtic per a museus i 
col·leccions 

10.000€ 

510 4910 78000 Ajuts a entitats no lucratives material informàtic museus 
i col·leccions 

10.000€ 

Total 20.000€ 

L’import assignat anteriorment a cada aplicació pressupostària podrà ser modificat en 
l’acord de concessió de les subvencions, sense superar l’import total de la convocatòria, 
en funció de les sol·licituds presentades en les diferents línies de subvenció, prèvia 
tramitació, si s’escau, de la modificació pressupostària corresponent. 
3. Import, termini, i forma de presentació de les sol·licituds 
El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils a partir de l’endemà de la 
publicació de l’extracte de la convocatòria al BOPG. 
Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat disponible al web de Diputació 

de Girona www.ddgi.cat/subvencions, acompanyat de la documentació que preveu 
l’article 5 de les bases reguladores. 
La presentació de les sol·licituds ha de ser telemàtica ─EACAT per a ajuntaments i 
e-TRAM per a entitats— i han d’estar signades electrònicament mitjançant un certificat 
validat a la plataforma PSIS del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya. 
a) Import de les subvencions. Se subvencionaran les actuacions dividint el total de l’import 
destinat a la convocatòria pel nombre de sol·licituds presentades sense que l’import 
individual que s’atorga a cada ens pugui superar l’import individual que es va atorgar a 
cada ens que es va presentar en la 1a convocatòria. 
En el supòsit que la suma de totes les subvencions que es concedeixin —tenint en 
compte que l’import màxim que es pot atorgar a cada ens no pot ser superior al que es va 
atorgar a cada ens que es va presentar a la 1a convocatòria— no esgotés la totalitat del 
crèdit d’aquesta 2a convocatòria, es podrà anul·lar el crèdit sobrant. 
b) Àmbit temporal de les accions subvencionables. Se subvencionaran actuacions 
realitzades a partir de l’1 de gener de 2019 fins a la data de justificació. 
c) Termini per justificar. El termini per justificar la totalitat de l’objecte subvencionat 
finalitza el 31 de març de 2020. 
d) Publicitat de la subvenció. Els museus i col·leccions que en siguin beneficiaris hauran 
de fer constar el suport econòmic de Diputació de Girona en la millora del seu equipament 
informàtic. Per fer-ho, podran utilitzar, entre d’altres, la pàgina web, el tauler d'anuncis o 
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un altre mitjà de comunicació o difusió, i s'haurà d'acreditar en presentar el compte 
justificatiu mitjançant una fotografia, captura de pantalla o impressió de pàgina web, o 
d’un certificat del secretari. 
4. Termini de resolució i notificació 
4.1. 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. 
4.2. Termini de notificació: La resolució es notificarà a tots els beneficiaris de manera 
individualitzada, tal com preveu l’article 41.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
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 en què s’adopti l’acord. 
5. Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta resolució 
s’hi pot interposar un recurs contenciós-administratiu davant del Jutjat Contenciós-
Administratiu de Girona, en el termini de 2 mesos a comptar des de l’endemà de la 
notificació. Alternativament, i de manera potestativa, s’hi pot interposar recurs de reposició 
davant el president de Diputació de Girona en el termini d’1 mes a comptar de l’endemà 
de la notificació formal. 
6. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de Diputació, al tauler electrònic i, 
d’acord amb allò que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, 
se’n publicarà l’extracte al BOPG. 
7. Eficàcia. Es fa constar la condició suspensiva d’aquesta convocatòria, que queda 
subjecta a l’existència de crèdit suficient i adequat en el pressupost de l’exercici 2020 per 
front a les obligacions que se’n derivin». 
 

SEGON.- Autoritzar la despesa derivada de la convocatòria d’acord amb les bases 
reguladores corresponents i fixar la dotació pressupostària en 20.000 euros —vint mil 
euros— amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 510 4910 76201 «Ajuts als 
ajuntaments material informàtic per a museus i col·leccions”, 10.000 euros, i 510 4910 
78000 «Ajuts a entitats no lucratives material informàtic per a museus i col·leccions», 
10.000 euros, del pressupost corporatiu de 2020. 
 
TERCER. Facultar àmpliament el president de Diputació de Girona perquè executi 
aquest acord, disposi publicar la convocatòria al BOPG, resolgui els recursos que s’hi 
puguin interposar i, si cal, rectifiqui els defectes i omissions. 
 
 
20. JG1004/000002/2019-PDDC; Proposta dip. del. Cultura; Monuments (018): 

Anul·lació romanents no justificats subvencions Pla de Monuments 2019 
(exp. 2019/7075) 

 
Vista la legislació aplicable, articles 30, 34 i 35 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre; 
General de Subvenció, articles 70 i 71 del Reial decret 887/2006, de 21 juliol, pel qual 
s'aprova el Reglament de la llei general de subvencions; i l'Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, aprovada pel Ple en la sessió del 21 de febrer 
del 2012. 
 
Vist que per acord de la Junta de Govern de data 17 d’abril de 2018 es van atorgar 
diverses subvencions per a la restauració d'immobles de valor patrimonial. I que, 
posteriorment, a petició de diversos dels interessants, es concedí una pròrroga per a 
la seva justificació. 
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Atès que en data 22 de març de 2019 finalitzava aquest termini addicional i que 
diversos perceptors no van presentar justificants per la totalitat de la subvenció 
atorgada perquè el cost total de les obres fou inferior al pressupost presentat amb la 
sol·licitud o, en alguns casos, no les van fer. 
 
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. Declarar la pèrdua del dret d'obtenir les subvencions concedides per la 
Junta de Govern de data 17 d’abril de 2018, en no haver presentat els corresponents 
justificants, i ordenar el tancament i arxiu dels expedients que es detallen a 
continuació: 
 

 
Núm. Exp. 

 
Destinatari 

 
Obra 

 
Romanent 

2018/1165 Aj. de Sant Martí de 
Llémena 

Rehabilitació ermita de Sant Julià – 
Fase III 

0,57 € 

2018/1161 Aj. de Far d’Empordà Rehabilitació església de Sant Martí 16.800,00 € 

2018/1306 Aj. de Llançà Rehabilitació coberta Torre de l’Abad 14.900,00 € 

2018/1325 
-2019/5330 

Aj. de Peralada Restauració torre muralla medieval 7.632,04 € 

2018/1319 Aj. d’Anglès Adequació espai museu Fàbrica Burés 21.700,00 € 

2018/1216 Aj. de Besalú Rehabilitació campanar Sant Pere – 
Fase II 

22.800,00 € 

2018/1171 Aj. d’Isòvol Ajut per a la restauració del Pont del 
Dimoni 

10.000,00 € 

2018/1309 Factory Projectes Especials 
SL 

Actuacions al castell d’Arenys 
d’Empordà 

19.300,00  

2018/1407-
2019/6347 

Bisbat de Vic Restauració de l’església de Sant 
Miquel de Setcases 

1.582,03 € 

Total 114.714,64  € 

 
SEGON. Comunicar el present acord als interessats amb la indicació dels recursos 
procedents. 
 
TERCER. Traslladar aquest acord a la Intervenció de la Diputació de Girona per al 
seu coneixement i efectes . 
 
 
21. JG1004/000005/2019-PDDPDEL; Prop. dip. del. Prom. i Desenv. Econ. 

Local; Promoció i desenvolupament Econòmic Local (015): Proposta 
d'aprovació de la 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 2020 
(exp. 7462/2019) 

 
El Pla Estratègic de Subvencions de la Diputació de Girona per al període 2017-2019, 
aprovat pel Ple de la Diputació en la sessió del 24 de gener de 2017, té com a base 
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normativa l’article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
Aquest Pla té un contingut programàtic i la seva efectivitat queda condicionada a la 
posada en pràctica de les diferents línies de subvencions que el mateix Pla relaciona, 
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. 
 
L’article 36.1 b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
atorga competència a les diputacions en matèria d’assistència i cooperació jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis, especialment als de 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. 
 
El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de 17 de setembre de 2019, va aprovar, 
les bases reguladores 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) que es van publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona 
(BOPG) número 185, de 26 de setembre de 2019. 
 
La tramitació de la convocatòria s’ajusta al que preveu 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 38/2003 esmentada, i l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, i l’òrgan competent per aprovar-la és la Junta 
de Govern, d’acord amb el que estableixen les bases específiques reguladores. 
 
D’acord amb els antecedents exposats, la Junta de Govern, a proposta del diputat 
president de la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i 
Cooperació Local, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Aprovar la convocatòria anticipada en règim de concurrència competitiva per 
a la concessió de per fomentar projectes i accions de promoció econòmica dels ens 
locals no adherits a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE). 
Anualitat 2020, que es transcriu literalment tot seguit: 
 
“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 2020 
 
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 17 de setembre de 2019 i publicades en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona (BOPG) número 185, de data 26 de setembre de 2019. 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 
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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 

2020 220/4300/46206 Ajuts a ajuntaments Campanya 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. 
 
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 2 de gener al 13 de març de 2020 
(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 2019 i 
el 31 d’octubre de 2020. 
 
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. 
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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 2020. 
 
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.” 
 
Segon. Autoritzar les despeses amb càrrec a la aplicació pressupostària següent: 
 

Anualitat Aplicació pressupostària  Import 

2020 220/4300/46206 Ajuts a ajuntaments Campanya 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 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, un recurs de reposició davant el president de la 
Diputació de Girona en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació, o 
directament un recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós 
administratiu de Girona en el termini de dos mesos. 
 
 
22. JG1004/000006/2019-PDDPDEL; Prop. dip. del. Prom. i Desenv. Econ. 

Local; Promoció i desenvolupament Econòmic Local (015): Proposta 
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d'aprovació de la convocatòria anticipada de subvencions 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), anualitat 2020 (exp. 2019/7461) 

 
El Pla Estratègic de Subvencions de la Diputació de Girona per al període 2017-2019, 
aprovat pel Ple de la Diputació en la sessió del 24 de gener de 2017, té com a base 
normativa l’article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
Aquest Pla té un contingut programàtic i la seva efectivitat queda condicionada a la 
posada en pràctica de les diferents línies de subvencions que el mateix Pla relaciona, 
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. 
 
L’article 36.1 b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
atorga competència a les diputacions en matèria d’assistència i cooperació jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis, especialment als de 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. 
 
El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de 17 de setembre de 2019, va aprovar 
les bases reguladores de subvencions 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), que es van publicar al Butlletí Oficial de la Província 
de Girona (BOPG) número 185, de 26 de setembre de 2019. 
 
La tramitació de la convocatòria s’ajusta al que preveu 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 38/2003 esmentada, i l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, i l’òrgan competent per aprovar-la és la Junta 
de Govern, d’acord amb el que estableixen les bases específiques reguladores. 
 
D’acord amb els antecedents exposats, la Junta de Govern, a proposta del diputat 
president de la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i 
Cooperació Local, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Aprovar la convocatòria anticipada en règim de concurrència competitiva per 
a la concessió de subvencions 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). Anualitat 2020, que es transcriu literalment tot seguit: 
 
“Convocatòria anticipada de subvencions 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). Anualitat 2020 
 
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 17 de setembre de 
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2019 i publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) número 185, 
de data 26 de setembre de 2019. 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 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 

2020 220/4300/48102 Ajuts a entitats no lucratives Campanya Xarxa 
de Mercats PIDEL 

12.000,00 € 

2020 220/4300/46203 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 2 de gener al 29 de gener de 2020 
(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 2019 i 
el 31 d’octubre de 2020. 
 
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. 
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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 2020. 
 
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.” 
 
Segon. Autoritzar les despeses amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 
següents:  
 

Anualitat Aplicació pressupostària  Import 

2020 220/4300/48102 Ajuts a entitats no lucratives Campanya Xarxa 
de Mercats PIDEL 

12.000,00 € 

2020 220/4300/46203 Ajuts a ajuntaments Campanya Xarxa de 
Mercats PIDEL 

24.000,00 € 

 Total 36.000,00 € 

 
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 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, un recurs de reposició davant el president de la 
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Diputació de Girona en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació, o 
directament un recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós 
administratiu de Girona en el termini de dos mesos. 
 
 
23. JG1004/000008/2019-PDDPDEL; Prop. dip. del. Prom. i Desenv. Econ. 

Local; Promoció i desenvolupament Econòmic Local (015): Proposta 
d'aprovació de la convocatòria anticipada de subvencions per elaborar 
plans d'actuació i documents de planificació sectorial de promoció i 
desenvolupament econòmic local, anualitat 2020. (exp. 2019/7463) 

 
El Pla Estratègic de Subvencions de la Diputació de Girona per al període 2017-2019, 
aprovat pel Ple de la Diputació en la sessió del 24 de gener de 2017, té com a base 
normativa l’article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
Aquest Pla té un contingut programàtic i la seva efectivitat queda condicionada a la 
posada en pràctica de les diferents línies de subvencions que el mateix Pla relaciona, 
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. 
 
L’article 36.1 b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
atorga competència a les diputacions en matèria d’assistència i cooperació jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis, especialment als de 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. 
 
El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de 17 de setembre de 2019, va aprovar 
les bases reguladores de subvencions per elaborar plans d’actuació i documents de 
planificació sectorial de promoció i desenvolupament econòmic local, que es van 
publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) número 185, de 26 de 
setembre de 2019. 
 
La tramitació de la convocatòria s’ajusta al que preveu 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 38/2003 esmentada, i l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, i l’òrgan competent per aprovar-la és la Junta 
de Govern, d’acord amb el que estableixen les bases específiques reguladores. 
 
D’acord amb els antecedents exposats, la Junta de Govern, a proposta del diputat 
president de la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i 
Cooperació Local, per unanimitat, acorda:  
 
Primer. Aprovar la convocatòria anticipada en règim de concurrència competitiva per 
a la concessió de subvencions per elaborar plans d’actuació i documents de 
planificació sectorial de promoció i desenvolupament econòmic local, anualitat 2020, 
que es transcriu literalment tot seguit: 
 
“Convocatòria anticipada de subvencions per elaborar plans d’actuació i documents 
de planificació sectorial de promoció i desenvolupament econòmic local. Anualitat 
2020 
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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 18 de setembre de 2018, publicades al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona (BOPG) número 185, de data 26 de setembre de 2018. 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 2020 és de 140.000 €, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària següent: 
 

Anualitat  Aplicació pressupostària Import 

2020 220/4300/46209 Ajuts a ajuntaments per a plans 
d’actuació PIDEL 

70.000,00 € 
 

2020 220/4300/46503 Ajuts a consells comarcals per a plans 
d’actuació PIDEL 

30.000,00 € 
 

2020 220/4300/46764 Ajuts a consorcis per a plans 
d’actuació PIDEL 

20.000,00 € 
 

2020 220/4300/46302 Ajuts a mancomunitats per a plans 
d’actuació PIDEL 

10.000,00 € 

2020 220/4300/46292 Ajuts a societats municipals per a 
plans d’actuació PIDEL 

10.000,00 € 

 Total 140.000,00 € 

 
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. 
 
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 2 de gener al 29 de gener de 2020 
(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 
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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 2019 i 
el 31 d’octubre de 2020. 
 
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 2020. 
 
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 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.” 
 
Segon. Autoritzar les despeses amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 
següents:  
 

Anualitat  Aplicació pressupostària Import 
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2020 220/4300/46209 Ajuts a ajuntaments per a plans 
d’actuació PIDEL 

70.000,00 € 
 

2020 220/4300/46503 Ajuts a consells comarcals per a plans 
d’actuació PIDEL 

30.000,00 € 
 

2020 220/4300/46764 Ajuts a consorcis per a plans 
d’actuació PIDEL 

20.000,00 € 
 

2020 220/4300/46302 Ajuts a mancomunitats per a plans 
d’actuació PIDEL 

10.000,00 € 

2020 220/4300/46292 Ajuts a societats municipals per a 
plans d’actuació PIDEL 

10.000,00 € 

 Total 140.000,00 € 

 
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 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, un recurs de reposició davant el president de la 
Diputació de Girona en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació, o 
directament un recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós 
administratiu de Girona en el termini de dos mesos. 
 
 
24. JG1004/000009/2019-PDDPDEL; Prop. dip. del. Prom. i Desenv. Econ. 

Local; Promoció i desenvolupament Econòmic Local (015): Proposta 
d'aprovació de la 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 2020 
(exp. 2019/7204) 

 
Antecedents 
El Pla Estratègic de Subvencions de la Diputació de Girona per al període 2017-2019, 
aprovat pel Ple de la Diputació en la sessió del 24 de gener de 2017, té com a base 
normativa l’article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
Aquest Pla té un contingut programàtic i la seva efectivitat queda condicionada a la 
posada en pràctica de les diferents línies de subvencions que el mateix Pla relaciona, 
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. 
 
L’article 36.1 b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
atorga competència a les diputacions en matèria d’assistència i cooperació jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis, especialment als de 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. 
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El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de 17 de setembre de 2019, va aprovar 
les bases reguladores de subvencions per fomentar projectes i accions de promoció 
econòmica adreçades als membres de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció 
Econòmica (XSLPE), que es van publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona 
(BOPG) número 185, de 26 de setembre de 2019. 
 
La tramitació de la convocatòria s’ajusta al que preveu 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 38/2003 esmentada, i l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, i l’òrgan competent per aprovar-la és la Junta 
de Govern, d’acord amb el que estableixen les bases específiques reguladores. 
 
D’acord amb els antecedents exposats, la Junta de Govern, a proposta del president 
de la Diputació en virtut del Decret d’avocació d’1 d’octubre de 2019, per unanimitat, 
acorda:  
 
Primer. Aprovar la convocatòria anticipada en règim de concurrència competitiva per 
a la concessió de subvencions per fomentar projectes i accions de promoció 
econòmica, adreçada als membres de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció 
Econòmica (XSLPE), anualitat 2020, que es transcriu literalment tot seguit: 
 
«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 2020 
 
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 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 18 de setembre de 2018 i que s’han 
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) número 185, de data 26 de 
setembre de 2019. 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 2020 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 

2020 220/4300/46201 Ajuts a ajuntaments xarxa XSLPE PIDEL 219.000,00€ 

2020 220/4300/46300 Ajuts a mancomunitats membres XSLPE PIDEL 4.000,00€ 

2020 220/4300/46500 Ajuts a consells comarcals membres XSLPE 
PIDEL 

27.000,00€ 

2020 220/4300/46760 Ajuts a consorcis membres XSLPE PIDEL 21.000,00€ 

2020 220/4300/46290 Ajuts a ens i 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. 
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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 2 al 29 de gener de 2020 (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: 
Se subvencionaran les accions o projectes realitzats entre l’1 de novembre de 2019 i el 31 
d’octubre de 2020. 
 
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 2020.  
 
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.» 
 
Segon. Autoritzar les despeses amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 
següents:  
 

Anualitat Aplicació pressupostària  Import 
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2020 220/4300/46201 Ajuts a ajuntaments xarxa XSLPE 
PIDEL 

219.000,00 € 

2020 220/4300/46300 Ajuts a mancomunitats membres 
XSLPE PIDEL 

4.000,00 € 

2020 220/4300/46500 Ajuts a consells comarcals 
membres XSLPE PIDEL 

27.000,00 € 

2020 220/4300/46760 Ajuts a consorcis membres XSLPE 
PIDEL 

21.000,00 € 

2020 220/4300/46290 Ajuts a ens i societats municipals 
XSLPE PIDEL 

6.000,00 € 

 Total 277.000,00 € 

 
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 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, un recurs de reposició davant el president de la 
Diputació de Girona en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació, o 
directament un recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós 
administratiu de Girona en el termini de dos mesos. 
 
 
25. JG1004/000010/2019-PDDPDEL; Prop. dip. del. Prom. i Desenv. Econ. 

Local; Promoció i desenvolupament Econòmic Local (015): Aprovació de la 
convocatòria anticipada de subvencions per fomentar projectes i 
actuacions de promoció i dinamització del comerç de proximitat, anualitat 
2020 (exp. 2019/7205) 

 
Antecedents 
El Pla Estratègic de Subvencions de la Diputació de Girona per al període 2017-2019, 
aprovat pel Ple de la Diputació en la sessió del 24 de gener de 2017, té com a base 
normativa l’article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
Aquest Pla té un contingut programàtic i la seva efectivitat queda condicionada a la 
posada en pràctica de les diferents línies de subvencions que el mateix Pla relaciona, 
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. 
 
L’article 36.1 b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
atorga competència a les diputacions en matèria d’assistència i cooperació jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis, especialment als de 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. 
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El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de 17 de setembre de 2019, va aprovar 
les bases reguladores de subvencions per fomentar projectes i actuacions de 
promoció i dinamització del comerç de proximitat, que es van publicar al Butlletí 
Oficial de la Província de Girona (BOPG) número 185, de 26 de setembre de 2019. 
 
La tramitació de la convocatòria s’ajusta al que preveu 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 38/2003 esmentada i l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, i l’òrgan competent per aprovar-la és la Junta 
de Govern, d’acord amb el que estableixen les bases específiques reguladores. 
 
D’acord amb els antecedents exposats, la Junta de Govern, a proposta del president 
de la Diputació, en virtut del Decret d’avocació d’1 d’octubre de 2019, per unanimitat, 
acorda: 
 
Primer. Aprovar la convocatòria anticipada en règim de concurrència competitiva per 
a la concessió de subvencions per fomentar projectes i actuacions de promoció i 
dinamització del comerç de proximitat, anualitat 2020, que es transcriu literalment tot 
seguit: 
 
«Convocatòria anticipada de subvencions per fomentar projectes i actuacions de 
promoció i dinamització del comerç de proximitat. Anualitat 2020 
 
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 17 de setembre de 2019 i publicades en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona (BOPG) número 185, de data 26 de setembre de 2019. 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 50.500,00 €. Les aplicacions pressupostàries a 
què es carrega el crèdit pressupostari i els imports són els que es detallen a continuació:  
 

Anualitat Aplicació pressupostària  Import 

2020 220/4300/48106 Ajuts a entitats no lucratives Campanya 
Comerç Proximitat PIDEL 

50.500,00 € 

 Total 50.500,00 € 

 
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. 
 
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 
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El termini de presentació de sol·licituds és del 2 al 29 de gener de 2020 (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 2019 i el 31 
d’octubre de 2020. 
 
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 2020. 
 
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.» 
 
Segon. Autoritzar les despeses amb càrrec a l’aplicació pressupostària següent:  
 

Anualitat Aplicació pressupostària  Import 

2020 220/4300/48006 Ajuts a entitats no lucratives Campanya 
Comerç Proximitat PIDEL 

50.500,00 € 

 Total 50.500,00 € 
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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 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, un recurs de reposició davant el president de la 
Diputació de Girona en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació, o 
directament un recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós 
administratiu de Girona en el termini de dos mesos. 
 
 
26. JG1004/000011/2019-PDDPDEL; Prop. dip. del. Prom. i Desenv. Econ. 

Local; Promoció i desenvolupament Econòmic Local (015): Aprovació de la 
convocatòria anticipada de subvencions per fomentar projectes singulars 
de desenvolupament econòmic local, anualitat 2020 (exp. 2019/7203)  

 
Antecedents 
El Pla Estratègic de Subvencions de la Diputació de Girona per al període 2017-2019, 
aprovat pel Ple de la Diputació en la sessió del 24 de gener de 2017, té com a base 
normativa l’article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
Aquest Pla té un contingut programàtic i la seva efectivitat queda condicionada a la 
posada en pràctica de les diferents línies de subvencions que el mateix Pla relaciona, 
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. 
 
L’article 36.1 b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
atorga competència a les diputacions en matèria d’assistència i cooperació jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis, especialment als de 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. 
 
El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de 17 de setembre de 2019, va aprovar 
les bases reguladores de subvencions per fomentar projectes singulars de 
desenvolupament econòmic local, que es van publicar al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona (BOPG) número 185, de 26 de setembre de 2019. 
 
La tramitació de la convocatòria s’ajusta al que preveu 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 l’esmentada Llei 38/2003, i l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, i l’òrgan competent per aprovar-la és la Junta 
de Govern, d’acord amb el que estableixen les bases específiques reguladores. 
 
D’acord amb els antecedents exposats, la Junta de Govern, a proposta del president 
de la Diputació, en virtut del Decret d’avocació d’1 d’octubre de 2019, per unanimitat, 
acorda: 
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Primer. Aprovar la convocatòria anticipada en règim de concurrència competitiva per 
a la concessió de subvencions per fomentar projectes singulars de desenvolupament 
econòmic local, anualitat 2020, que es transcriu literalment tot seguit: 
 
«Convocatòria anticipada de subvencions per fomentar projectes singulars de 
desenvolupament econòmic local. Anualitat 2020 
 
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 17 de setembre de 2019 i publicades en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona (BOPG) número 185, de data 26 de setembre de 2019. 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 

2020 220/4300/46205 Ajuts a ajuntaments Campanya Projectes 
Singulars PIDEL 

50.000,00 € 

2020 220/4300/46502 Ajuts a consells comarcals Campanya 
Projectes Singulars PIDEL 

20.000,00 € 

2020 220/4300/46762 Ajuts a consorcis Campanya Projectes 
Singulars PIDEL 

10.000,00 € 

2020 220/4300/46301 Ajuts a mancomunitats Campanya 
Projectes Singulars PIDEL 

10.000,00 € 

2020 220/4300/46291 Ajuts a societats municipals Campanya 
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. 
 
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 2 al 29 de gener de 2020 (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 
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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 2019 i el 30 de 
novembre de 2020. 
 
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 2020. 
 
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.» 

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

Anualitat Aplicació pressupostària  Import 

2020 220/4300/46205 Ajuts a ajuntaments Campanya Projectes 
Singulars PIDEL 

50.000,00 € 

2020 220/4300/46502 Ajuts a consells comarcals Campanya Projectes 
Singulars PIDEL 

20.000,00 € 

2020 220/4300/46762 Ajuts a consorcis Campanya Projectes Singulars 
PIDEL 

10.000,00 € 

2020 220/4300/46301 Ajuts a mancomunitats Campanya Projectes 
Singulars PIDEL 

10.000,00 € 
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2020 220/4300/46291 Ajuts a societats municipals Campanya 
Projectes Singulars PIDEL 

10.000,00 € 

 Total 100.000,00 € 

 
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 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, un recurs de reposició davant el president de la 
Diputació de Girona en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació, o 
directament un recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós 
administratiu de Girona en el termini de dos mesos. 
 
 
27. JG1004/000003/2019-PDDSEL; Prop. dip. del. Suport a Entitats Locals; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de 
l'Ajuntament de Maçanet de la Selva, dins el Fons de Cooperació 
Econòmica i Cultural, any 2018 (exp. 2018/941) 

 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària de 3 de maig de 
2018 va resoldre la concessió de subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural per a l’any 2018. A L’Ajuntament de Maçanet de la Selva se li va concedir la 
subvenció del Fons de Cooperació Econòmica 2018 d’acord amb el següent detall: 
 

Expedient 
 

Línia Concepte Pressupost Subvenció 

2018/941 Inversions Reparació puntual del 
paviment de la ctra 
accés Trety i al Parc de 
bombers 

20.987,65  17.000,00  

  Itinerari de vianants 
entre nucli urbà i la urb 
el Molí 

82.924,99  66.000,00  

  Memòria valorada per a 
la redistribució interior 
de l'Ajuntament 

40.713,29  35.103,00  

  Total   118.103,00  

 

Vista la petició de l’Ajuntament de Maçanet de la Selva de canvi de destí d’una de les 
subvencions concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2018. 
 
D’acord amb la documentació presentada i amb les Bases de la convocatòria, el 
Diputat delegat de Suport a Entitats Locals, la Junta de Govern, per unanimitat, 
acorda: 
 
PRIMER. Autoritzar a l’Ajuntament de Maçanet de la Selva el canvi de destí de la 
subvenció que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2018, 
expedient 2018/941, pel concepte i l’import que es detallen.  

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


 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 78 

 

 
SEGON. Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Maçanet de la Selva 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 2018 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 
15 de novembre de 2019. 
 
 
28. JG1004/000004/2019-PDDSEL; Prop. dip. del. Suport a Entitats Locals; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de 
diversos ajuntaments, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, 
any 2019 (exp. 2019/263) 

 
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.  
 
Vista la petició dels ajuntament de Vilanant, Borrassà, el Far d’Empordà, Sant Martí 
de Llémena, Bolvir i Maçanet de la Selva de canvi de destí de la subvenció concedida 
dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2019 per a obres d’inversió o de 
despeses corrents. 
 
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 Entitats Locals, per 
unanimitat, acorda: 
 

Concepte inicial Concepte final Pressupost Subvenció 
Inicial € 

Subvenció 
Final € 

Reparació puntual 
del paviment de la 
ctra accés Trety i 
al Parc de 
bombers 

Reparació 
puntual del 
paviment de la 
ctra accés Trety i 
al Parc de 
bombers 

20.987,65  17.000,00  17.000,00  

Itinerari de 
vianants entre 
nucli urbà i la urb 
el Molí 

 

 66.000,00  0,00  

Memòria valorada 
per a la 
redistribució 
interior de 
l'Ajuntament 

Memòria 
valorada per a la 
redistribució 
interior de 
l'Ajuntament 

40.713,29  35.103,00  35.103,00  

 

Reforma de 
l'edifici destinar a 
nou magatzem 
 

554.108,00  66.000,00 
 

 
  118.103,00 118.103,00 
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PRIMER. Autoritzar a l’Ajuntament de Vilanant el canvi de destí de la subvenció que 
té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2019 per a despeses 
corrents, expedient 2019/773, pel concepte i l’import que es detallen.  
 

 
SEGON. Autoritzar a l’Ajuntament de Borrassà el canvi de destí de la subvenció que 
té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2019 per a inversions, 
expedient 2019/292, pel concepte i l’import que es detallen.  
 

 
TERCER. Autoritzar a l’Ajuntament de El Far d’Empordà el canvi de destí de la 
subvenció que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2019 
per a despeses corrents, expedient 2019/367, pel concepte i l’import que es detallen.  
 

 

QUART. Autoritzar a l’Ajuntament de Sant Martí de Llémena el canvi de destí de la 
subvenció que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2019 
per a inversions, expedient 2019/681, pel concepte i l’import que es detallen.  
 

Concepte inicial Concepte final Pressupost Subvenció 
Inicial € 

Subvenció 
Final € 

Enllumenat públic  19.966,35 15.966,35 0 

 Enllumenat 
públic 

10.378,12  10.378,12 

 Neteja vies 
públiques 

10.084,70  5.588,22 

 Total  15.966,35 15.966,34 

Concepte inicial Concepte final Pressupost Subvenció 
Inicial € 

Subvenció 
Final € 

Ampliació  
carretera entrada 
a Borrassà 
 

 110.543,08 38.734,50  

 Millora vial 
principal del nucli 
urbà, C. De Baix 
 

151.039,81 
 

 38.734,50 
 

 Total  38.734,50 38.734,50 

Concepte inicial Concepte final Pressupost Subvenció 
Inicial € 

Subvenció 
Final € 

Enllumenat públic 
 

 36.967,35 36.967,35  

 Enllumenat públic 
 

11.106,43  11.106,43 

 Despeses d’aigua 20.408,26  20.408,26 

 Despeses 
d’escombraries 

8.988,92  8.988,92 

 Total  36.967,35 36.967,35 
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CINQUÈ. Autoritzar a l’Ajuntament de Bolvir el canvi de destí de la subvenció que té 
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2019 per a inversions, 
expedient 2019/290, pel concepte i l’import que es detallen.  
 

 

SISÈ. Autoritzar a l’Ajuntament de Maçanet de la Selva el canvi de destí de la 
subvenció que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2019 
per a inversions, expedient 2019/577, pel concepte i l’import que es detallen.  
 
 

Concepte inicial Concepte final Pressupost Subvenció 
Inicial € 

Subvenció 
Final € 

Canalització 
d'aigües pluvials 
sector nord del 
veïnat de Velers 
de Llorà 
 

 55.116,00 42.672,55  

 Obres portada 
d'aigua a la Vall 
de Llémena, 1a 
fase 

9.378,00   9.378,00  

 Projecte miullora 
enllumenat zona 
del Molí de Llorà 

82.710,55   33.294,55  

 Total  42.672,55 42.672,55 

Concepte inicial Concepte final Pressupost Subvenció 
Inicial € 

Subvenció 
Final € 

2a fase 
rehabilitació 
integral Porxos 
Cal Fanxico 
 

 591.863,19 36.084,20 12.010,04 

 Adquisició 
vehicle Nissan 
Navara per a la 
brigada municipal 
 

24.074,16  24.074,16 

 Total  36.084,20 36.084,20 
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SETÈ. Notificar la present resolució als ajuntaments amb la indicació que el lliurament 
de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes, està condicionat al compliment 
de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a les 
condicions establertes en la normativa del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 
2019 i a la seva justificació, de com a mínim l'import de la subvenció, mitjançant el 
compte justificatiu, dintre del termini que finalitza: 
 
- el dia 30 de setembre de 2020 per a obres d’inversió 
- el dia 15 de novembre de 2019 per a les despeses corrents 
 
 
29. JG1004/000005/2019-PDDSEL; Prop. dip. del. Suport a Entitats Locals; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de 
l'Ajuntament de Toses, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, 
any 2019 (exp. 2019/738) 

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

Expedient 
 

Línia Concepte Pressupost Subvenció € 

2019/738 Despeses 
corrents 

Manteniment xarxa 
aigua potable 

10.000,00 10.000,00 

  Manteniment camins 
 

4.655,25 4.655,25 

 Total DC 
 

  14.655,25 

  
 

   

 Inversions Reformar mur 
cementiri de Toses 

17.061,00 17.061,00 

  Reformar captació 
aigua de Nevà 

8.000,00 8.000,00 

 Total   25.061,00 

Concepte inicial Concepte final Pressupost Subvenció 
Inicial € 

Subvenció 
Final € 

Projecte 
substitució de la 
xarxa d'aigues 
residuals c/ 
Industria 

 115.262,29 115.262,29  

Modificació de la 
configuració de 
l'accés a la 
urbanització MRP 

 12.843,64 9.331,56  

 Projecte vies de 
comunicació 
peatonal 
 

145.569,63  
 

 124.593,85  
 

 Total  124.593,85  
 

124.593,85  
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inversions 

 TOTAL 
 

  39.716,25 

 
Vista la petició de l’Ajuntament de Toses 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 Entitats Locals, per unanimitat, 
acorda: 
 
PRIMER. Autoritzar a l’Ajuntament de Toses el canvi de destí de la subvenció que té 
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2019, expedient 
2019/738, pel concepte i l’import que es detallen.  
 

 
SEGON. Notificar la present resolució a l’Ajuntament amb la indicació que el 
lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes, està condicionat al 
compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona 
i a les condicions establertes en la normativa del Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural 2019 i a la seva justificació, de com a mínim l'import de la subvenció, 
mitjançant el compte justificatiu, dintre del termini que finalitza: 
 
- el dia 30 de setembre de 2020 per a obres d’inversió 
- el dia 15 de novembre de 2019 per a les despeses corrents 
 
 
30. Proposicions urgents 

Línia Concepte inicial Concepte final Pressupost Subvenció 
Inicial € 

Subvenció 
Final € 

Despeses 
corrents 

Manteniment 
xarxa aigua 
potable 

Manteniment xarxa 
aigua potable 

11.000,00 10.000,00 11.000,00 

 Manteniment 
camins 
 

 4.655,25 4.655,25 0,00 

  Manteniment 
clavegueram 
 

3.655,25  3.655,25 

Total DC     14.655,25 

      

Inversions Reformar mur 
cementiri de 
Toses 

 17.061,00 17.061,00 0,00 

 Reformar 
captació aigua de 
Nevà 

Reformar captació 
aigua de Nevà 

13.778,27 8.000,00 13.778,27 
 

  Reforma entrada 
municipi de Toses 
 

11.282,73  11.282,73 

     25.061,00 

 TOTAL   39.716,25 39.716,25 
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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: 
 
30.1. JG1004/000038/2019-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. 
Esp. Educ.; Cooperació Cultural (017): Patronat de l'Escola Politècnica Superior 
de la UdG- Modificació dels punts sisè i setè de l'acord de Junta de Govern de 6 
d'agost (2019/5682)  
 
En data 6 d’agost de 2019, la Junta de Govern de la Diputació de Girona va acordar 
concedir una subvenció nominativa al Patronat de l’Escola Politècnica Superior de la 
UdG, per al finançament d’activitats culturals (exp. 2019/5682). 
 
En data 26 de setembre de 2019 i registre d’entrada número 1-2019-016036-2, el 
patronat de l’Escola Politècnica superior de la UdG, sol·licita la modificació del 
pressupost que van presentar degut a que un dels conceptes detallats com a previsió 
de despeses – Beques Ampliació Estudis a l’Estranger- no pot ser justificat fins al 
finalitzar el curs 2019/2020. Conseqüentment, des del Patronat de l’Escola Politècnica 
Superior de la UdG, s’han hagut de replantejar el pressupost i reformular les diverses 
despeses  relacionades amb les activitats culturals. 
 
Per aquesta raó el beneficiari sol·licita que es tingui en comte el nou pressupost i 
s’apliqui el percentatge de subvenció corresponent sobre el total de despeses. Per 
tant, on diu: 
 
“(...) 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució de 
l’activitat 

2019/5682 Patronat de 
l’Escola Politècnica 
Superior de la UdG 

G17241506 Cicle de 
Conferències, 
24a Edició 
Premis PFC i 
Beques Josep 
Maria Josep i 
Pous 

Des del 16 
d’octubre del 
2018 fins al 15 
d’octubre de 
2019 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

324.296,57€ 65.600,00 € 28.500,00 € 43,44%  65.600,00€ 

(...) 
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 44,44 %, 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 
Cicle de Conferències, 24a Edició Premis PFC i Beques Josep Maria Josep i 
Pous que consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la 
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presentació telemàtica al Registre General de la Diputació de la documentació 
següent: 
a) El compte justificatiu normalitzat (www.ddgi.cat).  
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 
factura;  
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de 
les activitats. 
f)Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o 
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en compliment 
de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència (www.ddgi.cat a 
l’apartat de documentació). 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment 
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el 
percentatge de desviació. 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat 
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva. 
És inadmissible cap canvi de destinació.  
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 15 de novembre de 
2019. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, 
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
Tan bon punt el 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 
incomplerta l’obligació de justificació, amb les conseqüències que es determinen al 
punt següent. 
(...)” 
 
Ha de dir: 
“(...) 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució de 
l’activitat 

2019/5682 Patronat de 
l’Escola Politècnica 
Superior de la UdG 

G17241506 Promoció de 
l’activitat 
Universitària – 
Ajuts de 
Concessió 
Directa, Cicle 
de 
Conferències i 
Premis Millors 
Projectes 
Finals de 
Carrera de 
l’EPS      

Des del 16 
d’octubre del 
2018 fins al 15 
d’octubre de 
2019 

Cost total de 
l'objecte 

Cost de les 
despeses 

Import de la 
subvenció 

Percentatge de 
finançament 

Import a 
justificar 
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subvencionat subvencionables   

35.600,00€ 35.600,00 € 28.500,00 € 80,05%  35.600,00€ 

 (...) 
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 80,05 %, 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 35.600,00€ corresponents a l’import de les despeses de                              
Promoció de l’Activitat Universitària- Ajuts de Concessió Directa, Cicle de 
Conferències i 24a Edició Premis PFC que consten en el pressupost de la sol·licitud 
de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al Registre General de la Diputació 
de la documentació següent: 
a) El compte justificatiu normalitzat (www.ddgi.cat).  
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 
factura;  
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de 
les activitats. 
f)Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o 
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en compliment 
de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència (www.ddgi.cat a 
l’apartat de documentació). 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment 
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el 
percentatge de desviació. 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat 
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva. 
És inadmissible cap canvi de destinació.  
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 29 de novembre de 
2019. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, 
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
Tan bon punt el 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 
incomplerta l’obligació de justificació, amb les conseqüències que es determinen al 
punt següent. (...)” 
 

D’acord amb punt cinquè de l’acord de concessió de la subvenció, el beneficiari 
disposa d’un mes des de la notificació de l’acord per a poder manifestar no acceptar 
les condicions o sol·licitar-ne un canvi. D’acord al punt vuitè de la resolució de 
concessió, 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. 
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Tenint en compte que procedeix modificar el pressupost de la sol·licitud i el 
percentatge subvencionat, vist l’informe de la cap del centre gestor, la Junta de 
Govern, a proposta del diputat president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves 
Tecnologies, Esports i Educació, per unanimitat, acorda: 

PRIMER. Modificar els punts primer, sisè i setè de l’acord de la Junta de Govern de 6 
d’agost, de manera que on ara consta: 

“(...) 
Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució de 
l’activitat 

2019/5682 Patronat de 
l’Escola Politècnica 
Superior de la UdG 

G17241506 Cicle de 
Conferències, 
24a Edició 
Premis PFC i 
Beques Josep 
Maria Josep i 
Pous 

Des del 16 
d’octubre del 
2018 fins al 15 
d’octubre de 
2019 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

324.296,57€ 65.600,00 € 28.500,00 € 43,44%  65.600,00€ 

(...) 
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 44,44 %, 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 
Cicle de Conferències, 24a Edició Premis PFC i Beques Josep Maria Josep i 
Pous que consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la 
presentació telemàtica al Registre General de la Diputació de la documentació 
següent: 
a) El compte justificatiu normalitzat (www.ddgi.cat).  
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 
factura;  
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de 
les activitats. 
f)Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o 
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en compliment 
de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència (www.ddgi.cat a 
l’apartat de documentació). 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment 
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el 
percentatge de desviació. 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat 
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva. 
És inadmissible cap canvi de destinació.  
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La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 15 de novembre de 
2019. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, 
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
Tan bon punt el 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 
incomplerta l’obligació de justificació, amb les conseqüències que es determinen al 
punt següent. 
(...)” 
 
Ha de dir: 
 
(...) 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució de 
l’activitat 

2019/5682 Patronat de 
l’Escola Politècnica 
Superior de la UdG 

G17241506 Promoció de 
l’activitat 
Universitària – 
Ajuts de 
Concessió 
Directa, Cicle 
de 
Conferències i 
Premis Millors 
Projectes 
Finals de 
Carrera de 
l’EPS      

Des del 16 
d’octubre del 
2018 fins al 15 
d’octubre de 
2019 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

35.600,00€ 35.600,00 € 28.500,00 € 80,05%  35.600,00€ 

 (...) 
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 80,05 %, 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 35.600,00 € corresponents a l’import de les despeses de 
Promoció de l’Activitat Universitària- Ajuts de Concessió Directa, Cicle de 
Conferències i 24a Edició Premis PFC que consten en el pressupost de la sol·licitud 
de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al Registre General de la Diputació 
de la documentació següent: 
a) El compte justificatiu normalitzat (www.ddgi.cat).  
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 
factura;  
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d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de 
les activitats. 
f)Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o 
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en compliment 
de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència (www.ddgi.cat a 
l’apartat de documentació). 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment 
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el 
percentatge de desviació. 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat 
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva. 
És inadmissible cap canvi de destinació.  
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 29 de novembre de 
2019. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, 
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
Tan bon punt el 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 
incomplerta l’obligació de justificació, amb les conseqüències que es determinen al 
punt següent. (...)” 
 
SEGON. Notificar aquest acord al Patronat de l’Escola Politècnica Superior de la 
UdG. 
 
 
30.2. JG1004/000041/2019-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. 
Esp. Educ.;  Cooperació Cultural (017):  Subvenció nominativa a l'Ajuntament de 
Puigcerdà per al finançament del Festival de Música de Cerdanya- Seu 
Puigcerdà (2019/6726)  
 
L’Ajuntament de Puigcerdà, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament 
del Festival de Música de la Cerdanya, que tindrà lloc a Puigcerdà l’any 2019, i s’ha 
instruït l'expedient corresponent (2019/6726).  
 
Des de l’any 2017, i de manera conjunta entre els ajuntaments de Llívia i Puigcerdà, 
s’ha reimpulsat el Festival, que en els últims anys havia perdut públic, reorientant-lo, 
prioritzant la música clàssica simfònica per davant de la música clàssica de petit 
format (ja que a la comarca hi ha força oferta d’aquest darrer gènere), obrir-se i crear 
nous públics, aixoplugar altres tipus de músiques i estils i coorganitzar-lo 
conjuntament entre dos municipis de la Cerdanya (Llívia i Puigcerdà) Enguany es vol 
donar continuïtat al nou concepte de Festival, un Festival molt més ampli que no 
només inclogui la música clàssica, sinó també el jazz, i la música fusió pop-rock 
catalana, la música folk, el gospel i espirituals negres, el cant coral, la música a 
capella, etc. En definitiva un festival eclèctic i amb una oferta molt diversa des del 
punt de vista musical. L’objectiu és que el Festival de Música de Cerdanya sigui un 
referent a tota la comarca, la demarcació de Girona, el Pirineu i Catalunya.  
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Recentment el festival ha passat a tenir dues seus, i per això el nom de Festival de 
Música de Cerdanya. 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 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 específiques per la promoció de les arts 
escèniques, dins les quals s’hi engloben els festivals de música. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada 
nominativament a favor de l’Ajuntament de Puigcerdà, de conformitat amb allò que 
preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, la 
concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb 
el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 
qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 
 
D’acord al decret  de la Presidència de 18 de juliol de 2019, es delega a la Junta de 
Govern les atribucions per a l’atorgament de subvencions a l’empara de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, amb càrrec als crèdits 4 i 7 del 
vigent pressupost corporatiu, d’import a partir de 18.001,00 euros, inclòs. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural la Junta de Govern, 
per unanimitat, acorda: 
 
PRIMER. Concedir la subvenció a l’Ajuntament de Puigcerdà , per al finançament del 
Festival de Música de la Cerdanya, que tindrà lloc a Puigcerdà, l’any 2019, que es 
detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució de 
l’activitat 

2019/6726 Ajuntament de 
Puigcerdà 

P1715000D Festival de 
Música de la 
Cerdanya  

Des de l’1 de 
gener fins al 7 
d’octubre de 
2019 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

64.124,37€ 64.124,37€ 21.000,00€ 32,74%  64.124,37€ 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de  VINT-I-UN MIL EUROS, 
(21.000,00€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/46231 del pressupost 
de la Diputació de Girona de 2019. 
 
TERCER. Objecte. 
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada 
exclusivament a l’execució de les despeses que consten en el pressupost de la 
sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.  
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada és des de l’1 de gener fins al 7 
d’octubre de 2019. 
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QUART. Compatibilitat.  
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic 
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les 
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar 
el cost total de l'activitat subvencionada. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.  
Es considera que l’Ajuntament de Puigcerdà, accepta la subvenció, així com les 
condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació estipulades en 
aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest 
acord, no manifesta el contrari.  
 
SISÈ. Quantia, finançament i pagament.  
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 21.000,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 32,74 %, quan s’hagi presentat el compte 
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.  
 
SETÈ. Règim de justificació.  
 ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 64.124,37€ corresponents a 
l’import de les despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, 
mitjançant la presentació telemàtica al Registre General de la Diputació de la 
documentació següent: 
 
a) El compte justificatiu normalitzat (www.ddgi.cat).  
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del 
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la 
factura;  
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de 
les activitats. 
 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment 
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el 
percentatge de desviació. 
 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat 
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva. 
 
És inadmissible cap canvi de destinació.  
 
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 29 de novembre de 
2019. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst, 
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
justificació.  
 

Tan bon punt l’Ajuntament de Puigcerdà, presenti la documentació justificativa es 
procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en 
aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes 
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que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la 
indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, 
amb les conseqüències que es determinen al punt següent. 
 
VUITÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat.  
La Junta de Govern de la Diputació de Girona té la facultat de revisar la subvenció 
concedida i de modificar la resolució de concessió en el cas d’alteració de les 
condicions que s’han tingut en compte per a la concessió de la subvenció. En relació 
amb la possibilitat de modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al 
que disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la 
normativa concordant. Es procedirà a exigir el reintegrament de la subvenció 
concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona. 
 
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat. 
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació 
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte 
de subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada. 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 
 

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

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

 
DESÈ. Obligacions del beneficiari.  
L’Ajuntament de Puigcerdà, té les obligacions següents: 
 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
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e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb 
la col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Col·laborar en la programació del Pati Cultural de la Diputació de Girona, si 
s’escau. 
h) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
ONZÈ. Verificació i control.  
La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients 
l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El 
control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions.  
 
L’Ajuntament de Puigcerdà, i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la 
seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que 
realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 
46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al 
compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o 
negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin 
correspondre. 
 
DOTZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades.  
Els beneficiaris no podran concertar l'execució total o parcial de les activitats 
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la 
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització 
de la Diputació de Girona.    
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
TRETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta.  
Els beneficiaris d’aquestes subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als 
principis ètics i les regles de conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les 
següents:  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
CATORZÈ. Clàusula de dades personals.  
Les dades personals que els sol·licitants de la subvenció comuniquin durant el 
procediment, actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, seran 
tractades per la Diputació de Girona com a Responsable del Tractament en el sentit 
de l’article 4.7 del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016), amb la finalitat 
de gestionar la subvenció i portar a terme les actuacions que se’n deriven establertes 
per Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment de missió 
d’interès públic (art. 6.1.e del Reglament) i d’obligacions legals (art. 6.1.c). En cas que 
la tramitació de la sol·licitud impliqui comunicació de dades d’altres persones a la 
Diputació de Girona, les persones sol·licitants hauran d'informar a les persones 
afectades d'aquesta comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament 
General de Protecció de Dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació, supressió, 
sol·licitar la limitació del tractament i oposició) l’interessat es podrà adreçar en 
qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació detallada del tractament, 
incloent les vies d'exercici dels drets de les persones interessades, es pot consultar a 
la seu electrònica de la Diputació de Girona.  
 
QUINZÈ. Normes supletòries.  
En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions; l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, i la resta de normativa que hi sigui aplicable. 
 
SETZÈ. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Puigcerdà. 
 
 
31. Precs i preguntes 
 
No hi ha cap intervenció. 
 
 
No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 10.25 h, de 
la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
El president accidental El secretari general 
Pau Presas i Bertan Jordi Batllori i Nouvilas 
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