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EXCMA. DIPUTACIÓ DE GIRONA
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN NÚM.: 1013

Número:1013 
Caràcter: extraordinària
Data: 24 de març de 2020
Hora d’inici: 10 h
Lloc: saló de plens de la Diputació de Girona
Expedient: 2020/3756

Hi assisteixen

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

Hi assisteixen, convidats per la Presidència

Sra. Roser Estañol i Torrent Diputada
Sr. Eduard Llorà i Cullet Diputat
Sr. Jordi Masquef i Creus Diputat
Sr. Josep Sala i Leal Diputat
Sr. Jordi Xargay i Congost Diputat
Sr. Joaquim Ayats i Bartina Diputat
Sr. Josep Maria Bagot i Belfort Diputat
Sra. Anna Barnadas i López Diputada
Sr. Joan Fàbrega i Solé Diputat
Sr. Josep Piferrer i Puig Diputat
Sra. Joana Vilà i Brugué Cap de Gabinet de Presidència
Sr. Jordi Turon i Serra Vicesecretari
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Ordre del dia

Assumptes procedents dels presidents de les comissions informatives

1. JG1013/000013/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. Esp.
Educ.; Cooperació Cultural (017): Resolució convocatòria anticipada
subvencions als centres de conservació, difusió i interpretació del patrimoni
cultural i la memòria històrica, programa "Indika" de recursos educatius de la
Diputació de Girona- curs 2020-2021 (exp. 2019/7492)

2. JG1013/000027/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. Esp.
Educ.; Cooperació Cultural (017): Resolució de la 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 2020 (exp. 2019/7493)

3. JG1013/000028/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. Esp.
Educ.; Cooperació Cultural (017): Proposta de resolució de la convocatòria
anticipada de subvencions per al foment dels projectes culturals als museus de
les comarques gironines, 2020 (exp. 2019/7683)

4. JG1013/000033/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. Esp.
Educ.; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa per al finançament de
manteniment i desplegament de l'activitat de la UOC a Girona, l'any 2020 (exp.
2020/159)

5. JG1013/000035/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. Esp.
Educ.; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa per al finançament de
Càntut, cançons de tradició oral, l'any 2020  (exp. 2020/106)

6. JG1013/000037/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. Esp.
Educ.; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa per al finançament  de
la programació d'Escenaris, Teatre al Gironès, l'any 2020  (exp. 2020/88)

7. JG1013/000012/2020-PPCIHAPECL; Proposta president CIHAPECL; Patrimoni i
expropiacions (009): Aprovació text del conveni de gestió de la finca del volcà
Santa Margarida amb el Departament de Territori i Sostenibilitat (exp.
2020/2630)

Assumptes procedents dels delegats de les diferents àrees

8. JG1013/000010/2020-PDDHAMSG; Prop. dip. del. Habit., Assist. Mun., Serv.
Gral.; Secretaria General (005): Informar sobre la dissolució de l'agrupació de
municipis per al sosteniment en comú del lloc de treball de Secretaria Intervenció
dels ajuntaments de Fogars de la Selva i Hostalric (exp. 2020/2798)

9. JG1013/000011/2020-PDDHAMSG; Prop. dip. del. Habit., Assist. Mun., Serv.
Gral.; Intervenció (010): Aprovar un conveni de col·laboració interadministrativa
entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
(Barcelona) per al subministrament de documentació per a l'exercici del control
intern a les entitats local (exp. 2020/3171)

10. JG1013/000005/2020-PDDMA; Proposta dip. del. Medi Ambient; Medi Ambient
(014): Concessió de pròrroga al Consorci de les Vies Verdes de Girona per a
l'execució i la presentació de la justificació de les accions de manteniment i
inversió en millora xarxa vies verdes (exp. 2019/5569)
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11. JG1013/000001/2020-PDDNT; Proposta dip. del. Noves Tecnologies; Noves
tecnologies (016): Convocatòria 2020 museus i col·leccions de les comarques
gironines - noves tecnologies (exp. 2020/435)

12. JG1013/000002/2020-PDDNT; Proposta dip. del. Noves Tecnologies; Noves
tecnologies (016): Concessió de subvencions de la segona convocatòria de
2019 per 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)

13. JG1013/000002/2020-PDDPDEL; Prop. dip. del. Prom. i Desenv. Econ. Local;
Promoció i desenvolupament Econòmic Local (015): Aprovar la convocatòria per
participar a la segona edició dels premis Projecta't: Formació, Mentoria i
Tutorització per a Emprenedors de la demarcació de Girona - any 2020 (exp.
2020/2732)

14. JG1013/000005/2020-PDDPDEL; Prop. dip. del. Prom. i Desenv. Econ. Local;
Promoció i desenvolupament Econòmic Local (015): Proposta de concessió de
subvencions per a projectes i accions de promoció econòmica adreçades als
membres de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (Exp.
2019/7204)

15. JG1013/000006/2020-PDDPDEL; Prop. dip. del. Prom. i Desenv. Econ. Local;
Promoció i desenvolupament Econòmic Local (015): Inici procediment
reintegrament i revocació subvenció nominativa Fundació Fira de Girona (Exp.
2018/5916)

16. JG1013/000007/2020-PDDSE; Proposta diputat delegat Servei d'Esports; Servei
d'Esports (026): Subvenció nominativa a l'UNI Girona Club de Bàsquet per la
lliga estatal i europea temporada 2019-2020 (exp. 2020/2123)

17. JG1013/000009/2020-PDDSE; Proposta diputat delegat Servei d'Esports; Servei
d'Esports (026): Subvenció nominativa a l'Ajuntament de Banyoles pels actes
preparatius de la Màster Regata 2021 (exp. 2020/2594)

18. JG1013/000010/2020-PDDSE; Proposta diputat delegat Servei d'Esports; Servei
d'Esports (026): Subvenció nominativa a la Unió Esportiva Llagostera - Costa
Brava SAD per a la Lliga Nacional de Futbol 2a Divisió B, temporada 2019-20
(exp. 2020/2724)

19. JG1013/000011/2020-PDDSE; Proposta diputat delegat Servei d'Esports; Servei
d'Esports (026): Subvenció nominativa al Grup Excursionista i Esportiu Gironí
(GEiEG), per les activitats esportives de la temporada 2019-20 (exp. 2020/2982)

20. JG1013/000010/2020-PDDSEL; Prop. dip. del. Suport a Entitats Locals;
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Revocació final i resolució
al·legacions subvencions Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2019
per a despeses corrents i actuacions en camins (exp. 2019/263)

21. JG1013/000014/2020-PDDSEL; Prop. dip. del. Suport a Entitats Locals;
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aprovar la convocatòria, en règim
de concurrència, per a la concessió de subvencions per a actuacions municipals
per nevades, any 2020 (exp. 2020/2779)

22. JG1013/000015/2020-PDDSEL; Prop. dip. del. Suport a Entitats Locals;
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Revocació de les subvencions
concedides per a actuacions municipals per nevades, any 2019 (exp.
2019/1199)

23. JG1013/000016/2020-PDDSEL; Prop. dip. del. Suport a Entitats Locals;
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de
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l'Ajuntament de Serra de Daró, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural,
any 2019 (exp.  2019/723)

24. JG1013/000005/2020-PDDXV; Proposta dip. del. Xarxa Viària; Xarxa Viària
(013): Aprovació del document d'Actualització del catàleg de carreteres de la
xarxa que gestiona la Diputació de Girona, any 2019 (exp. 2020/2605)

Desenvolupament de la sessió

Assumptes procedents dels presidents de les comissions informatives

1. JG1013/000013/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn.
Esp. Educ.; Cooperació Cultural (017): Resolució convocatòria anticipada
subvencions als centres de conservació, difusió i interpretació del
patrimoni cultural i la memòria històrica, programa "Indika" de recursos
educatius de la Diputació de Girona- curs 2020-2021 (exp. 2019/7492)

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 recursos educatius de la Diputació de Girona (BOP núm. 188,
d’1 d’octubre de 2019).

Vista la convocatòria anticipada 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 2020-2021 (BOP núm. 219, de 15 de novembre de 2019).

Vistos els informes de l’òrgan instructor i de la Comissió Avaluadora, de 29 de gener
de 2020, en què es concreta el resultat de l’avaluació efectuada.

Vist que l’acta de la Comissió Avaluadora, de 28 de gener de 2020, recull que s’han
rebut 412 sol·licituds de 33 equipaments patrimonials de la demarcació.

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

PRIMER. Resoldre la convocatòria i incorporar al programa “Indika” de recursos
educatius de la Diputació de Girona en el curs escolar 2020-2021, els recursos
didàctics tal i com es detalla a continuació:

 MANTENIR les activitats del catàleg del programa “Indika”, de recursos educatius
de la Diputació de Girona, en relació a la convocatòria del curs anterior:

Núm. Exp. 2019/8900 Beneficiari: AECT País d’Art i d’Història
Transfronterer. Les Valls Catalanes del
Tec i del Ter

SIRET 200 053 031 00015

ACTIVITAT
Carlines i espantabruixes a Molló
De com es va salvar el retaule de Sant Miquel de Setcases
El monument dedicat als morts de Ceret
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En Joan de l'Os i la seva petjada
Encàrrecs i comitents (joc de rol)
L’art dels retaules
L'empremta del modernisme a Camprodon
La Festa de l'Ós i els seus personatges  (primària)
La Festa de l’Ós i els seus personatges (secundària)
La Festa de l'Ós, la cursa a la UNESCO
La cacera de l'ós
Setcases i l’arquitectura de muntanya
Núm. Exp. 2020/469 Beneficiari: Ajuntament

d’Arbúcies-Museu Etnològic de
Montseny

NIF P1700900B

ACTIVITAT
El joc tradicional
Els oficis tradicionals: el cisteller
La vida en un castell gòtic
Montsoriu, un castell de llegenda
Núm. Exp. 2020/544 Beneficiari: Ajuntament de Bolvir NIF P1702700D

ACTIVITAT
“Terni lapilli”: el joc que tornava bojos els romans
Els estendards a l’època medieval, signes identitaris
Fabriquem un escut
L’arquitectura a l’època romana: el mosaic
L’arquitectura a la prehistòria: construïm un dolmen
L’art rupestre a la prehistòria: fabriquem pigments i pintem sobre pedra
L’escriptura al llarg de la història
La ceràmica a l’antiguitat
La indústria del vi: fem vi
La pintura al tremp d’ou: pintem un retaule a l’edat mitjana
Les herbes remeieres: fem una bosseta d’olor
Taller d’arqueologia “Excavem al museu!”
Taller de ceràmica ibèrica pintada
Núm. Exp. 2019/9055 Beneficiari:  Ajuntament de

Girona
NIF P1708500B

ACTIVITAT
Anem a Girona
El bosc de Taialà
El vigilant dels cinc sentits
Girona sota el guiatge de Carles Rahola
L’arquitectura de Rafael Masó
L’arquitectura racionalista a Girona
La Devesa
La Girona jueva. El call
La Girona medieval
La ciutat antiga
La pedra de Girona
La vall de Sant Daniel
Llegendes de Girona
Montjuïc
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Muralles de Girona
Remuntant l’Onyar
Núm. Exp. 2019/8899 Beneficiari:  Ajuntament de Lloret

de Mar
NIF P1710200E

ACTIVITAT
Atrapa la bandera!
Casa museu Can Font – Visita pedagògica
Construïm un vaixell

Descobreix els secrets de Santa Clotilde
Descobrim el Turó Rodó amb l’Edereta (Ed. Primària)
Descobrim el Turó Rodó amb l’Edereta (Educació Secundària)
El joc de la teva vida
En Romà i la Cristina t’ensenyen els jardins
Fem d’arqueòlegs al Turó Rodó!
Ho pesques?
La màgia del museu
Perduts als jardins de Santa Clotilde
Pirates a l’abordatge!
Què és un vaixell?
Rosa dels vents
Vine, explora i descobreix el castell de Sant Joan
Núm. Exp. 2020/473 Beneficiari:  Ajuntament de Quart NIF P1715100B

ACTIVITAT
Coneguem la roda
Un obrador actiu
Núm. Exp. 2020/540 Beneficiari: Associació Centre

d’Educació Ambiental Alt Ter
NIF G17645151

ACTIVITAT
Conca minera i cimentera d’Ogassa-Sant Joan
El castell de Mataplana
El molí de les Abadesses
Els tresors de les Abadesses
La força de l’aigua
Les colònies industrials
Les mines de carbó d’Ogassa
Ripoll, vila mil·lenària
Seguim les passes del Comte Arnau
Núm. Exp. 2020/472 Beneficiari:  Atri Cultura i

Patrimoni SLU
NIF B55169387

ACTIVITAT
Amer, sota el poder del monestir
Anglès, capital medieval de la vall dels Àngels
Aquae Calidae: la ciutat romana i la Via Augusta
Blanes, port del vescomtat de Cabrera
Bombes sobre Vidreres!
Breda: monjos i terrissers
Camp d’aviació republicà durant la Guerra Civil a Celrà
Capitals del vescomtat de Cabrera (I): Hostalric i Breda
Capitals del vescomtat de Cabrera (II): Hostalric i Blanes
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Castells del vescomtat de Cabrera: Sant Iscle i Torcafelló
Descobrim un castell a través de l’arqueologia
Hostalric, capital del vescomtat de Cabrera
L’esclat de la Guerra dels Segadors a la Selva
Les termes romanes d’Aquae Calidae i el termalisme
Llagostera, vila medieval
Modernisme i estiueig a Caldes de Malavella
Núm. Exp. 2020/538 Beneficiari: Canònica de Santa

Maria de Vilabertran
NIF Q0801970E

ACTIVITAT
Descobreix la canònica de Santa Maria de Vilabertran
El bagul dels misteris
En Pere va volar!
La canònica de Vilabertran: un joc de rol
Núm. Exp. 2020/458 Beneficiari: Casa de Colònies Ca

n’Oliver, Cestuca SL
NIF B17255050

ACTIVITAT
"Som arqueòlegs", "Construïm un campament" i "Fem foc"!
Anem a l'edat mitjana: "Ens entrenem com els cavallers" i "Fem escuts"!
Anem a l'edat mitjana: "Ens entrenem com els cavallers" i "Fem un vitrall"!
Anem a la prehistòria: "Construïm un campament", "Fem una llàntia" i "Pintem a la cova"!
Anem a la prehistòria: "Construïm un campament", "Fem eines i foc" i "Sortim de cacera"!
Anem a la prehistòria: "Fem foc", "Fem eines prehistòriques" i "Pintem a la cova"!
Anem amb els ibers: "Els primers agricultors", "Cuinem?" i "Som constructors ibers"!
La prehistòria ve a l'escola
La prehistòria visita l'escola
Núm. Exp. 2020/470 Beneficiari: Conjunt Monumental

de Sant Pere de Rodes
NIF Q0801970E

ACTIVITAT
Descobreix Sant Pere de Rodes
El bagul dels misteris
La llegenda de Sant Pere de Rodes
Mr Stone i els enigmes de Sant Pere de Rodes
Pintura romànica
Sant Pere de Rodes: un joc de rol
Núm. Exp. 2020/546 Beneficiari: Consorci del Museu

Memorial de l’Exili
NIF G55024038

ACTIVITAT

Art i exili

L’exili i els mitjans de comunicació de massa

Noticies de l’exili

Rutes de l’exili: Cotlliure i Antonio Machado

Rutes de l’exili: Pau Casals i Pompeu Fabra. Dos mestres a Prada de Conflent
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Rutes de l’exili: Portbou i Walter Benjamin. La retirada i la Segona Guerra Mundial

Rutes de l’exili: camins d’exili i de frontera

Rutes de l’exili: camins d’exili i de frontera (mitja jornada)

Rutes de l’exili: el camp d’Argelers. La quotidianitat de l’internament

Rutes de l’exili: records de l’exili

Visita guiada al MUME

Núm. Exp. 2020/539 Beneficiari: Ecomuseu Farinera de
Castelló d’Empúries

NIF P1700069F

ACTIVITAT

El pa, de l’obrador a la taula

El petit moliner

Visita guiada a l’Ecomuseu-Farinera

Núm. Exp. 2020/465 Beneficiari: EducArt, Serveis
Educatius i Culturals, SL

NIF B17525841

ACTIVITAT
2.500 anys d’història
Ancorats a la barca
Aventura entre dòlmens i menhirs
El dia a dia dels soldats
El districte de la Catedral
El joc de la Catedral i Sant Feliu
Els animals de la Catedral
Els constructors de la Catedral
En Gromec, el gat de la Ciutadella
Escape Room al búnquer del far
Fem una llàntia romana
Georecerca, passejant per la història
Històries d’en Milfulles
Josafat
La barca del pescador
La cistella del port
Parlem de grecs, romans, monjos i soldats
Revelem els enigmes de la Catedral i de Sant Feliu
Núm. Exp. 2020/454 Beneficiari: Fundació

Gala-Salvador Dalí
NIF G17077694

ACTIVITAT
Cadaqués, Portlligat i el cap de Creus: el taller d’un geni
Dalí Museum: Art Talks & Cadavre Exquis (English)
Dalí i la ciència
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Dalí: animació amb stop-motion
El Teatre-Museu Dalí, l’obra d’un geni
El castell de Púbol: els animals de Dalí
Museu Dalí: animals surrealistes
Museu Dalí: busca els tresors!
Museu Dalí: l’ull de la mosca
Museu Dalí: retrata’t
Museu Dalí: surrealitza’t!
Salvador Dalí a Púbol: un castell surrealista
Salvador Dalí a Púbol: una vida secreta al castell
Surrealitza’t! Crea un collage. Taller creatiu a l’aula
Un castell per a Gala
Núm. Exp. 2020/471 Beneficiari: Fundació Josep Pla NIF G17337221

ACTIVITAT
El país del vent
Ens divertim llegint
Exposició permanent “Josep Pla (1897-1981)”
Llegim i sentim
On són els meus papers?
Paraules endins
Pintem amb els adjectius
Ruta Josep Pla a Calella
Ruta Josep Pla a Cap Roig
Ruta Josep Pla a Llofriu
Ruta Josep Pla a Palafrugell
Ruta Josep Pla a Pals
Ruta Josep Pla a Sant Sebastià
Ruta Josep Pla a Tamariu
Ruta Josep Pla pel Palafrugell surer
Núm. Exp. 2019/8897 Beneficiari: Fundació Privada Carl

Faust
NIF G08232985

ACTIVITAT
Les plantes medicinals de casa nostra
Observem per conèixer
Passegem per aprendre
Posa’m un nom
Núm. Exp. 2020/556 Beneficiari: Fundació Privada

Pascual i Prats
NIF G17729286

ACTIVITAT

Amb els cinc sentits

Bot a mar!

Núm. Exp. 2020/558 Beneficiari: Fundació
Promediterrània – Museu de la
Pesca

NIF G17752635

ACTIVITAT
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Museu de la Pesca i Barques del Peix. Recorregut guiat per entendre com ens arriba el peix al plat

Núm. Exp. 2019/8904 Beneficiari: Fundació Rafael Masó NIF G17978339

ACTIVITAT
La casa on visc
La maleta de l'arquitecte
Viure entre lletres i escriptors. La Casa Masó literària
Núm. Exp. 2020/460 Beneficiari: Museu Arqueològic

Comarcal de Banyoles
(Ajuntament de Banyoles)

NIF P1701600G

ACTIVITAT
Artesans i gremis a l’època medieval
Avantpassats neandertals
Descobrim el museu arqueològic (sales de prehistòria)
Els secrets de l’arxiu del monestir
Escriptura medieval
L’arqueta de Sant Martirià. Un reliquiari medieval
La Banyoles medieval
Núm. Exp. 2020/443 Beneficiari: Museu d’Arqueologia

de Catalunya-Ullastret
NIF Q0801970E

ACTIVITAT
A mà i amb el torn
Arribar i moldre
Coneix Ullastret amb la Indiketa
Coneix els teus avantpassats: els ibers
En construcció!
En què creien els ibers?
Sopa de lletres
Taller de cistelleria
Taller de tissatge
Núm. Exp. 2020/445 Beneficiari: Museu d’Art de

Girona
NIF Q0801970E

ACTIVITAT
“El gran dia de Girona”: anatomia d’un quadre
Art i ciència: el misteri dels colors
El vitraller de la catedral. Un ofici medieval
Històries d’un hospital. L’antic Hospital i Farmàcia de Santa Caterina
La dansa dels animals fantàstics
Qui és qui? La iconografia en el món de l’art
Temps de romànic, temps de gòtic: vida i art a l’edat mitjana
Un museu ple de moviment
Núm. Exp. 2020/549 Beneficiari: Museu de la

Mediterrània, Can Quintana
NIF Q1700569E

ACTIVITAT
Apropa’t a la prehistòria!
Assaboreix la Mediterrània: la coca de recapte
Cerquem els sons de la Mediterrània. Visita dinamitzada al Museu
Construïm el castell del Montgrí
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Construïm un instrument de canya
Dansa creativa de llegenda! Els pirates i els gegants del Montgrí
Els sons de la Mediterrània. Visita dinamitzada al Museu
Escoltem la Mediterrània. Visita dinamitzada al Museu
Essències mediterrànies: les plantes aromàtiques
L’escenari de la novel·la «Solitud». Itinerari literari
La fantàstica història de l’Atrapa-sons. Visita teatralitzada
La mina d’aigua, font de vida
Mediterranean Museum: Guided Tour
Observació de la comarca a vista d’ocell
Un matí amb la Caterina i en Genís. Viatgem a la Torroella medieval
Un mosaic de paisatges. El Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter
Una cova prehistòrica al Montgrí! El Cau del Duc
Núm. Exp. 2020/447 Beneficiari: Museu del Joguet de

Catalunya
NIF G17535717

ACTIVITAT
Detectius dels joguets
El joc de la innocència? Elles boniques, ells valents
El laberint dels joguets
Quin paper han tingut els joguets en la meva vida? Visita conversada amb perspectiva de gènere
Núm. Exp. 2019/9057 Beneficiari: Museu del Suro de

Palafrugell
NIF P6712404J

ACTIVITAT
A toc de corn
Aprofitament forestal
Discovering the Museum / Découvrir le musée
El motor del suro
El rastre de la prehistòria
El suro amb cinc sentits
Ibers, sants, corsaris i turistes
Jocs de llum
La dona a la indústria surera
La sureda, un bosc màgic
Mil i una formes
Més de dos segles fent taps
Ninets de suro
Pirateria a Palafrugell
Pirates, via fora!
Retrobant la Gorgona Medusa
Suberexploradors
Surets a pintar
Suro en dansa
Toca, toca; pensa, pensa
Tècniques de guiatge

 MODIFICAR EL PREU de les activitats del catàleg del programa “Indika”, de
recursos educatius de la Diputació de Girona, en relació a la convocatòria del curs
escolar anterior:

Núm. Exp. 2020/473 Beneficiari: Ajuntament de Quart NIF P1715100B
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ACTIVITAT JORNADA P R E U
ANTERIOR

P R E U
MODIFICAT

SUBVENCIÓ P R E U
FINAL

A tot foc! Mitja 2,8€ 3,5€ 2,25 € 1,25 €
Descobrim el Museu
de la Terrissa

Mitja 2,8€ 3,5€ 2,25 € 1,25 €

Jo també sóc terrisser! Mitja 2,8€ 3,5€ 2,25 € 1,25 €
Núm. Exp. 2020/463 Beneficiari: Museu d’Arqueologia

de Catalunya-Girona
NIF Q0801970E

ACTIVITAT JORNADA P R E U
ANTERIOR

P R E U
MODIFICAT

SUBVENCIÓ P R E U
FINAL

Com era una ciutat
com Gerunda?

Mitja 3€ 4€ 2,25 € 1,75 €

Constructors neolítics Mitja 3€ 4€ 2,25 € 1,75 €
De la pedra al PVC Mitja 2,1€ 3€ 2,10 € 0,90 €
Descobrint la Gerunda
romana. Opció 1

Mitja 3,6€ 4€ 2,25 € 1,75 €

Descobrint la Gerunda
romana. Opció 2

Mitja 4,5€ 5€ 2,25 € 2,75 €

Els mosaics romans Mitja 2,1€ 4€ 2,25 € 1,75 €
Els sons del Galligants Mitja 3€ 4€ 2,25 € 1,75 €
Els vitralls: una
artesania d’època
medieval

Mitja
3€ 4€

2,25 € 1,75 €

Gallicanti. Del burg al
monestir, los afanys de
Pere Romaní

Mitja
4,5€ 5€

2,25 € 2,75 €

Innovacions a la
prehistòria

Mitja 3€ 4€ 2,25 € 1,75 €

Interpretem les
inscripcions romanes
de Sant Pere de
Galligants

Mitja

3€ 4€

2,25 € 1,75 €

L’escriptura medieval Mitja 3€ 4€ 2,25 € 1,75 €
La vida en el Monestir
de Sant Pere de
Galligants

Mitja
3€ 4€

2,25 € 1,75 €

Llegim la vida dels
romans

Mitja 3€ 4€ 2,25 € 1,75 €

Llepa’t els dits amb la
història

Mitja 2,1€ 3€ 2,10 € 0,90 €

Visita guiada al
monestir de Sant Pere
de Galligants

Mitja
2,1€ 3€

2,10 € 0,90 €

 MODIFICAR les següents activitats del catàleg del programa “Indika”, de recursos
educatius de la Diputació de Girona, en relació a la convocatòria del curs escolar
anterior:

Núm. Exp. 2020/540 Beneficiari: Associació Centre
d’Educació Ambiental Alt Ter

NIF G17645151

ACTIVITAT
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“Ora et labora”
El Comte Arnau, llegenda i literatura
El monestir de Sant Joan de les Abadesses
El monestir de Santa Maria de Ripoll
Els monestirs fundacionals
Núm. Exp. 2020/470 Beneficiari: Conjunt Monumental

de Sant Pere de Rodes
NIF Q0801970E

ACTIVITAT
Treasure Hunt al Cap de Creus
Núm. Exp. 2020/556 Beneficiari: Fundació Privada

Pascual i Prats
NIF G17729286

ACTIVITAT
El jardí melangiós
Els secrets de la remeiera Remei
Fem poble: les associacions i el Casino dels Nois
La ciutat industrial
Un dia a la vida d’un monestir
Un monestir fortificat vora el mar: el conjunt benedictí de Sant Feliu de Guíxols
Vides al port. Itinerari al port de Sant Feliu de Guíxols
Núm. Exp. 2020/460 Beneficiari: Museu Arqueològic

Comarcal de Banyoles
(Ajuntament de Banyoles)

NIF P1701600G

ACTIVITAT
A la vora de l’estany de Banyoles: un poblat neolític
Animals del passat: excavem-los
Arquitectura de les cases neolítiques
Artesans de l’argila
Avui fem de neolítics
Caçadors neolítics
Eines i foc al poblat neolític
El tresor de l’abat Bonitus
Entrem a la vil·la romana de Vilauba (3D) i descobrim-la
L’Aixa i en Teix ens acompanyen pel seu poblat
L’alimentació al poblat neolític
Núm. Exp. 2020/445 Beneficiari: Museu d’Art de

Girona
NIF Q0801970E

ACTIVITAT
Del pigment a la pintura. Colors i tècniques
El drac Drac: un museu ple d’històries
El joc de l’oca. Taller de gravat
El vitraller de la Catedral
Pintem sense colors
Salut i medicina: l’antic Hospital de Santa Caterina i Farmàcia de Santa Caterina
Taller de “stop-motion”: crea la teva història
Una història de colors: el groc, el vermell, el blau, etc.
Núm. Exp. 2020/549 Beneficiari: Museu de la

Mediterrània, Can Quintana
NIF Q1700569E

ACTIVITAT
Com es vivia a la Torroella medieval?
El Castell del Montgrí, pedra a pedra
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La pirateria al litoral mediterrani
Núm. Exp. 2020/562 Beneficiari: Sastres Paperers, SC NIF J55197347

ACTIVITAT
Abans del paper: papir i jeroglífics
Descobrim les fibres experimentant amb el paper
Disseny i producte: l’artesania al segle XXI
El paper de Les Saques: els oficis del Pla de l’Estany
Paper blanc: ofici i tradició
Paper i sostenibilitat: quin paper hi tenim?
Secrets d’artista sobre paper

 INCLOURE les següents activitats noves perquè formin part del catàleg del
programa “Indika”, de recursos educatius de la Diputació de Girona:

Núm. Exp. 2020/461 Beneficiari: Ajuntament d’Hostalric NIF P1708900D

ACTIVITAT TIPOLOGIA JORNADA PREU SUBVENCIÓ PREU FINAL PUNTUACIÓ

Matemàtiques al castell P a t r i m o n i
arquitectònic

Mitja 8€ 2,25 € 5,75 € 9

Núm. Exp. 2020/540 Beneficiari: Associació Centre d’Educació Ambiental
Alt Ter

NIF G17645151

ACTIVITAT TIPOLOGIA JORNADA PREU SUBVENCIÓ PREU FINAL PUNTUACIÓ

Visita guiada al Monestir
de Sant Joan de les
Abadesses

P a t r i m o n i
arquitectònic

Mitja 4€ 2,25 € 1,75 € 6,25

Visita guiada al Monestir
de Santa Maria de Ripoll P a t r i m o n i

arquitectònic

Mitja 4€ 2,25 € 1,75 € 5,5

Núm. Exp. 2020/557 Beneficiari: Consell Comarcal del Pla de l’Estany NIF P6700010I

ACTIVITAT

TIPOLOGIA JORNADA PREU SUBVENCIÓ PREU FINAL PUNTUACIÓ

A les coves descobrim
l’origen de l’art

P a t r i m o n i
arqueològic

Mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 9,5

A les coves fem
d’antropòlegs

P a t r i m o n i
arqueològic

Mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 9

A les coves fem
d’arqueòlegs

P a t r i m o n i
arqueològic

Mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 8,75
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A les coves fem
d’arqueòlegs al
laboratori

P a t r i m o n i
arqueològic

Mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 9,25

A les coves fem
d’artistes prehistòrics

P a t r i m o n i
arqueològic

Mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 9,5

A les coves fem de
caçadors i treballem la
pell

P a t r i m o n i
arqueològic

Mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 9,5

A les coves fem eines i
foc tal com es feia a la
prehistòria

P a t r i m o n i
arqueològic

Mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 9,25

A les coves investiguem
el passat

P a t r i m o n i
arqueològic

Mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 9,5

A les coves rastregem i
cacem

P a t r i m o n i
arqueològic

Mitja 6,00 € 2,25 € 3,75 € 9,5

Núm. Exp. 2020/465 Beneficiari: EducArt, Serveis Educatius i Culturals, SL NIF B17525841

ACTIVITAT TIPOLOGIA JORNADA PREU SUBVENCIÓ PREU FINAL PUNTUACIÓ

Descobreix les defenses
Espais de
m e m ò r i a
històrica

Mitja 3,8€ 2,25 € 1,55 € 7

Núm. Exp. 2020/551 Beneficiari: Empordà Caterva NIF B55298814

ACTIVITAT TIPOLOGIA JORNADA PREU SUBVENCIÓ PREU FINAL PUNTUACIÓ

Empúries: Ciutat romana
P a t r i m o n i
arqueològic Mitja 4,5€ 2,25 € 2,25 € 7,25

Empúries: Colònia grega
P a t r i m o n i
arqueològic Mitja 4€ 2,25 € 1,75 € 7,3

Empúries: Gimcana pels
racons del jaciment

P a t r i m o n i
arqueològic Mitja 4€ 2,25 € 1,75 € 8,55

Empúries: La ceràmica a
l’antiguitat

P a t r i m o n i
arqueològic Mitja 4€ 2,25 € 1,75 € 8,3

Empúries: Les pedres
també parlen

P a t r i m o n i
arqueològic Mitja 4€ 2,25 € 1,75 € 7,05

Empúries: Mitologia
d’Asclepi

P a t r i m o n i
arqueològic Mitja 4€ 2,25 € 1,75 € 8,8

Empúries: Taller
d’arqueologia

P a t r i m o n i
arqueològic Mitja 4€ 2,25 € 1,75 € 8,55

Empúries: Taller de jocs
romans

P a t r i m o n i
arqueològic Mitja 4€ 2,25 € 1,75 € 8,05

Empúries: Taller de
mosaics

P a t r i m o n i
arqueològic Mitja 4€ 2,25 € 1,75 € 8,55
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Empúries: Taller de
restauració arqueològica

P a t r i m o n i
arqueològic Mitja 4€ 2,25 € 1,75 € 8,8

Empúries: Visita romana
teatralitzada

P a t r i m o n i
arqueològic Mitja 4,5€ 2,25 € 2,25 € 6,25

Empúries: Viure en el
passat

P a t r i m o n i
arqueològic Mitja 4€ 2,25 € 1,75 € 7,05

Núm. Exp. 2020/447 Beneficiari: Museu del Joguet de Catalunya NIF  G17535717

ACTIVITAT TIPOLOGIA JORNADA PREU SUBVENCIÓ PREU FINAL PUNTUACIÓ

Què diuen els joguets?
P a t r i m o n i
etnològic i
etnogràfic

Mitja 3,6€ 2,25 € 1,35 € 7,85 €

Núm. Exp. 2020/561 Beneficiari: Terracotta Museu NIF  Q1700639F

ACTIVITAT TIPOLOGIA JORNADA PREU SUBVENCIÓ PREU FINAL PUNTUACIÓ
De la geometria al
trencadís

P a t r i m o n i
industrial

Mitja 4€
2,25 € 1,75 € 9,5

Dissenyem una peça
ceràmica

P a t r i m o n i
industrial

Mitja 4€
2,25 € 1,75 € 9,05

El torn del terrisser
P a t r i m o n i
industrial

Mitja 4€
2,25 € 1,75 € 7,05

Enfanga’t
P a t r i m o n i
industrial

Mitja 5€
2,25 € 2,75 € 9

La meva primera
guardiola

P a t r i m o n i
industrial

Mitja 5€
2,25 € 2,75 € 9

La producció repetida
P a t r i m o n i
industrial

Mitja 4€
2,25 € 1,75 € 7,3

Rajoles de sèrie
P a t r i m o n i
industrial

Mitja 4€
2,25 € 1,75 € 8,8

Un dia d’ofici
P a t r i m o n i
industrial

Mitja 6€
3,15 € 2,85 € 6

Un joc d’argila
P a t r i m o n i
industrial

Mitja 5€
2,25 € 2,75 € 9

Un món de colors
P a t r i m o n i
industrial

Mitja 5€
2,25 € 2,75 € 9

Un plat de colors
P a t r i m o n i
industrial

Mitja 5€
2,25 € 2,75 € 9

Un reportatge expositiu
P a t r i m o n i
artístic

Mitja 5€
2,25 € 2,75 € 8,75

Una casa de llum
P a t r i m o n i
industrial

Mitja 5€
2,25 € 2,75 € 9

Una peça de Rakú en 2
sessions

P a t r i m o n i
industrial

Sencera 10€
3,15 € 6,85 € 7
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Una peça de Rakú en
una sessió

P a t r i m o n i
industrial

Mitja 7€
2,25 € 4,75 € 8,3

SEGON. Deixar sense efecte les sol·licituds que es relacionen a continuació, a petició
dels mateixos sol·licitants:

Núm. Exp. 2020/465 Beneficiari: EducArt, Serveis
Educatius i Culturals, SL

NIF B17525841

ACTIVITAT
Visita al refugi antiaeri

TERCER. Denegar les sol·licituds que es relacionen a continuació, per no arribar a la
puntuació mínima exigida i prevista en les bases de les específiques reguladores de la
convocatòria:

Núm. Exp. 2020/468 Beneficiari: Girona Itinerant NIF G55280580

N ú m .
Expedient Beneficiari Activitat

Tipus de
Patrimoni Jornada Preu Motivació

2020/468 Girona
Itinerant

Besalú: el comtat
d’en Tallaferro!

P a t r i m o n i
arquitectònic Sencera 9€

El projecte educatiu
no compleix els
criteris de l'annex 3
(art. 7). Tampoc es
presenta acreditació
dels educadors,
d'acord a l'art 4.

2020/468 Girona
Itinerant

Els aiguamolls de
l ’ E m p o r d à :
coneixem la
nostra amiga la
cigonya

Els aiguamolls
de l’Alt
Empordà

Sencera 9€

El projecte educatiu
no compleix els
criteris de l'annex 3
(art. 7). Tampoc es
presenta acreditació
dels educadors,
d'acord a l'art 4.

2020/468 Girona
Itinerant

M o n t s e n y :
“Mont signus”

P a i s a t g e s
culturals Sencera 9€

El projecte educatiu
no compleix els
criteris de l'annex 3
(art. 7). Tampoc es
presenta acreditació
dels educadors,
d'acord a l'art 4.

2020/468 Girona
Itinerant

Roses: la màgia
dels dòlmens

P a t r i m o n i
arquitectònic Sencera 9€

El projecte educatiu
no compleix els
criteris de l'annex 3
(art. 7). Tampoc es
presenta acreditació
dels educadors,
d'acord a l'art 4.

QUART. Fixar la subvenció a les activitats seleccionades en el punt primer, a realitzar
pels centres educatius, en els 70% del cost, amb un límit de 2,25 €/alumne per a
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activitats de mitja jornada i de 3,15 €/alumne per activitats d'una jornada, de
conformitat amb allò establert en el punt 2 de la convocatòria.

CINQUÈ. Sol·licitar que els beneficiaris que consten en el punt primer de l’acord, ens
facin arribar la declaració responsable que disposen de les certificacions legalment
establertes per acreditar que les persones que s’adscriguin a la realització de les
activitats subvencionades no han  estat condemnades per sentència ferma per algun
delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, en el termini d’un mes des de la
recepció de la notificació. (Model disponible en el web de la Diputació de Girona).

SISÈ. Determinar que el lliurament de la subvenció resta condicionada al compliment
de les bases específiques reguladores i de l'Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona.

SETÈ. Difondre la informació relativa als recursos didàctics que integren el programa
“Indika”, aprovats en aquest acord, al web corporatiu i als centres educatius de la
demarcació.

VUITÈ. 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.

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

DESÈ. Notificar aquesta resolució als beneficiaris que consten en els punts primer;
segon i tercer.

2. JG1013/000027/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn.
Esp. Educ.; Cooperació Cultural (017): Resolució de la 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 2020 (exp. 2019/7493)
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Vistes les bases específiques reguladores de les 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 de Girona 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.

Vista la convocatòria anticipada aprovada per la Junta de Govern, en data 5 de
novembre de 2019, publicada al BOPG núm. 219, de 15 de novembre de 2019.

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

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

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

Aplicació: 300/3340/46202

N ú m e r o
expedient

NIF
Sol·licitan
t

Projecte
Puntuaci
ó Subvenció

%
Finança
ment Bestreta

Import a
justificar

2019/8906 P1710200E

Ajuntament
de Lloret
de Mar

V I I
C o n c e r t
d'Els Bucs
d'El Puntet 50 4.320,00 € 100% 3.024,00 € 4.320,00 €

2019/9054 P1712100E
Ajuntament
d'Olot

T e r r i t o r i
Jove-Ideal

-OJD 64 5.000,00 € 82% 3.500,00 € 6.100,00 €

2020/1077 P1717000B

Ajuntament
de Sant
Feliu de
Guíxols

Cap de
s e t m a n a
Jove 2020
- Cultura
Urbana i
Popular 50 5.000,00 € 29% 3.500,00 €

17.000,00
€

2020/1083 P1715000D

Ajuntament
d e
Puigcerdà

C o n t r o l
Imperfecte
2020 50 4.000,00 € 96% 2.800,00 € 4.160,00 €

2020/1093 P1701600G

Ajuntament
d e
Banyoles

T e a t r e
Fòrum i
ac t iv i ta ts
de foment
de la
c u l t u r a
popular 63 4.000,00 € 100% 2.800,00 € 4.000,00 €

2020/1136 P1708500B
Ajuntament
de Girona

Rodamons
Fest 2020 63 5.000,00 € 45% 3.500,00 €

11.100,00
€

2020/1152 P1712400I Ajuntament
d e
Palafrugell

P r o j e c t e
c u l t u r a l
j u v e n i l

63 5.000,00 € 80% 3.500,00 € 6.230,48 €
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i n c l u s i u
d'audiovis
uals i art
floral

2020/1248 P1719100H

Ajuntament
de Sta.
Coloma de
Farners

Carrer de
la Cultura
Jove 65 5.000,00 € 90% 3.500,00 € 5.550,00 €

2020/1250 P1716400E
Ajuntament
de Salt

A r t s
plàstiques
a l'EMBA
de Salt de
la unitat
de dia
d'adolesce
nts de
l'IAS-Salt 59 2.000,00 € 84% 1.400,00 € 2.395,00 €

2020/1251 P1715600A
Ajuntament
de Ripoll

Foment de
l a
participaci
ó dels
joves en
act iv i ta ts
d ' a r t s
escènique
s i música 64 2.400,00 € 32% 1.680,00 € 7.420,00 €

TOTAL 41.720,00 €
29.204,00
€

68.275,48
€

Aplicació: 300/3340/46506

N ú m e r o
expedient

NIF
Sol·licitan
t

Projecte Puntuació
Subvenció

%
Finança
ment Bestreta

Import a
justificar

2019/9058 P6700003D

C o n s e l l
Comarca l
d e l
Gironès

Y o u n g
Talent_4a
edició 50 5.000,00 € 56% 3.500,00 € 9.000,00 €

2020/1080 P6700008C

C o n s e l l
Comarca l
de l’Alt
Empordà

T r o b a d a
Empordà
Jove 65 5.000,00 € 91% 3.500,00 € 5.500,00 €

2020/1087 P6700004B

C o n s e l l
Comarca l
d e l
Ripollès

Projectes
de cultura
i oficina
jove 59 5.000,00 € 99% 3.500,00 € 5.048,70 €

2020/1096 P6700010I

C o n s e l l
Comarca l
del Pla de
l'Estany

FFFestiva
l FFFinal 66 4.500,00 € 100% 3.150,00 € 4.500,00 €

2020/1140 P6700009A

C o n s e l l
Comarca l
del Baix
Empordà

Jove: 4
reflexions
a través
de l'art 53 5.000,00 € 61% 3.500,00 € 8.235,00 €

2020/1223 P1700016G

C o n s e l l
Comarca l
de la
Cerdanya

II Tastets
Culturals 64 4.235,00 € 100% 2.964,50 € 4.235,00 €

2020/1227 P6700002F C o n s e l l
Comarca l
de la Selva

t robades
comarcals
cu l tu ra ls
de joves
cu l ( tu ra)

68 5.000,00 € 91% 3.500,00 € 5.500,00 €
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Inquiet (a)

TOTAL 33.735,00 € 23.614,50  €
42.018,70
€

Segon. Redistribuir, reajustar i disposar la despesa total, de 75.455,00 €, amb càrrec
a les aplicacions pressupostàries següents del pressupost de 2020 de la Diputació de
Girona:

Aplicació pressupostària Inicial Variació Import
concedit

(en €)
300/3340/46506 _ Ajuts a
consells comarcals – Polítiques
cult. Oficines Joves

75.455,00 € - 41.720,00 € 33.735,00 €

300/3340/46202 – Ajuts a
ajuntaments Cooperació Cultural

0,00 € + 41.720,00 € 41.720,00 €

Total 75.455,00 € 75.455,00 €

Tercer. Anul·lar el crèdit sobrant de 14.545,00 € i retornar-lo a l’aplicació original
corresponent a 300/3340/46506 _ Ajuts a consells comarcals – Polítiques cult.
Oficines Joves.

Quart. Informar els beneficiaris que, una vegada comunicada la concessió de la
subvenció, d’acord al punt 10 de les bases específiques, es requereix l’acceptació
expressa de la subvenció en el termini d’un mes des de la recepció de la notificació.

Cinquè. Notificar aquesta resolució als beneficiaris de les subvencions.

3. JG1013/000028/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn.
Esp. Educ.; Cooperació Cultural (017): Proposta de resolució de la
convocatòria anticipada de subvencions per al foment dels projectes
culturals als museus de les comarques gironines, 2020 (exp. 2019/7683)

Vistes les bases específiques reguladores de subvencions per al foment de projectes
culturals als museus de les comarques gironines, aprovades pel Ple de la Diputació de
Girona 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 2020.

Vista la convocatòria aprovada per la Junta de Govern, en data 5 de novembre de
2020, publicada al BOPG núm. 219, de 15 de novembre de 2019.

Vistos els informes de l’òrgan instructor i de la Comissió Avaluadora, d’11 de febrer de
2020, en què es concreta el resultat de l’avaluació efectuada.

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

Primer. Concedir als beneficiaris que s’esmenten a continuació les subvencions que
es detallen, d’acord amb les dades següents:
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Aplicació: 300/3330/46200
NÚM.

EXPEDIEN
T

MUSEU TERCER/NIF SOL·LICITAT PUNTUACIÓ SUBVENCI
Ó % 1r

pagament

2020/1145 Ecomuseu -
Farinera

Ecomuseu-Fa
rinera de
Castelló

d'Empúries

P1700069F

35.000,00 € 50,5 13.859,75 € 39,6 11.087,80 €

2020/1215
Museu

Arqueològic
de Banyoles

Ajuntament
de Banyoles
P1701600G

35.000,00 € 47,5 13.140,36 € 37,54 10.512,29 €

2020/1157 Museu
Darder

Ajuntament
de Banyoles
P1701600G

35.000,00 € 42,25 11.881,43 € 33,95 9.505,14 €

2020/1126 Museu de la
Garrotxa

ICCO            

P1700038A
35.000,00 € 55,75 15.118,69 € 43,2 12.094,95 €

2020/1013
Museu de

l'Anxova i de
la Sal

ADET            

P1700068H

35.000,00 € 47,5 13.140,36 € 37,54 10.512,29 €

2020/1214 Museu de
l'Empordà

Ajuntament
de Figueres
P1707200J

35.000,00 € 55,75 15.118,69 € 43,2 12.094,95 €

2020/642 Museu del
Mar

Ajuntament
de Lloret de

Mar
P1710200E

35.000,00 € 52,25 14.279,40 € 40,8 11.423,52 €

2020/1147
Museu del

Suro de
Palafrugell

Museu del
Suro

P6712404J
35.000,00 € 53,5 14.579,14 € 41,65 11.663,31 €

2020/1218
Museu

d'Història de
Girona

Ajuntament
de Girona

P1708500B
34.500,00 € 43,25 12.096,22 € 35,06 9.676,98 €

2020/1125

Museu
d'Història de
Sant Feliu
de Guíxols

Ajuntament
de Sant Feliu

de Guíxols
P1717000B

25.300,00 € 49,75 13.194,90 € 52,15 10.555,92 €

2020/1060
Museu

etnogràfic de
Ripoll

Ajuntament
de Ripoll

P1715600A
20.000,00 € 46,5 12.150,56 € 60,75 9.720,45 €

2020/1012

Museu
Etnològic del

Montseny,

La Gabella

Ajuntament
Arbúcies

P1700900B
35.000,00 € 50,25 13.799,80 € 39,43 11.039,84 €

2020/1210
Museu

Municipal de
Llívia

Ajuntament
de Llívia

P1710100G
35.000,00 € 44,75 12.480,92 € 35,66 9.984,73 €

2020/1155 Patronat El
Call

Patronat el
Call

P6708502G
35.000,00 € 40,75 11.521,73 € 32,92 9.217,38 €

2020/1217
Museu de

la
Mediterrània

Museu de la
Mediterrània
Q1700569E

57,335.000,00 € 7
€ 10253,754,25 14.639,09 €  41,8

3
11.711,27 €
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2020/1061

Terracotta
Museu

de
Ceràmica de
La Bisbal

Ajuntament
de

La Bisbal
d’Empordà

Q1700639F

35.000,00 € 46,5 12.900,56 €   36,86 10.320,45 €

213.901,60 € 171.121,27
€

Aplicació: 300/3330/48100
NÚM.

EXPEDIENT MUSEU TERCER/NIF SOL·LICITAT PUNTUACIÓ SUBVENCIÓ % 1r
pagament

2020/1168 Museu de la
Pesca

Museu de la
Pesca

G17752635
35.000,00 € 52,25 14.279,40 € 40,8 11.423,52 €

2020/1124

Museu del
Cinema

-Col·lecció
Tomàs
Mallol

Museu del
Cinema -
Col·lecció

Tomàs Mallol
G17423583

29.000,00 € 51,25 13.739,60 € 47,38 10.991,68 €

2020/724
Museu del
Joguet de
Catalunya

Museu del
Joguet

G17535717
35.000,00 € 54,5 14.818,94 € 42,34 11.855,15 €

2020/1128 Museu dels
Sants d'Olot

Museu dels
Sants

G17825951
35.000,00 € 48,75 13.440,10 € 38,4 10.752,09 €

2020/591
Tresor de la
Catedral de

Girona

Capítol de la
Catedral de

Girona
R1700103C

18.957,37 € 37 9.820,36 € 51,8 7.856,29 €

687.757,37 € 1024,25 66.098,40 € 52.878,73 €

Segon. Redistribuir, reajustar i disposar la despesa total de 280.000,00 €, amb càrrec
a les aplicacions pressupostàries següents del pressupost de 2020 de la Diputació de
Girona:

Aplicació pressupostària Inicial Variació Import concedit
(en €)

300/3330/46200_Programa
museus municipals Cooperació

Cultural
280.000,00 € - 66.098,40 € 213.901,60 €

300/3330/48100_Programa
museus per a entitats no

lucratives Cooperació Cultural
0,00 € + 66.098,40 € 66.098,40 €

Total 280.000,00 € 280.000,00 €

Tercer. Informar els beneficiaris que, una vegada comunicada la concessió de la
subvenció, d’acord al punt 10 de les bases específiques, es requereix l’acceptació
expressa de la subvenció en el termini d’un mes des de la recepció de la notificació.

Quart. Notificar aquesta resolució als beneficiaris de les subvencions.
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4. JG1013/000033/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn.
Esp. Educ.; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa per al
finançament de manteniment i desplegament de l'activitat de la UOC a
Girona, l'any 2020 (exp. 2020/159)

La Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, ha sol·licitat una subvenció
nominativa per al finançament de manteniment i desplegament de l’activitat de la UOC
a Girona, l’any 2020, i s’ha instruït l'expedient corresponent (2020/159).

La missió de la UOC és facilitar la formació de les persones al llarg de la vida, fent
servir les noves tecnologies per superar les barreres del temps i de l’espai. El seu
objectiu principal és fer avançar la creativitat de les persones i contribuir al progrés de
la societat, impulsant la recerca entorn de la societat del coneixement; és per això que
es dota d’una xarxa territorial que apropa el fet universitari arreu de les comarques
gironines.

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

Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada
nominativament a favor de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, 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 la Fundació per a la Universitat Oberta de
Catalunya, per al finançament de manteniment i desplegament de l’activitat de la UOC
a Girona, l’any 2020, que es detalla a continuació:

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

Nom del beneficiari NIF del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

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

2020/159 Fundació per a la
Universitat Oberta
de Catalunya

G60667813 manteniment i
desplegament
de l’activitat
de la UOC a
Girona, l’any
2020

Des del 16 de
novembre de
2019 fins al 15
de novembre
de 2020
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Cost total de
l ' o b j e c t e
subvencionat

Cost de les
despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a
justificar

91.895,00€ 91.895,00 € 64.600,00 € 70,29 % 91.895,00 €

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de SEIXANTA QUATRE MIL
SIS-CENTS EUROS, (64.600,00€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària
300/3260/48104 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 del 16 de novembre 2019
fins al 15 de novembre de 2020.

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

CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.
Es considera que la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, 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 64.600,00€ que representa
un percentatge de finançament del 70,29 %, quan s’hagi presentat el compte
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.

SETÈ. Règim de justificació.
La Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, ha de justificar la subvenció
concedida, per l’import de 91.895,00 € corresponents a l’import de les despeses, que
consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació
telemàtica al Registre General de la Diputació de la documentació següent:

a) El compte justificatiu normalitzat www.ddgi.cat
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat;
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la
factura;
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb
identificació de l’import i la seva procedència;
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de
les activitats.
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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).
g) Un informe de revisió del compte justificatiu subscrit per un auditor de comptes
inscrit com exercent en el “Registre Oficial de Auditores de Cuentas” dependent del
“Instituto de Auditoria de Cuentas”, que ha de garantir, mitjançant un examen
independent, que el beneficiari de l’ajut ha realitzat l’acció subvencionada i ha
complert els requisits perquè se’n pugui fer el pagament. L’informe exposarà de forma
clara, objectiva i ponderada els fets comprovats i les conclusions obtingudes.

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

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

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

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

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

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

És inadmissible cap canvi de destinació.

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

No es concedirà pròrroga del termini de justificació. La manca de justificació
implicarà l’inici del procediment de revocació de la subvenció concedida.

Tan bon punt la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, 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
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termini de 10 dies, els defectes que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions
que s’estimi oportunes, amb la indicació de que, si no ho fes, es considerarà
incomplerta l’obligació de justificació, amb les conseqüències que es determinen al
punt següent.

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

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

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

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

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

DESÈ. Obligacions del beneficiari. La Fundació per a la Universitat Oberta de
Catalunya, 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.

La Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. JG1013/000035/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn.
Esp. Educ.; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa per al
finançament de Càntut, cançons de tradició oral, l'any 2020  (exp. 2020/106)

Alter Sinergies SL, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament de
Càntut, cançons de tradició oral, l’any 2020, i s’ha instruït l'expedient corresponent
(2020/106).
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El projecte Càntut - Cançons i músiques dels avis, té com a objectiu recollir i difondre
la música popular i tradicional recordada per la gent més gran de les comarques
gironines, per tal de reivindicar uns repertoris musicals lligats a la cultura catalana. El
Festival Càntut és una proposta oberta a tots els públics amb concerts, xerrades,
tallers, exposicions... per fer viure aquestes cançons perquè esdevinguin realment
emotives, pràctiques i comunicatives.

El Ple de la Diputació de Girona del 17 de desembre de 2019 va aprovar el Pla
Estratègic de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació
Cultural tindrà una línia de subvencions específiques per al patrimoni immaterial.
L’objectiu d’aquesta línia és donar suport i promoure l’estudi i la protecció del
patrimoni immaterial, especialment el vinculat a la memòria històrica.

Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada
nominativament a favor de Alter Sinergies SL, de conformitat amb allò que preveu
l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i
l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, 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 la Alter Sinergies SL , per al Càntut, cançons de
tradició oral, l’any 2019, que es detalla a continuació:

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

Nom del beneficiari NIF del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

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

2020/106 Alter Sinergies SL B17791559 C à n t u t ,
cançons de
tradició oral

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

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

Cost de les
despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a
justificar

29.400,00€ 29.400,00 € 20.000,00 € 68,02 % 29.400,00 €

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de VINT MIL EUROS,
(20.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/47010 del pressupost
de la Diputació de Girona de 2020.

TERCER. Objecte.
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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 27 de
novembre de 2020.

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

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

SISÈ. Quantia, finançament i pagament.
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 20.000,00 € que representa
un percentatge de finançament del 68,02 %, quan s’hagi presentat el compte
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.

SETÈ. Règim de justificació.
Alter Sinergies SL, ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 29.400,00€
corresponents a l’import de les despeses de que consten en el pressupost de la
sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al Registre General de la
Diputació de la documentació següent:

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

És inadmissible cap canvi de destinació.

La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 30 de novembre de
2020. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst,
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de
justificació.

No es concedirà pròrroga del termini de justificació. La manca de justificació
implicarà l’inici del procediment de revocació de la subvenció concedida.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SETZÈ. Notificar aquest acord a Alter Sinergies SL.

6. JG1013/000037/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn.
Esp. Educ.; Cooperació Cultural (017): Subvenció nominativa per al
finançament  de la programació d'Escenaris, Teatre al Gironès, l'any 2020
(exp. 2020/88)

El Consell Comarcal del Gironès, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al
finançament  de la programació d’Escenaris, Teatre al Gironès, l’any 2020, i s’ha
instruït l'expedient corresponent (2020/88).

El Consell Comarcal del Gironès, programa des de fa 16 anys teatre professional i
amateur en els municipis de la comarca del Gironès. Aquesta programació es realitza
de forma conjunta, simultània i itinerant en el màxim de municipis, amb l’objectiu de
dinamitzar l’acció teatral de la comarca, al mateix temps que la suma d’esforços entre
programadors permet economitzar els recursos necessaris.

Escenaris 2020 es celebra entre els mesos de gener i juny, amb un total de 161
representacions de teatre professional de companyies gironines i de la resta de
Catalunya.

Enguany, la novetat més destacada és la incorporació al projecte del Teatre Municipal
de Girona i de la Sala La Planeta, fet que representa incloure en la programació la
totalitat de teatres de la comarca. Al mateix temps, aquest fet augmenta
extraordinàriament la quantitat i la qualitat de la programació que inclou Escenaris, en
benefici de la creació de públic itinerant, la difusió del projecte entre el públic potencial
i la cooperació de tots els programadors del Gironès.

El Ple de la Diputació de Girona del 17 de desembre de 2019 va aprovar el Pla
Estratègic de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació
Cultural tindrà una línia de subvencions per les arts escèniques, dins la qual s’hi
engloben les accions de promoció del teatre. L’objectiu d’aquesta línia és garantir
l’equilibri territorial i temàtic de l’oferta cultural relacionada amb les arts escèniques,
així com, fomentar la implicació dels municipis en els projectes d’arts escèniques.

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

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

PRIMER. Concedir la subvenció al Consell Comarcal del Gironès, per al finançament
de la programació d’Escenaris, Teatre al Gironès, l’any 2020, que es detalla a
continuació:

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

Nom del beneficiari NIF del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

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

2020/88 Consell Comarcal
del Gironès

P6700003D E s c e n a r i s ,
Teatre al
Gironès

Des de l’1 de
gener fins al
31 de juliol de
2020

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

Cost de les
despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

Import a
justificar

41.728,00€ 41.728,00 € 25.000,00 € 59,91 % 41.728,00 €

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de VINT-I-CINC MIL EUROS,
(25.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/46503 del pressupost
de la Diputació de Girona de 2020.

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

El període d’execució de l’actuació subvencionada és des de l’1 de gener fins al 31 de
juliol de 2020.

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

CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.
Es considera que el Consell Comarcal del Gironès , 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 25.000,00 € que representa
un percentatge de finançament del 59,91 %, quan s’hagi presentat el compte
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.
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SETÈ. Règim de justificació.
El Consell Comarcal del Gironès , ha de justificar la subvenció concedida, per l’import
de 41.728,00€ corresponents a l’import de les despeses  que consten en el
pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al
Registre General de la Diputació de la documentació següent:

a) El compte justificatiu normalitzat  www.ddgi.cat
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat;
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la
factura;
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb
identificació de l’import i la seva procedència;
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de
les activitats.

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 setembre de
2020. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat durant el termini previst,
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de
justificació.

No es concedirà pròrroga del termini de justificació. La manca de justificació
implicarà l’inici del procediment de revocació de la subvenció concedida.

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

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

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

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

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

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

DESÈ. Obligacions del beneficiari.
El Consell Comarcal del Gironès té les obligacions següents:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses.
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CATORZÈ. Clàusula de dades personals:
Les dades personals que els sol·licitants de la subvenció comuniquin durant el
procediment, actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, seran
tractades per la Diputació de Girona com a Responsable del Tractament en el sentit
de l’article 4.7 del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE)
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016), amb la finalitat
de gestionar l’acord i portar a terme les actuacions que se’n deriven establertes per
Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment de missió
d’interès públic (art. 6.1.e del Reglament) i d’obligacions legals (art. 6.1.c). En cas que
la tramitació de la sol·licitud impliqui comunicació de dades d’altres persones a la
Diputació de Girona, les persones sol·licitants hauran d'informar a les persones
afectades d'aquesta comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament
General de Protecció de Dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació, supressió,
sol·licitar la limitació del tractament i oposició) l’interessat es podrà adreçar en
qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació detallada del tractament,
incloent les vies d'exercici dels drets de les persones interessades, es pot consultar a
la seu electrònica de la Diputació de Girona.

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

SETZÈ. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Gironès.

7. JG1013/000012/2020-PPCIHAPECL; Proposta president CIHAPECL;
Patrimoni i expropiacions (009): Aprovació text del conveni de gestió de la
finca del volcà Santa Margarida amb el Departament de Territori i
Sostenibilitat (exp. 2020/2630)

La Diputació de Girona, mitjançant Resolució de la Presidència de 20 d’abril de 2018,
va adquirir la propietat en ple domini de la finca rústica del cràter del volcà de Santa
Margarida, al terme municipal de Santa Pau, en base a la conveniència que els
terrenys fossin de titularitat pública per tal de protegir els seus valors excepcionals,
vulnerabilitat i situació estratègica.

El Volcà de Santa Margarida, i concretament la finca que correspon al cràter,
anomenada Can Santa, és una de les reserves naturals de la zona volcànica de la
Garrotxa, que integra el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, i amb
aquest motiu la Generalitat va atorgar a la Diputació un ajut econòmic del 50% del seu
cost, com a expressió de la voluntat de col·laboració en la protecció d’aquest espai
natural i seguint els criteris de prioritat d’adquisició de finques que es recullen en el
Pla Especial de la Zona Volcànica de la Garrotxa.

El Pla especial de la Zona Volcànica de la Garrotxa és l’instrument per al
desenvolupament del règim de protecció del Parc Natural i de les reserves naturals de
la Zona Volcànica de la Garrotxa, i en el seu article 93 es fa referència al foment de la
participació i de la gestió concertada, i als convenis i la custòdia del territori, i disposa
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que l’actuació dels òrgans del Parc s’ha d’adreçar a assolir la màxima participació dels
sectors públics i privats en la seva gestió, mitjançant la cooperació i la concertació.
Preveu també que els òrgans del Parc han d’impulsar els acords de custòdia i els
convenis de col·laboració amb les persones propietàries i amb els ens locals.

Amb aquesta voluntat, la Diputació de Girona i el Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat han mantingut converses en ordre a establir els termes
de la col·laboració de les dues institucions en la conservació i gestió de la finca de
Can Santa, que es concreten en la proposta de conveni que obra a l’expedient.

Vist l’informe del Servei de Patrimoni i Expropiacions de la Secretaria General.

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

Primer.- APROVAR el text del conveni de col·laboració entre la Diputació i el
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya per a la
conservació i gestió  de la finca de Can Santa del volcà de Santa Margarida, amb el
següent tenor literal:

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE TERRITORI I
SOSTENIBILITAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I  LA DIPUTACIÓ DE GIRONA
PER   A   LA CONSERVACIÓ I GESTIÓ  DE LA FINCA DE CAN SANTA, SITUADA A LA
RESERVA NATURAL VOLCÀ DE SANTA MARGARIDA,  AL PARC NATURAL DE LA ZONA
VOLCÀNICA DE LA GARROTXA

D’una banda la Sra. Marta Subirà i Roca, Secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

I de l’altra,  el Sr. Miquel Noguer i Planas, President de la Diputació de Girona, , en virtut de les
facultats conferides per acord de Junta de Govern de ----, assistit pel secretari general, Sr. Jordi
Batllori i Nouvilas. 

ACTUEN

La primera en representació del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya (en endavant DTES), en virtut de l’article 7.1 de la Resolució TES/335/2019, de 13 de
febrer, de delegació de competències de la persona titular del Departament de Territori i
Sostenibilitat en diversos òrgans del Departament. 

El segon, en nom i representació de la Diputació de Girona (en endavant la Diputació),  en virtut
del què disposa l'article 34, 1, b de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local,
assistit pel secretari general, en la seva condició de fedatari públic, en virtut del què disposa
l’article 3.2 i del Reial decret 128/2018, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de
l’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Els reunits es reconeixen la capacitat legal necessària per subscriure el present  conveni.

EXPOSEN

I. L'article 46.3 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya (EAC) estableix que els poders
públics han de fer efectives les condicions per a la preservació de la natura i la
biodiversitat, han de promoure la integració d'objectius ambientals a les polítiques
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sectorials i han d'establir les condicions que permetin a totes les persones el gaudi del
patrimoni natural i paisatgístic.
AI seu torn, l'article 144.2 de l’EAC atribueix a la Generalitat la competència exclusiva
en matèria d’espais naturals, la qual, respectant el que disposa l'article 149.1.23 de la
Constitució, inclou, en tot cas, la regulació i la declaració de les figures de protecció,
delimitació, planificació i gestió d'espais naturals i d'hàbitats protegits situats a
Catalunya.

II. D’acord amb el  Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació
de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de
Catalunya, correspon al DTES la competència en matèria de polítiques de medi natural
i biodiversitat. Així mateix, corresponen al DTES les funcions de coordinar, supervisar i
gestionar els espais naturals protegits

III. La Llei 2/1982, de 3 de març, de protecció de la zona volcànica de la Garrotxa, va
declarar el Paratge Natural d'Interès Nacional la Zona Volcànica de la Garrotxa i
diferents reserves  integrals  d'interès geobotànic.
D’acord amb la disposició final primera de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais
naturals, el paratge natural d’interès nacional de la zona volcànica de la Garrotxa passa
a denominar-se parc natural i les reserves integrals d’interès geobotànic  esdevenen
reserves naturals.

Una de les reserves naturals de la zona volcànica de la Garrotxa és el Volcà de Santa
Margarita, integrada per diferents finques. Una d’aquestes finques és la finca
anomenada Can Santa, que correspon al cràter del volcà.

IV. El Pla especial de la Zona Volcànica de la Garrotxa, aprovat definitivament mitjançant
l’Acord GOV/161/2010, de 14 de setembre,  és l’instrument per al desenvolupament del
règim de protecció  del Parc Natural i de les reserves naturals de la Zona Volcànica de
la Garrotxa.

L’article 93 del Pla especial de la Zona Volcànica de la Garrotxa, relatiu al foment de la
participació i de la gestió concertada, i als convenis i la custòdia del territori, disposa
que l’actuació dels òrgans del Parc s’ha d’adreçar a assolir la màxima participació dels
sectors públics i privats en la seva gestió, mitjançant la cooperació i la concertació.
Preveu també que els òrgans del Parc han d’impulsar els acords de custòdia i els
convenis de col·laboració amb les persones propietàries i amb els ens locals.

Així mateix, dins del programa d’actuació del  Pla especial, previst al seu annex 3,  es
preveu un programa específic per a la gestió específica de les reserves naturals,
d’altres espais naturals d’interès preferent i de finques públiques (punt 7). Entre les
directius aplicables a aquest programa específic, s’estableix que es prioritzarà
l’adquisició de finques en els espais indicats, d’acord amb les directius que el programa
específic citat determina.

En compliment dels criteris de prioritat d’adquisició de finques establerts en el
programa específic darrerament citat, el DTES i la Diputació van considerar  que el
cràter del volcà de Santa Margarida havia de ser de titularitat pública.

Per aquesta raó, la Diputació va adquirir i és propietària en ple domini del cràter del Volcà de
Santa Margarida, en el municipi de Santa Pau, que correspon a la finca núm. 854 (anomenada
finca de Can Santa).

V. La Junta de protecció de la Zona volcànica de la Garrotxa, en la sessió  de 6 de juliol
de 2018, va prendre l’acord següent:
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 Manifestar la voluntat de col·laborar, mitjançant l’equip de gestió del Parc, en la
gestió de la finca corresponent al cràter de Santa Margarida.

 Instar a la realització dels tràmits corresponents entre el DTES i la Diputació
per a la  formalització de l’acord corresponent.

Així mateix, la Diputació ha manifestat la seva voluntat de dur a terme la col·laboració
esmentada per tal què el DTES, a través dels òrgans de gestió del Parc, gestioni la
finca Can Santa amb aplicació del previst al Pla especial i de criteris de custòdia del
territori.

Per tot l’exposat ambdues parts subscriuen el present conveni de col·laboració amb subjecció
als  pactes següents

PACTES

PRIMER. Objecte

Aquest conveni té per objecte establir la col·laboració entre  el DTES i la Diputació per a  la
conservació i gestió  de la finca Can Santa, dins de la reserva natural Volcà de Santa Margarida
, al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa (PNZVG).

SEGON. Àmbit territorial de la col·laboració

L’àmbit territorial de col·laboració és la finca Can Santa, al cràter del volcà de Santa Margarida,
situat al municipi de Santa Pau (Girona). S’hi inclouen els terrenys i l’edificació que són
propietat de la Diputació.

Queda exclosa de l’àmbit  de col·laboració l’ermita de Santa Margarida, situada a la finca Can
Santa, que és propietat del Bisbat de Girona / Parròquia de la Cot.

TERCER.  Condicions de la col·laboració

1.   La Diputació, com a propietària de la finca Can Santa (en endavant, la finca), autoritza el
DTES per tal que aquest, a través dels òrgans del PNZVG, gestioni la finca i hi realitzi les
actuacions necessàries i adients, d’acord amb el Pla especial de la Zona Volcànica de la
Garrotxa i d’acord amb criteris de custòdia del territori.

2. El DTES, a través dels òrgans del PNZVG, duu a terme les actuacions següents:

a) Gestionar la finca d’acord  amb l’indicat en el punt 1.
b) Mantenir en bones condicions els camins d’accés a la finca i els senders que hi

transcorren, així com ordenar-ne l’ús públic en el marc del Pla especial de la Zona
Volcànica de la Garrotxa i la Carta Europea del Turisme Sostenible.

c) Realitzar actuacions de manteniment de l’edificació Mas Can Santa i dels espais
exteriors lligats  a aquesta edificació, sempre que tinguin per objecte la custòdia del
territori.

3. La Diputació  pot utilitzar la finca per a l’organització d’actes o per a usos concrets, d’una
forma que sigui compatible amb la normativa del Pla especial de la Zona Volcànica de la
Garrotxa i amb les activitats i usos que hi desenvolupi el DTES. A tal efecte, caldrà que la
Diputació comuniqui al Parc, amb un mes d’antelació, qualsevol activitat que vulgui fer a la finca
per tal que es puguin consensuar les dates i altres detalls amb la direcció del Parc.

4. EL DTES  ha de presentar anualment a la Diputació, en el sí de la Comissió de seguiment
prevista al pacte quart, una previsió de les actuacions a realitzar en la finca durant l’any en curs
i una memòria anual sobre les  activitats dutes a terme durant l’any anterior.
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5. EL DTES ha de sol·licitar la conformitat de la Diputació, de forma prèvia, per a les actuacions
que puguin comportar transformacions dels terrenys, de la vegetació o dels edificis o canvis
dels seus usos actuals.

6. Les dues parts  es comprometen  a acordar de forma conjunta, a través de la Comissió de
seguiment prevista al pacte quart, els usos a què es destina l‘edificació Mas Can Santa. 

QUART. Comissió de seguiment 

S’estableix una comissió de seguiment del present conveni, constituïda pel cap del Servei de
Medi Ambient i un tècnic forestal de la Diputació, i pel director del Parc Natural i el sub-director
general de Biodiversitat i Medi Natural. Aquesta Comissió s’ha de reunir, com a mínim, una
vegada a l’any, durant el primer trimestre, i té les següents funcions:

 Fer el seguiment de l’execució de les actuacions.
 Revisar els aspectes operatius i els criteris d’aplicació de les actuacions derivades del

conveni.
 Resoldre de comú acord qualsevol dubte o diferència que es plantegi sobre la

interpretació del conveni, tal i com es preveu al pacte setè.

El director del Parc Natural fa les funcions de secretari de la Comissió.

Per a cada sessió el secretari elabora una proposta d’ordre del dia i l’acorda amb el cap del
Servei de Medi Ambient de la Diputació. Desprès de cada sessió, el secretari redacta l’acta
corresponent, que s’ha d’aprovar en la sessió següent, com a primer punt de l’ordre del dia.

Es poden convidar a les sessions de la Comissió els tècnics del PNZVG, de la Diputació o
altres que es consideri convenient pels temes que calgui tractar. Els tècnics convidats tindran
veu, sense vot.

La pròpia Comissió pot establir les seves normes de funcionament. En absència de les
esmentades normes, es  regeix per les  per les normes aplicables als òrgans col·legiats de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

CINQUÈ. Vigència

El present conveni serà vigent i produirà efectes des de l’endemà del dia de la seva signatura i
per un termini de quatre anys.

Sense perjudici d’aquest termini de vigència inicial, les parts poden acordar perllongar-lo per un
període addicional de 4 anys, d’acord amb el que preveu l’article 49 de la Llei 40/2015 d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic. A aquests efectes, qualsevol de les parts pot
comunicar a l’altra la seva intenció de prorrogar el conveni, amb una antelació mínima de tres
mesos al venciment del termini de vigència.

L’acord de pròrroga es formalitza per escrit mitjançant la corresponent addenda al present
conveni.

SISÈ. Extinció 

El conveni s’extingeix pel compliment del seu objecte o per alguna causa de resolució. Són
causes de resolució:

a) El mutu acord de les parts.
b) L’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per les parts. 
c) La impossibilitat d’aconseguir l’objecte.
d) Les causes generals establertes en la legislació vigent.
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SETÈ. Jurisdicció

Les qüestions litigioses sorgides en relació amb la interpretació, la modificació, la resolució, els
efectes i els possibles casos d’incompliment d’aquest conveni, es resoldran de mutu acord
entre les parts en el sí de la Comissió de seguiment que  preveu el pacte quart.

En el cas que no es puguin resoldre de mutu acord, seran resoltes per la jurisdicció contenciosa
administrativa, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de
la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

VUITÈ. Publicitat a l’àmbit de la Generalitat

D’acord amb l’article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de
les administracions públiques, i un cop signat, el present conveni es publicarà al DOGC i a la
pàgina web del Departament.

Així mateix, aquest conveni es publicarà al web del Registre de convenis de col·laboració i
cooperació de la Generalitat, que és accessible des del Portal de la Transparència.

I en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni.
Per delegació, La Secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat (Resolució TES/335/2019, de 13
de febrer, publicada en el DOGC númer5o 7812, de 18 de febrer de 2019.
El President de la Diputació de Girona. El Secretari General de la Diputació de Girona.”

Segon.- Facultar el president de la Diputació per a la signatura del conveni i dels
documents que siguin necessaris per al desplegament del present acord.

Assumptes procedents dels delegats de les diferents àrees

8. JG1013/000010/2020-PDDHAMSG; Prop. dip. del. Habit., Assist. Mun., Serv.
Gral.; Secretaria General (005): Informar sobre la dissolució de l'agrupació
de municipis per al sosteniment en comú del lloc de treball de Secretaria
Intervenció dels ajuntaments de Fogars de la Selva i Hostalric (exp.
2020/2798)

L’Alcaldia de l’Ajuntament d’Hostalric, mitjançant escrit de data 20 de febrer de 2020,
demana informe a aquesta Diputació en relació amb el certificat de l’acord del Ple de
l’Ajuntament, de data 17 de febrer de 2020, pel qual s’aprova inicialment l’expedient
de dissolució de l’agrupació constituïda pels ajuntaments de Fogars de la Selva i
Hostalric pel sosteniment en comú del lloc de treball de Secretaria Intervenció,
reservat a funcionaris d’habilitació de caràcter nacional.

De la mateixa manera l’Ajuntament de Fogars de la Selva aporta el certificat de l’acord
de la Junta de Govern Local de data 31 de gener de 2020 amb el mateix contingut.

A les motivacions dels acords d’aprovació inicials, que figuren a els respectives
memòries, es considera i es conclou el següent:

Atès que el Consell de Ministres en data 11 de març de 1927 va aprovar la constitució
de l’Agrupació Intermunicipal de Fogars de la Selva i Hostalric a l’objecte de mantenir
un secretari en comú, havent tingut aquesta Agrupació un resultat molt positiu en els
més de 92 anys d’existència de la mateixa.
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Atès que durant els últims anys tant el municipi d’Hostalric com el de Fogars de la
Selva han experimentat una evolució i creixement molt importants a nivell econòmic i
urbanístic, el què ha repercutit de la forma immediata amb l’increment de les tasques
administratives d’ambdós ajuntaments
.
Atès que el municipi d’Hostalric amb 4.139 habitants i quasi 2.100 habitatges i el
municipi de Fogars de la Selva amb 1.516 habitants i quasi 1.400 habitatges han
experimentant un important creixement .

Atès que un dels reflexes més significatius en el creixement de les tasques
administratives d’ambdós ajuntaments són les xifres dels pressupostos que han
experimentat un important augment, que desglossat per anys és el següent:

Hostalric

Fogars de la Selva
Any 2015
3.545.960

1.980.000
Any 2016
3.817.638

2.930.000
Any 2017
5.101.606

2.445.000
Any 2018
4.633.730,20

3.552.000
Any 2019
4.905.522

3.020.000

La conclusió final de totes aquestes dades demogràfiques i econòmiques és la
necessitat de replantejar l’estructura administrativa de l’agrupació per tal d’adaptar-la
a la realitat actual procedint a deixar sense efecte l’Agrupació Intermunicipal de
Fogars de la Selva i Hostalric pel sosteniment d’un secretari en comú.

Vist l’informe jurídic emès pel secretari de l’Ajuntament d’Hostalric relatiu la dissolució
de l’Agrupació dels municipis de Fogars de la Selva i Hostalric pel sosteniment en
comú del lloc de Secretaria Interventor.

Atès que, pel volum de població i el nivell de recursos econòmics, un cop dissolta
l’Agrupació Intermunicipal, la classificació de la secretaria d’Hostalric i Fogars de la
Selva, hauria de ser Secretaria Intervenció.
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Atès que, pel volum de població i nivell de recursos econòmics, un cop dissolta
l’Agrupació Intermunicipal, a Fogars de la Selva s’ha de catalogar com a Secretaria
Intervenció.

D’acord amb l’expedient administratiu instruït a les dues memòries, es considera que
per a la dissolució de l’agrupació, entenem que, un cop acordada aquesta, s’ha de
qualificar la Secretaria Intervenció d’Hostalric i Fogars de la Selva com a
Secretaria-Intervenció.

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 d’Hostalric i Fogars de la Selva 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 d’Hostalric i Fogars de la Selva, als efectes
de sosteniment en comú del lloc de Secretaria Intervenció,

SEGON. NOTIFICAR aquest acord als ajuntaments interessats.

9. JG1013/000011/2020-PDDHAMSG; Prop. dip. del. Habit., Assist. Mun., Serv.
Gral.; Intervenció (010): Aprovar un conveni de col·laboració
interadministrativa entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Sant
Feliu de Llobregat (Barcelona) per al subministrament de documentació
per a l'exercici del control intern a les entitats local (exp. 2020/3171)

El Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control
intern de les entitats del sector públic (RCIL), té per objecte el desenvolupament
reglamentari que preveu l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i la seva
finalitat és regular els procediments de control intern, la metodologia d’aplicació i els
criteris d’actuació.

Entenent que l’aplicació de les previsions que conté el RCIL esdevé un àmbit
complex, que requereix l’especialització adequada del personal local, amb la finalitat
de donar resposta als nous requeriments normatius, i atenent a la tipologia de
municipis de la demarcació de Girona, amb 130 municipis amb una població inferior
als 1.000 habitants (59 %) i únicament 21 amb una població superior als 10.000
habitants (9 %), la Diputació de Girona ofereix a les entitats locals gironines,
prioritàriament a les de menor població i menys capacitat econòmica i de gestió, un
servei d’assistència en control intern amb la finalitat de millorar l’exercici del control
intern a les entitats locals de Girona.
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En el marc de desenvolupament del Servei d’Assistència en l’Exercici del Control
Intern a les Entitats Locals, la Diputació de Girona, d’acord amb el preveu el seu Pla
de Serveis, ha elaborat models de documentació i informes que permeten
sistematitzar part de la funció interventora i del control financer, oferint als municipis
de la seva província:

 L’inventari d’actuacions subjectes a fiscalització i intervenció limitada prèvia en
règim de requisits bàsics.

 Les fitxes de fiscalització i intervenció limitada prèvia adaptades als extrems
fixats a l’Acord del Consell de Ministres en relació amb l’exercici de la funció
interventora en règim de requisits bàsics.

 Models d’informes resultants de l’exercici de la fiscalització i intervenció limitada
prèvia en règim de requisits bàsics.

 Diversos models de documents d’aplicació per a l’exercici de la funció
interventora.

 L’inventari d’actuacions sotmeses obligatòriament a control permanent, previstes
a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica del sector
públic local atribuïdes a l’òrgan interventor, d’acord amb l’article 32.1.d de
l’RCIL.

 Models d’informes resultants de l’exercici del control permanent derivats de les
actuacions previstes a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió
econòmica del sector públic local atribuïdes a l’òrgan interventor.

 Diversos models de documents d’aplicació per a l’exercici del control financer.

Aquesta documentació, que facilita el desenvolupament de les tasques derivades de
la funció interventora i del control financer, és susceptible d’utilització per l’Ajuntament
de Sant Feliu de Llobregat, la qual cosa representa una significativa economia de
recursos, i permet  l’exercici del control intern dins el marc normatiu vigent.

La Diputació de Girona lidera l’adaptació de la normativa sobre control intern al petit
municipi i modelitza el seu sistema d’assistència, resultant els criteris empleats per a
la seva adaptació aprofitables per l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.

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

Vist l’informe del Servei d’Assistència en l’Exercici del Control Intern a les Entitats
Locals que es transcriu íntegrament, d’acord amb el següent tenor literal:

“INFORME DEL CENTRE GESTOR INTERVENCIÓ
Assumpte: Conveni de col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Girona i
l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) per al subministrament de
documentació per a l’exercici del control intern a les entitats locals

ANTECEDENTS

Que la Diputació de Girona va aprovar en data 21 de novembre de 2017, modificat en
les sessions plenàries del 15 de maig de 2018 i el 17 de setembre de 2019, el Pla de
Serveis de la Diputació de Girona d’Assistència en l’Exercici del Control Intern a les
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Entitats Locals, que té com a finalitat assessorar en el procés d’implantació del Reial
decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern de
les entitats del sector públic (RCIL), que té per objecte el desenvolupament del
reglament previst a l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que pretén regular els
procediments de control intern, la metodologia d’aplicació i els criteris d’actuació.

Que en el marc de desenvolupament del Servei d’Assistència en l’Exercici del Control
Intern a les Entitats Locals de la Intervenció de la Diputació de Girona, s’han generat
models de documentació i informes que faciliten el desenvolupament de les tasques
derivades de la funció interventora i del control financer.

Que l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat ha sol·licitat la col·laboració de la
Diputació de Girona per poder desenvolupar l’exercici de la funció interventora i el
control financer utilitzant els models de documentació i informes generats des del
Servei d’Assistència en l’Exercici del Control Intern a les Entitats Locals.

Es considera oportú establir un acord de col·laboració en matèria de control intern
amb l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat per detallar els compromisos de la
Diputació de Girona i garantir el bon ús de la documentació transferida.

S’INFORMA

Que l’expedient incorpora una memòria justificativa del conveni on s’analitzen tots els
preceptes establerts en l’article 50 de Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic.

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

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

D’acord amb això, s’informa favorablement l’aprovació del text del conveni de
col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Sant
Feliu de Llobregat (Barcelona) per al subministrament de documentació per a l’exercici
del control intern a les entitats locals.”

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

PRIMER. Aprovar la formalització d’un conveni de col·laboració entre la Diputació de
Girona i l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i, del següent tenor literal:

“Conveni de col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Girona
i l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) per al
subministrament de documentació per a l’exercici del control intern a les
entitats locals
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Parts que intervenen:

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

I, per l’altra, l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, amb NIF P0808700I representat
per [càrrec], [nom i cognoms], assistit per [càrrec], [nom i cognoms].

Exposen:

El Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control
intern de les entitats del sector públic local (RCIL), té per objecte el desenvolupament
reglamentari que preveu l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i la seva
finalitat és regular els procediments de control intern, la metodologia d’aplicació i els
criteris d’actuació.

Entenent que l’aplicació de les previsions que conté l’RCIL esdevé un àmbit complex,
que requereix l’especialització adequada del personal local, amb la finalitat de donar
resposta als nous requeriments normatius, i atenent a la tipologia de municipis de la
demarcació de Girona, la Diputació de Girona ofereix a les entitats locals gironines,
prioritàriament a les de menor població i menys capacitat econòmica i de gestió, un
servei d’assistència en control intern amb la finalitat de millorar l’exercici del control
intern a les entitats locals de Girona.

La Diputació de Girona, d’acord amb el que preveu el seu Pla de Serveis, ofereix als
municipis de la seva província:

 L’inventari d’actuacions subjectes a fiscalització i intervenció limitada prèvia en
règim de requisits bàsics.

 Les fitxes de fiscalització i intervenció limitada prèvia adaptades als extrems
fixats a l’Acord del Consell de Ministres en relació amb l’exercici de la funció
interventora en règim de requisits bàsics.

 Models d’informes resultants de l’exercici de la fiscalització i intervenció limitada
prèvia en règim de requisits bàsics.

 Diversos models de documents d’aplicació per a l’exercici de la funció
interventora.

 L’inventari d’actuacions sotmeses obligatòriament a control permanent, previstes
a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica del sector
públic local atribuïdes a l’òrgan interventor, d’acord amb l’article 32.1.d de
l’RCIL.

 Models d’informes resultants de l’exercici del control permanent derivats de les
actuacions previstes a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió
econòmica del sector públic local atribuïdes a l’òrgan interventor.

 Diversos models de documents d’aplicació per a l’exercici del control financer.

Aquesta documentació, que facilita el desenvolupament de les tasques derivades de
la funció interventora i del control financer, és susceptible d’utilització per l’Ajuntament
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de Sant Feliu de Llobregat, la qual cosa representa una significativa economia de
recursos, i permet  l’exercici del control intern dins el marc normatiu vigent.

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

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

Acorden:

Primer.- Objecte

Compartir coneixement i experiència en el procés d’implantació del Reial decret
424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern de les
entitats del sector públic local (RCIL), que té per objecte el desenvolupament
reglamentari que preveu l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i la finalitat
del qual és regular els procediments de control intern, la metodologia d’aplicació i els
criteris d’actuació.

Segon.- Durada

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

Tercer.- Compromisos de la Diputació de Girona

Facilitar i mantenir actualitzat, en suport informàtic de text i full de càlcul, segons sigui
procedent:

a) Models de documentació per a l’aprovació i aplicació del model de control intern,
així com per a la tramesa dels resultats del control intern de l’exercici, disponibles
prèviament per a les entitats locals adherides al Servei d’Assistència en l’Exercici
del Control Intern a les Entitats Locals (SCI).

b) Per a l’exercici de la funció interventora:
 L’inventari d’actuacions subjectes a fiscalització i intervenció limitada prèvia en

règim de requisits bàsics.
 Les fitxes de fiscalització i intervenció limitada adaptades prèviament als

extrems fixats per l’Acord del Consell de Ministres en relació amb l’exercici de
la funció interventora en règim de requisits bàsics.

 Models d’informes resultants de l’exercici de la fiscalització i intervenció
limitada prèvia en règim de requisits bàsics.

 Diversos models de documents d’aplicació per a l’exercici de la funció
interventora, disponibles prèviament per a les entitats locals adherides a l’SCI.
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c) Per a l’exercici del control financer:
 L’inventari d’actuacions sotmeses obligatòriament a control permanent,

previstes a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica
del sector públic local atribuïdes a l’òrgan interventor, d’acord amb l’article
32.1.d de l’RCIL.

 Models d’informes resultants de l’exercici del control permanent derivats de les
actuacions previstes a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió
econòmica del sector públic local atribuïdes a l’òrgan interventor.

 Diversos models de documents d’aplicació per a l’exercici del control financer,
disponibles prèviament per a les entitats locals adherides a l’SCI.

La Diputació de Girona conservarà en tot moment la propietat intel·lectual del
coneixement transferit.

Quart.- Compromisos de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Els compromisos de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat són els següents:

a) Utilitzar la informació facilitada per la Diputació de Girona, únicament per al
desenvolupament de les tasques de control intern del seu sector institucional, i no
cedir-la a tercers per a cap finalitat, i específicament la comercial.

b) Vetllar per tal que la utilització de la documentació transferida per la Diputació de
Girona, quan s’inclogui en aplicacions informàtiques, conservi la referència d’autor
i es reservi a la finalitat autoritzada.

c) Remetre a la Diputació de Girona, si es considera oportú, una memòria anual  que
inclogui propostes de millora i altres aportacions que puguin resultar de la seva
implementació, amb la finalitat de millorar l’assistència i trobar solucions a les
qüestions que vagin sorgint.

Cinquè.- Comunicacions

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

Sisè.- Responsables

Serà responsable i participarà en el projecte per part de la Diputació de Girona la
Intervenció General de la Diputació.

Serà responsable i participarà en el projecte per part de l’Ajuntament de Sant Feliu de
Llobregat la Intervenció de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Setè.- Causes d’extinció

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

Vuitè.- Eficàcia i publicitat

El conveni obliga des del moment de la seva signatura.

La Diputació de Girona ha de publicar el text íntegre del conveni al Butlletí Oficial de la
Província de Girona, a la web del Registre de convenis de col·laboració i de
cooperació de la Generalitat de Catalunya i una referència d’aquest al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat al butlletí oficial
de la comunitat autònoma o de la província corresponent.

Novè.- Naturalesa jurídica

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

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

Girona, Per la Diputació de Girona, [càrrec], [nom i cognoms], Sant Feliu de Llobregat,
Per l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, càrrec], [nom i cognoms]”

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

TERCER. Traslladar el present acord a l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i al
Servei d’Assistència en l’exercici del control intern als ens locals de la Diputació de
Girona.

10. JG1013/000005/2020-PDDMA; Proposta dip. del. Medi Ambient; Medi
Ambient (014): Concessió de pròrroga al Consorci de les Vies Verdes de
Girona per a l'execució i la presentació de la justificació de les accions de
manteniment i inversió en millora xarxa vies verdes (exp. 2019/5569)

La Junta de Govern va resoldre en data 3 de setembre de 2019 atorgar al
Consorci de les Vies Verdes una subvenció de 949.999,99 euros per al
finançament extraordinari per accions de manteniment i inversió en millora de
la xarxa de vies verdes (exp. 2019/5569), fixant el termini per presentar la
justificació fins el 31 de març de 2020.

Vist l'escrit presentat pel Consorci de les Vies Verdes de Girona el passat 10
de febrer de 2020 sol·licitant una pròrroga fins el 30 de juny de 2020 per a
l’execució de les activitats subvencionades, i d’una pròrroga fins el 30 de
setembre de 2020 en el termini de justificació a fi de possibilitar la correcta
execució de l'esmentada actuació.
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Vist l’informe del servei de Medi Ambient, de data 17 de febrer de 2020, el qual
es transcriu a continuació:

“INFORME DEL SERVEI DE MEDI AMBIENT
ASSUMPTE: Sol·licitud de pròrroga del Consorci de les Vies verdes de Girona
per a l’execució i la presentació de la justificació de les accions de
manteniment i inversió en millora xarxa vies verdes objecte de subvenció. Exp.
2019/5569

ANTECEDENTS

La Junta de Govern va resoldre en data 03/09/2019 l’atorgament al Consorci
de les Vies Verdes de Girona d’una subvenció de 949.999,99 euros per a
accions de manteniment i inversió en millora xarxa vies verdes, fixant el termini
per executar les actuacions fins el 31/12/2019 i per presentar la justificació fins
el 31/03/2020.

Vist l'escrit presentat pel beneficiari el passat 10/02/2020 en què sol·licita una
pròrroga en el termini d’execució i de justificació a fi de possibilitar la correcta
execució de l'esmentada actuació.

INFORME

S'informa FAVORABLEMENT la concessió d'una pròrroga fins el dia
30/06/2020 per a l’execució de les actuacions i fins el dia 30/09/2020 per a la
presentació de la corresponent justificació, la qual cosa no ha de suposar
modificació de cap altra condició en la tramitació de l'esmentada subvenció.”

Vist que el punt 12 de l’acord de la concessió de la subvenció preveu que
l’òrgan concedent serà el competent per resoldre les modificacions.

D'acord amb els antecedents i atès que la competència correspon a la Junta
de Govern, a l’empara de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, al tractar-se d’una subvenció d’import superior a 18.000,00
euros, segons delegació efectuada a aquesta per resolució de presidència de
data 18 de juliol de 2019, modificada el 20 d’agost de 2019, la Junta de
Govern, per unanimitat, acorda:

PRIMER. Concedir al Consorci de les Vies Verdes de Girona, NIF P1700047B,
exp. 2019/5569, una pròrroga fins el dia 30 de juny de 2020 per a l’execució, i
una pròrroga fins el 30 de setembre de 2020 per a la presentació de la
corresponent subvenció concedida de 949.999,99 euros per al finançament
extraordinari per accions de manteniment i inversió en millora de la xarxa de
vies verdes.
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SEGON. La concessió d’aquest canvi no modifica cap altra condició de l'ajut
esmentat i en cas que el beneficiari no la justifiqui dins del nou termini
assenyalat, s’iniciarà l’expedient d’anul·lació de la subvenció no justificada.

TERCER. Notificar la present resolució al Consorci de les Vies Verdes de
Girona.

11. JG1013/000001/2020-PDDNT; Proposta dip. del. Noves Tecnologies; Noves
tecnologies (016): Convocatòria 2020 museus i col·leccions de les
comarques gironines - noves tecnologies (exp. 2020/435)

El Pla Estratègic de Subvencions (2020-2023), aprovat pel Ple de la Diputació de
Girona en sessió de 17 de desembre de 2019, estableix una línia de subvencions a
museus i col·leccions de les comarques gironines per finançar i facilitar l’accés a
equipaments i actuacions relacionades amb les noves tecnologies.

La Diputació de Girona, en l’exercici de les seves competències pròpies d'assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, definides a l’article 36 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, pretén resoldre
necessitats dels beneficiaris relacionades amb les noves tecnologies finançant-los
equipament i actuacions per assolir aquest propòsit, tendent a l’actualització i
modernització del 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 i facilitar l’accés a equipaments i actuacions relacionades amb
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 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 convocatòria de subvencions, en règim de concurrència
competitiva, a museus i col·leccions de les comarques gironines per finançar i facilitar
l’accés a equipaments i actuacions relacionades amb les noves tecnologies, any 2020,
el text de la qual es transcriu literalment a continuació:

«CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A MUSEUS I COL·LECCIONS DE LES
COMARQUES GIRONINES PER FINANÇAR I FACILITAR L’ACCÉS A EQUIPAMENTS I
ACTUACIONS RELACIONADES AMB LES NOVES TECNOLOGIES, ANY 2020.
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1. Objecte, finalitat i procediment de concessió
Subvencions en règim de concurrència competitiva per a museus i col·leccions de les
comarques gironines emmarcades en el programa de subvencions de l’Àrea de Cultura,
Noves Tecnologies, Esports i Educació destinades a finançar i facilitar l’accés a
equipaments i actuacions relacionades amb les noves tecnologies, any 2020, 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.
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 4.a d’aquesta convocatòria.
El procediment de concessió d’aquestes subvencions és el de concurrència competitiva
en convocatòria pública que aprova la Junta de Govern, d’acord amb el punt 2 de les
bases reguladores. Les subvencions es concediran a tots els destinataris que compleixin
els requisits previstos a les bases i a la convocatòria, i que presentin les sol·licituds en el
període fixat.

2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària
L’import total destinat a la convocatòria és de 30.000,00 euros. Les aplicacions
pressupostàries en les quals es carrega el crèdit pressupostari i els imports són els
següents:
Aplicació pressupostària Import
310 4910 76201 Ajuts a ajuntaments per a noves tecnologies en
museus i col·leccions.

15.000,00 €

310 4910 78100 Ajuts a entitats no lucratives per a noves tecnologies en
museus i col·leccions.

15.000,00 €

Total 30.000,00 €
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, prèvia tramitació, si cal, de la modificació
pressupostària corresponent.

3. Instrucció de l’expedient
El Servei de Noves Tecnologies de la Diputació de Girona instruirà i ordenarà l’expedient
per a l’atorgament de les subvencions previstes en aquesta convocatòria. La proposta de
resolució l’elaborarà la Comissió Avaluadora que estableixen les bases específiques
reguladores. Els grups polítics de Diputació de Girona podran designar una persona
representant a la Comissió Avaluadora, la qual hi podrà ser amb veu, però sense vot.

4. 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 superi els 1.700,00 euros.
En el supòsit que la suma de totes les subvencions que es concedeixin no esgotés la
totalitat del crèdit, es podrà anul·lar el crèdit sobrant.
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b) Àmbit temporal de les accions subvencionables. Se subvencionaran actuacions
realitzades a partir de l’1 de gener de 2020 i fins al 31 de desembre de 2020.
c) Termini per justificar. El termini per justificar la totalitat de l’objecte subvencionat
finalitza el 31 de març de 2021.

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. Per fer-ho, podran utilitzar,
entre d’altres, la pàgina web, el tauler d'anuncis, el tauler electrònic, o 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.

5. Termini de resolució i notificació
5.1. 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.
5.2. 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.

6. 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.

7. Publicitat
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler electrònic de Diputació de Girona 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.

8. Protecció de dades
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 Diputació de Girona com a responsable del tractament en el sentit de
l’article 4.7 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27
d’abril de 2016 (Reglament general de protecció de dades), amb la finalitat de gestionar la
convocatòria i portar a terme les actuacions que se’n derivin establertes per llei. La
legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment d’una missió d’interès públic
(art. 6.1 e del Reglament) i d’obligacions legals (art. 6.1 c).
Si l’objecte de la subvenció implica el tractament de dades de caràcter personal, els
beneficiaris i les entitats col·laboradores han de complir amb la normativa aplicable i han
d’adoptar i implementar les mesures de seguretat que estableix la legislació vigent.
Si la tramitació de la sol·licitud implica comunicar a Diputació de Girona dades de terceres
persones, les persones sol·licitants hauran d'informar les persones afectades d'aquesta
comunicació.

Per exercir els drets reconeguts al Reglament general de protecció de dades (accés a les
dades, portabilitat, rectificació, supressió, sol·licitud de la limitació del tractament i
oposició), la persona interessada es podrà adreçar a Diputació de Girona en qualsevol
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moment. La informació detallada del tractament, incloent-hi les vies d'exercici dels drets
de les persones interessades, es pot consultar a la seu electrònica de Diputació de
Girona».

SEGON.- Autoritzar la despesa derivada de la convocatòria d’acord amb les bases
reguladores corresponents i fixar la dotació pressupostària en 30.000 euros amb
càrrec a les aplicacions pressupostàries 310 4910 76201 «Ajuts a ajuntaments per a
noves tecnologies a museus i col·leccions”, 15.000 euros; i 310 4910 78100 «Ajuts a
entitats no lucratives per a noves tecnologies a museus i col·leccions», 15.000 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.

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

12. JG1013/000002/2020-PDDNT; Proposta dip. del. Noves Tecnologies; Noves
tecnologies (016): Concessió de subvencions de la segona convocatòria
de 2019 per 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)

Vistes les bases reguladores, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió de
22 de gener de 2019, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) núm.
22, de 31 de gener de 2019;

Vist que  la Junta de Govern de Diputació de Girona, el dia 5 de novembre de 2019 va
aprovar la segona convocatòria d’aquesta línia de subvencions, publicada al BOP núm.
239, de 16 de desembre de 2019

D’acord amb l’article 2 de les bases reguladores de subvencions de Diputació de Girona a
museus i col·leccions de les comarques gironines per finançar despeses relacionades
amb les noves tecnologies l’òrgan competent per aprovar la convocatòria i la concessió és
la Junta de Govern.

Vista la proposta de resolució d’aquesta campanya de la Comissió Qualificadora en la
seva reunió del 4 de febrer de 2020 i vist que s’havia previst un número de sol·licituds de
subvencions superior tant per a entitats no lucratives com per a ajuntaments, i que n’han
arribat menys en ambdós casos.

Vist l’informe favorable del cap del Servei, que acredita l’existència de crèdit pressupostari
adequat a la despesa que es proposa contreure;

D’acord amb els antecedents exposats, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat
de Noves Tecnologies, per unanimitat, acorda:
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Primer. Concedir als beneficiaris que s’esmenten a continuació les subvencions que es
detallen a continuació:

Subvencions amb càrrec a l’aplicació pressupostària 310 4910 76201 de 2020:
Expedien
t Ajuntament Museu NIF titular concedit (€)

1 2020/1271 Ajuntament de
Girona

Museu d'Història de
Girona

P1708500
B 1.666,66 €

2 2020/1270 Ajuntament de Salt Museu de l'Aigua de
Salt

P1716400
E 1.666,66 €

3 2020/312 Ajuntament de
Sant Hilari Sacalm Museu Guilleries P1717400

D 1.666,66 €

4.999,98 €

Subvencions amb càrrec a l’aplicació pressupostària 310 4910 78100 de 2020:
Expedien
t Entitat no lucrativa Museu NIF titular concedit

(€)

1 2020/310 Capitoli de la Catedral de
Girona

Tresor de la
Catedral de
Girona

R1700103C 1.666,66 €

2 2020/308
Fundació Museu del
Cinema - Col·lecció
Tomàs Mallol

Museu del
Cinema G17423583 1.666,66 €

3 2020/1262 Patronat Call de Girona
Museu
d'Història dels
Jueus

P6708502G 1.666,66 €

4 2020/305

Fundació
Promediterrània
conservació, estudi i la
difusió del patrimoni
cultural i marítim

Museu de la
Pesca G17752635 1.666,66 €

5 2020/306 Terracota Museu de
Ceràmica de la Bisbal

Museu de la
Ceràmica Q1700639F 1.666,66 €

8.333,30 €

Segon. Anul·lar el crèdit sobrant de l’aplicació 310/4910/76201 de l’any 2020, per un
import total -5.000,02 euros, i de l’aplicació 310/4910/78100, per un import total de
-1.666,70 euros.

Tercer. Establir el termini màxim de justificació el 30 de setembre de 2020.

Quart. Notificar els beneficiaris que, una vegada comunicada la concessió de la
subvenció, si en el termini d’un mes no manifesten el contrari, s’entendrà que accepten la
subvenció així com les condicions generals i específiques fixades que hi siguin
d’aplicació.
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Cinquè. Comunicar el present acord als beneficiaris de les subvencions i als peticionaris
la sol·licitud dels quals ha estat desestimada, si s’escau, amb indicació dels recursos que
són procedents.

Sisè. Condicionar el lliurament de les subvencions, que són compatibles amb altres
ajudes, al compliment de les bases reguladores i a la presentació del compte
justificatiu (model www.ddgi.cat) dins del termini establert».

13. JG1013/000002/2020-PDDPDEL; Prop. dip. del. Prom. i Desenv. Econ.
Local; Promoció i desenvolupament Econòmic Local (015): Aprovar la
convocatòria per participar a la segona edició dels premis Projecta't:
Formació, Mentoria i Tutorització per a Emprenedors de la demarcació de
Girona - any 2020 (exp. 2020/2732)

La Diputació de Girona, mitjançant el Servei de Promoció i Desenvolupament
Econòmic Local, té com a línia d’actuació prioritària la gestió i col·laboració en els
projectes relacionats amb el foment de l’ocupació i el desenvolupament  econòmic
integral i equilibrat dels municipis del seu àmbit territorial. 

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

En aquest context la Diputació de Girona ha desenvolupat el Co-Creix, un programa
d’emprenedoria impulsat per l’Àrea de Promoció Econòmica i aprovat pel Ple de la
corporació en la sessió del 19 de juliol de 2016 que té com a objectiu donar suport als
ens locals en temes d’emprenedoria per ajudar les empreses i els emprenedors del
territori a posar en pràctica les seves idees i a potenciar la innovació.
Aquest programa es va incloure com a un dels projectes a desenvolupar en el marc
dels projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) de la demarcació de
Girona, concretament dins el PECT d’Ecosistema Innovador.

En el DOGC núm. 7606, de 25 d’abril de 2018, es va publicar la Resolució
GAH/815/2018, de 19 d’abril, per la qual se seleccionen els projectes d’especialització
i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa Operatiu
(PO) FEDER de Catalunya 2014-2020. D’acord amb aquesta resolució, el Programa
Co-Creix, inclòs en el PECT d’Ecosistema Innovador, és un dels beneficiaris per
obtenir cofinançament FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional) en el
marc del PO FEDER de Catalunya 2014-2020.

Els premis projecta’t s’emmarquen dins les actuacions definides en el programa
Co-Creix, i contribueixen a l’impuls i dinamització del teixit emprenedor de la
demarcació així com a la difusió de les iniciatives emprenedores de qualitat.
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El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de 18 de febrer de 2020, va aprovar les
bases reguladores per participar a la segona edició dels premis Projecta’t: Formació,
Mentoria i Tutorització per a Emprenedors de la demarcació de Girona, que es van
publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) número 40, de 27 de
febrer de 2020.

Tant el contingut com la tramitació de les bases per participar als premis Projecta’t:
Formació, Mentoria i Tutorització per a Emprenedors de la demarcació de Girona que
es transcriuen en aquest informe s’ajusten als requeriments de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions (LGS), a l’RD 887/2006, de 21 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament de l’LGS, i a l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona.

D’acord amb l’article 3 de les bases reguladores per participar als premis Projecta’t:
Formació, Mentoria i Tutorització per a Emprenedors de la demarcació de Girona,
l’òrgan competent per aprovar-la és la Junta de Govern.

Vistos els antecedents i de conformitat amb l'informe de la cap del Servei de Promoció
Econòmica – Diplab i amb la diligència de Secretaria, la Junta de Govern, a proposta
del diputat delegat de Promoció i desenvolupament econòmic local de la Diputació de
Girona, per unanimitat, acorda:

PRIMER. Aprovar la convocatòria per participar als premis Projecta’t: Formació,
Mentoria i Tutorització per a Emprenedors de la demarcació de Girona. Any 2020, que
es transcriu literalment tot seguit:

“Convocatòria per participar a la segona edició dels premis Projecta’t: Formació,
Mentoria i Tutorització per a Emprenedors de la demarcació de Girona - any 2020

1. Objecte i finalitat
Els premis Projecta’t, en règim de concurrència competitiva, es dirigeixen a empreses
i autònoms amb una trajectòria màxima de cinc i tres anys respectivament, amb
domicili fiscal i centre de treball a la demarcació de Girona i amb un alt potencial de
creixement. Aquesta iniciativa de suport a l’emprenedoria s’emmarca en el programa
«Co-Creix» i té com a principal objectiu l’impuls dels projectes empresarials de la
demarcació de Girona, així com la dinamització econòmica i el foment de
l’autoocupació. Els premis consisteixen en un acompanyament durant sis mesos, en
què els equips guanyadors rebran el suport personalitzat d’un mentor, d’acord amb el
que s’estableix a les bases específiques reguladores.

2. Criteris de valoració 
Es constituirà una comissió tècnica, prèvia a la comissió avaluadora, que analitzarà el
detall de les sol·licituds i de la informació presentada, seguint els criteris de valoració
definits a les bases, i sol·licitarà la documentació addicional que consideri oportuna.

La comissió tècnica estarà formada per:
a) La cap del Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local (PiDEL) de

la Diputació de Girona
b) La tècnica del Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local (PiDEL)

de la Diputació de Girona que coordina el programa «Co-Creix».
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c) Dos experts provinents d’una altra diputació catalana, de la Generalitat, d’una
universitat, d’un espai d’allotjament empresarial o d’una entitat de suport a
l’emprenedoria.

De les candidatures presentades es valorarà l’activitat i la trajectòria empresarial, la
capacitat per generar un impacte econòmic i social, el repte i/o oportunitat de millora i
la justificació de la necessitat d’un mentor que contribueixi al seu creixement.

Els criteris per valorar les candidatures presentades són:

1. Projecte empresarial: 35 PUNTS
1.1. Producte o servei que es comercialitza
1.2. Mercat potencial: identificació i escalabilitat
1.3. Model de negoci: adequació i viabilitat
1.4. Equip: dedicació al projecte, formació i experiència, motivació, etc.

2. Mentoria: 30 PUNTS
2.1. Identificació del repte i/o oportunitat de millora
2.2. Identificació dels objectius a assolir amb la mentoria
2.3. Justificació de la necessitat d’un mentor
2.4. Identificació del perfil del mentor

3. Objectius de desenvolupament sostenible (ODS): el premis volen impulsar les
iniciatives empresarials que s’emmarquen en algun dels 17 objectius de
desenvolupament sostenible (ODS) que es marquen des d’Europa: 3 PUNTS
3.1. Identificació dels ODS
3.2. Identificació de la fita de l’ODS
3.3. Integració dels objectius en el model de negoci i estratègia empresarial

4. El projecte està emmarcat dins l’estratègia de recerca i innovació per a
l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT): 2 PUNTS
4.1. El projecte s’engloba dins dels àmbits sectorials líders de la RIS3CAT
4.2. El projecte té un component de recerca, creatiu o d’innovació

Els sol·licitants que hagin superat els 35 punts en la primera fase han de defensar la
seva candidatura davant la comissió tècnica. La presentació es farà presencialment, a
les dependències de la Diputació de Girona, en la data que sigui comunicada a cada
sol·licitant.

La presentació consta de dues parts: durant la primera, de 3 minuts, els candidats han
de defensar i explicar l’activitat empresarial (necessitat, producte/servei, mercat,
model de negoci, dedicació i experiència de l’equip, innovació/creativitat/recerca),
identificar el repte i/o oportunitat de millora i justificar la necessitat d’un mentor que
contribueixi al seu creixement. Durant la segona part, de 5 minuts, han de respondre a
les preguntes del jurat.

Aquesta segona fase tindrà una puntuació màxima de 30 PUNTS que es repartirà de
la següent forma:
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 Activitat empresarial: Claredat en l'explicació dels productes/serveis de l'empresa i
identificació de la necessitat que cobreixen. Explicació del model de negoci i de la
generació d’ingressos. En el cas de trobar-se en una reformulació del model de
negoci, dels productes o del mercat, cal argumentar la situació. 10 punts

 Oportunitat de millora i suport extern: L’equip identifica i justifica el repte o
l’oportunitat de creixement i concreta l’àmbit o àmbits per als quals es necessita el
suport personalitzat d’un assessor extern a l’empresa. Es justifica àmpliament la
necessitat d’un mentor i s’identifica algun perfil concret. 10 punts

 Exposició i respostes: Participació dels membres de l’equip en l’exposició.
Valoració de la presentació (clara, precisa, gràfica, amb suport digital, aportació
d'informació addicional, mostra el producte, etc.). Capacitat de l’equip per
respondre raonadament les preguntes del jurat. 10 punts

Els projectes han d’obtenir una puntuació mínima de 60 punts per poder ser
seleccionats.

3. Termini de presentació de sol·licituds
El termini per presentar les sol·licituds és de trenta dies naturals 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 la
Diputació de Girona (www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació que s’estableix
en l’article 8 de les bases reguladores.

Les sol·licituds s’han de presentar a la Diputació, en el termini que s’estableixi en la
convocatòria, pel canal electrònic o telemàtic, a través de l’aplicació «Tràmit de
subvencions per a entitats, empresa i ciutadania» (a l’apartat de Promoció
Econòmica) i seguint els passos que figuren en aquesta aplicació de subvencions.

Les sol·licituds, emplenades degudament, han d’estar signades digitalment per la
persona que representi legalment l’empresa. Es poden utilitzar els sistemes de
signatura electrònica acceptats per la Diputació de Girona, que s’especifiquen a la seu
electrònica. La presentació implica la plena acceptació de les bases.

4. Termini de resolució i notificació

4.1. Termini de resolució
El termini per resoldre sobre la convocatòria és el que determinen les bases. Una
vegada transcorregut el termini sense que s’hagi adoptat una resolució, els
sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci
administratiu.

4.2. Termini de notificació
La notificació es farà mitjançant la publicació de la resolució al tauler electrònic de la
Diputació de Girona.

5. Règim de recursos
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La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta
resolució escau interposar un recurs contenciós administratiu davant dels jutjats
contenciosos administratius de Girona, en el termini de dos mesos a comptar de
l’endemà de la notificació. Alternativament, i de manera potestativa, s’hi pot interposar
un recurs de reposició davant del president de la Diputació de Girona, en el termini
d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació.

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

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

TERCER. Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot
interposar, amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició davant la Junta de Govern
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.

14. JG1013/000005/2020-PDDPDEL; Prop. dip. del. Prom. i Desenv. Econ.
Local; Promoció i desenvolupament Econòmic Local (015): Proposta de
concessió de subvencions per a projectes i accions de promoció
econòmica adreçades als membres de la Xarxa de Serveis Locals de
Promoció Econòmica (Exp. 2019/7204)

Vistes 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), aprovades pel Ple de la Diputació de Girona 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.

Vista la convocatòria aprovada per la Junta de Govern, en data 5 de novembre de
2019, publicada al BOPG núm. 224, de 22 de novembre de 2019.

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

Vist que la previsió de les aplicacions pressupostàries no s’adequa a les sol·licituds
presentades pels diferents ens i que cal una distribució.

Atesos els antecedents esmentats, la Junta de Govern, a proposta del diputat de
Promoció i Desenvolupament Econòmic Local, per unanimitat, acorda::

Primer. Redistribuir l’import de la convocatòria de subvencions per a projectes i
accions de promoció econòmica adreçades als membres de la Xarxa de Serveis
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Locals de Promoció Econòmica 2020, d’import total 277.000,00 €, d’acord amb el
detall següent:

Aplicació pressupostària Crèdits
inicials

Crèdits
finals

Diferència

250/4300/46201 Ajuts a ajuntaments xarxa XSLPE
PiDEL

219.000,00 € 218.000,00
€

-1.000,00 €

250/4300/46300 Ajuts a mancomunitats membres
XSLPE PiDEL

4.000,00 € 7.200,00 € +3.200,00
€

250/4300/46500 Ajuts a consells comarcals membres
XSLPE PiDEL

27.000,00 € 24.800,00 € -2.200,00 €

250/4300/46290 Ajuts a societats municipals XSLPE
PiDEL

6.000,00 € 6.000,00 € 0,00 €

250/4300/46760 Ajuts a consorcis XSLPE PiDEL 21.000,00 € 21.000,00 € 0,00 €

Total 277.000,00 € 277.000,00
€

0,00 €

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

Aplicació pressupostària Reajustament
250/4300/46201 Ajuts a ajuntaments xarxa XSLPE PiDEL Reduir: 1.000,00 €
250/4300/46300 Ajuts a mancomunitats membres XSLPE PiDEL Afegir: 3.200,00 €
250/4300/46500 Ajuts a consells comarcals membres XSLPE PiDEL Reduir: 2.200,00 €

TOTAL 0.00 €

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

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

250/4300/46201 Ajuts a ajuntaments xarxa XSLPE PiDEL

EXP. ENTITAT NIF CONCEPTE SUBVENCIONAT  PRESSUPOST  SOL·LICITAT  CONCEDIT

117
Ajuntament de
Llagostera P1709600I

Mercat laboral: millora formativa en
l'àmbit ocupacional                  5.325,00€                4.000,00€ 4.000,00€

444
Ajuntament de Caldes
de Malavella P1703700C

Formació ocupacional i cicle de tallers
per a empresaris, comerciants i
emprenedors                  6.139,00€                4.000,00€ 4.000,00€

535 Ajuntament de Begur P1701400B
Gestió borsa de treball.  Sector
comercial. Debat economia                  5.500,00€                4.000,00€ 4.000,00€

543
Ajuntament de Riells
de Viabrea P1715500C

La formació, el passaport per a
l'ocupació                  5.200,00€                4.000,00€ 4.000,00€

548
Ajuntament La Bisbal
d'Empordà P1702500H

Aixequem les persianes. Vinils en
aparadors. Campanya aparadors.
Impuls ceràmica.                  5.500,00€                4.000,00€ 4.000,00€

565

Institut Promoció
Econòmica de
Palafrugell P1700054H

Adaptació borsa de treball al web Ipep.
Actualització plafons comercials.                10.200,00€                5.000,00€ 5.000,00€

653
Ajuntament de Sarrià
de Ter P1719800C

Accions formatives. Sector moble.
Coworking 221. Desplegament PE.                  8.978,00€                6.000,00€ 6.000,00€

659
Ajuntament de
Palamós P1712500F

Formació Crea i Emprèn. Jornada
emprenedoria. Dinamització locals buits                  5.000,00€                4.000,00€ 4.000,00€

660
Ajuntament de
Banyoles P1701600G

Campanya per fomentar eliminació
plàstic al mercat setmanal                  8.500,00€                4.000,00€ 4.000,00€
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674
Ajuntament de
Torroella de Montgrí P1721200B

Projectes i accions de promoció
econòmica                  7.000,00€                4.000,00€ 4.000,00€

709
Ajuntament Cassà de
la Selva P1704900H

dinamització i difusió de l'espai
coworking Can Trinxeria                  9.000,00€                6.000,00€ 6.000,00€

706
Ajuntament de la Vall
d'en Bas P1701700E

Accions promoció Vall d'en Bas.
Promoció de Cal Monjo Coworking                  7.500,00€                6.000,00€ 6.000,00€

712
Ajuntament de
Puigcerdà P1715000D

Cicle de formació ocupacional Forma't
2020                  3.050,00€                2.440,00€ 2.440,00€

727 Ajuntament de Ripoll P1715600A

Campanya Nadal. Senyalització
polígons. Sessió formativa. Suport
emprenedoria.                13.571,00€                6.000,00€ 6.000,00€

729
Ajuntament de
Calonge i Sant Antoni P1703800A

Estudi locals buits nucli històric.
Assessorament emprenedors allotjats.                12.100,00€                6.000,00€ 6.000,00€

732 Ajuntament de Vilafant P1723500C

Dinamització comerç, mentoria
personalitzada, eina de tutoria i
formació individualitzada                  3.260,00€                2.600,00€ 2.600,00€

739
Ajuntament de Lloret
de Mar P1710200E

Oferta formativa SOM en l'àmbit
ocupacional                  7.320,00€                4.000,00€ 4.000,00€

744
Ajuntament de
Vidreres P1722700J

Pla de formació i orientació ocupacional
"Aula Activa". Servei informació espai
coworking                  7.500,00€                6.000,00€ 6.000,00€

752 Ajuntament de Salt P1716400E

Suport teixit comercial, foment activitat
emprenedora, economia social i
solidària                31.519,47€              10.000,00€ 7.000,00€

797 Ajuntament de Celrà P1705400H

Reactivació laboral. Assessorament i
suport al comerç. Impuls a la innovació i
creativitat al viver.                  8.770,00€                7.000,00€ 7.000,00€

814
Ajuntament de Sant
Gregori P1717300F

Servei Llémena Activa. Animació
comercial al carrer. Promoció dels
recursos culturals i naturals Sant
Gregori. Dinamització del coworking                  6.250,00€                5.000,00€ 5.000,00€

881 Ajuntament de Pals P1713200B
Cursos i tallers adreçats al sector
turístic, comercial i de serveis                  5.600,00€                4.000,00€ 4.000,00€

889 Ajuntament d'Arbúcies P1700900B

Oficina promoció econòmica.
Campanya de Nadal. Formem els
treballadors de la indústria carrossera                  4.500,00€                4.000,00€ 3.600,00€

902 Ajuntament d'Hostalric P1708900D Mercat de Nadal                  2.265,77€                1.812,62€ 1.812,62€

1025
Ajuntament de
Campdevànol P1704000G Suport al teixit comercial                  4.270,00€                3.416,00€ 3.416,00€

1026 Ajuntament de Llançà P1709900C

Promoció, formació i gestió del comerç
local. Cursos de formació primavera i
tardor 2020                  7.850,00€                4.000,00€ 4.000,00€

1027
Ajuntament de Tossa
de Mar P1721500E

Directori digital de botigues de Tossa de
Mar                  6.655,00€                5.324,00€ 4.000,00€

1035
Ajuntament de
Vilablareix P1722900F

Posa't en marxa. Comerç proximitat.
ImpliCATs amb l'empresa. Rusc
d'empreses                  9.675,00€                7.000,00€ 7.000,00€

1037
Ajuntament de Sant
Feliu de Guíxols P1717000B

Millora de les persones aturades.
Promoció del comerç. Difusió i suport
del coworking.                13.500,00€                7.000,00€ 7.000,00€

1055
Ajuntament de Santa
Cristina d'Aro P1719200F

Formació ocupacional, orientació
laboral, dinamització comercial                  6.000,00€                4.000,00€ 4.000,00€

1063
Ajuntament Castelló
d'Empúries P1705200B Agenda formativa curs febrer/juny 2020                  9.282,55€                4.000,00€ 4.000,00€

1085
Ajuntament de
l'Escala P1706800

Actuacions de dinamització comercial
durant l'any 2020                13.012,92€                4.000,00€ 4.000,00€

1100
Ajuntament de
Figueres P1707200J

Cursos de francès i assessorament a
emprenedors                  7.512,40€                5.000,00€ 5.000,00€

1104
Ajuntament de Sant
Julià de Ramis P1717900C

Suport i difusió comerç, serveis i
restauració                  7.750,00€                4.000,00€ 4.000,00€

1106 Ajuntament de Roses P1716100A Cursos de francès, anglès, alemany                  8.700,00€                4.000,00€ 4.000,00€

1110 Ajuntament de Quart P1715100B Creixem!                  5.000,00€                4.000,00€ 4.000,00€

1113
Ajuntament de Sant
Hilari Sacalm P1717400D

Dinamització comercial del nucli urbà
amb la reubicació d’activitat i la cerca
d'emprenedors                  6.050,00€                4.000,00€ 4.000,00€
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1114 Ajuntament de Besalú P1702200E
Desenvolupament actuacions
econòmiques, empresarials i formatives                  6.100,00€                4.880,00€ 4.880,00€

1117
Ajuntament de
Riudellots P1715900E

Cursos ocupacionals, dinamització
comerç local, dinamització del
coworking Foodlab                  7.500,00€                6.000,00€ 6.000,00€

1122 Ajuntament de Girona P1708500B
Tallers d'emprenedoria tecnològica per
a joves                  6.000,00€                5.000,00€ 4.800,00€

1127
Ajuntament de la
Jonquera P1709300F

Foment emprenedoria i reactivació
associacionisme comercial                  5.000,00€                4.000,00€ 4.000,00€

1129 Ajuntament de Blanes P1702600F

Millora de les competències
professionals per l'ocupabilitat i la
consolidació empresarial                  6.250,00€                5.000,00€ 5.000,00€

1235
Ajuntament de Ribes
de Freser P1715400F Millora del mercat setmanal                  5.000,00€                4.000,00€ 4.000,00€

1606
Ajuntament de Vilobí
d’Onyar P1724800F Fora de termini

TOTAL 197.548,62€

250/4300/46300 Ajuts a mancomunitats membres XSLPE PiDEL
EXP. ENTITAT NIF CONCEPTE SUBVENCIONAT  PRESSUPOST  SOL·LICITAT  CONCEDIT

1045
Mancomunitat de la
Vall de Llémena P1700076A

Formació i orientació ocupacional,
promoció producte local, dinamització
recursos sector turístic                  5.000,00€

               4.000,00€
         4.000,00€

1074
Mancomunitat de la
Vall de Camprodon P1700022E

Campanya digital de promoció dels
sectors econòmics de la Vall de
Camprodon                  4.000,00€

               3.200,00€
         3.200,00€

TOTAL 7.200,00€

220/4300/46500 Ajuts a consells comarcals membres XSLPE PiDEL
EXP. ENTITAT NIF CONCEPTE SUBVENCIONAT  PRESSUPOST  SOL·LICITAT  CONCEDIT

640
Consell Comarcal
Gironès P6700003D Formació a la comarca del Gironès                  5.000,00€

               4.000,00€
         4.000,00€

678
Consell Comarcal
Cerdanya P1700016G Formació i accions emprenedoria                  6.250,00€

               5.000,00€
         5.000,00€

708
Consell Comarcal de
la Selva P6700002F

Creació i consolidació d'empreses.
Dinamització comercial. Xarxa
Emprèn La Selva. Centre-Eix de
negoci                  8.750,00€

               7.000,00€
         7.000,00€

1102
Consell Comarcal
Baix Empordà P6700009A Projecte Sumem                  6.250,00€

               5.000,00€
         5.000,00€

1131
Consell Comarcal Pla
de l'Estany P6700010I

Benvinguts a pagès. Programa del pla
al plat                  4.109,00€

               3.287,20€
         3.287,20€

TOTAL 24.287,20 €

250/4300/46760 Ajuts a consorcis membres XSLPE PiDEL
EXP. ENTITAT NIF CONCEPTE SUBVENCIONAT  PRESSUPOST  SOL·LICITAT  CONCEDIT

646

A g è n c i a
Desenvolupament del
Ripollès P1700070D

Servei orientació, formació i inserció
laboral                86.751,20€

             10.000,00€
       10.000,00€

1119

DinàmiG- Agència
d'Innovació i
d e s e n v o l u p a m e n t
Garrotxa P1700098E

Campanya Olotx2, Garrotxa Emprèn,
dinamització Ca-nyera Coworking                13.400,00€

             10.720,00€
       10.000,00€

TOTAL 20.000,00€

250/4300/46290 Ajuts a societats municipals XSLPE PiDEL
EXP. ENTITAT NIF CONCEPTE SUBVENCIONAT  PRESSUPOST  SOL·LICITAT  CONCEDIT

658 Forallac Progrés SA A55019053
Assessorament a emprenedors i
dinamització empresarial                  7.500,00€ 6.000,00€

6.000,00€
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Cinquè. Disposar la despesa total, de 255.035,82 €, amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries següents del pressupost de 2020 de la Diputació de Girona:

Aplicació pressupostària Import concedit

250/4300/46201 Ajuts a ajuntaments xarxa XSLPE PiDEL 197.548,62 €

250/4300/46300 Ajuts a mancomunitats membres XSLPE PiDEL 7.200,00 €

250/4300/46500 Ajuts a consells comarcals membres XSLPE PiDEL 24.287,20 €

250/4300/46760 Ajuts a consorcis membres XSLPE PiDEL 20.000,00 €

250/4300/46290 Ajuts a ens i societats municipals XSLPE PiDEL 6.000,00 €

Total 255.035,82 €

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

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

Aplicació pressupostària Crèdit
consignat

final

Import
concedit

Diferència

250/4300/46201 Ajuts a ajuntaments membres XSLPE
PiDEL

218.000,00 € 197.548,62 € 20.451,38 €

250/4300/46500 Ajuts a consells comarcals membres
XSLPE PiDEL

24.800,00€ 24.287,20 € 512,80 €

250/4300/46760 Ajuts a consorcis membres XSLPE
PiDEL

21.000,00 € 20.000,00 € 1.000,00 €

TOTAL 21.964,18 €

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

15. JG1013/000006/2020-PDDPDEL; Prop. dip. del. Prom. i Desenv. Econ.
Local; Promoció i desenvolupament Econòmic Local (015): Inici
procediment reintegrament i revocació subvenció nominativa Fundació
Fira de Girona (Exp. 2018/5916)

En data 23 de maig de 2018 La Fundació Fira de Girona va sol·licitar una subvenció
nominativa per al finançament de les despeses de funcionament de l’anualitat 2018.

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària del dia 3 de juliol
de 2018, va acordar la concessió de la subvenció. El punt primer d’aquest acord
estableix que el 90% de la subvenció es paga en concepte de bestreta com a
finançament necessari per dur a terme les accions pròpies de l’entitat. Aquest punt
primer queda condicionat al cinquè, en què s’especifica, d’acord amb l’article 21.4 de
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, que el beneficiari de la
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subvenció ha d’acceptar expressament la subvenció, cosa que va fer el 10 de juliol de
2018.

En data 16 de maig de 2019, l’entitat va presentar la documentació justificativa de la
subvenció i en aquesta hi constava un excés de finançament. Atès que la despesa
prevista era de 1.622.975,00 € i els ingressos reals ascendien a 1.702.588,20 €, el
sobrefinançament en base a la despesa prevista ascendia a 79.613,20 €. Tanmateix,
un cop ajustada la despesa real, es detecta que el sobrefinançament efectiu és de
75.469,29 €.

L’article 19.3 de la Llei general de subvencions 38/2003, de 17 de novembre preveu
que l’import de les subvencions obtingudes per a la mateixa finalitat no podrà superar
el cost de l’activitat subvencionada. En cas que això succeeixi, d’acord amb l’article
37.3 de la mateixa Llei, caldrà reintegrar la subvenció amb l’interès de demora que
correspongui.

Vist que la subvenció de la Diputació és inferior al sobrefinançament obtingut, s’ha de
revocar tota la subvenció i l’entitat ha de reintegrar la quantitat efectivament pagada
que correspon a la bestreta.

Vist que ha transcorregut el temps suficient perquè l’entitat pogués aportar més
informació al respecte o modificar la justificació inicial i no s’hi ha pronunciat.

D’acord amb l’article 12 de l’acord de la Junta de Govern de 3 de juliol de 2018 l’òrgan
competent per adoptar els acords de revocació i reintegrament serà la Junta de
Govern de la Diputació.

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

ACORD

Primer. Declarar el sobrefinançament de la subvenció nominativa concedida a la
Fundació Fira de Girona corresponent a la bestreta pagada i l’obligació de
reintegrament de la quantitat de 65.250,00 €, d’acord amb els termes següents:

Costos pressupostats 1.622.975,00 €
Costos definitius 1.627.118,91 €
Ingressos definitius 1.702.588,20 €
Excés finançament 75.469,29 €
Subvenció nominativa 72.500.00 €
Quantitat pagada en concepte de bestreta 65.250,00 €
 A reintegrar 65.250,00 €

Segon. Iniciar el procediment de reintegrament total de la quantitat pagada com a
bestreta de la subvenció de 65.250,00 €.

Tercer. Iniciar l’expedient de revocació de la subvenció de 7.250,00 € que equival a la
diferència entre la subvenció concedida i la bestreta efectivament pagada, de
conformitat amb l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
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Quart. Tràmit d’audiència. Requerir la Fundació Fira de Girona perquè presenti les
al·legacions que consideri oportunes en el termini de quinze dies comptats des de la
data de la notificació d’aquest acord. Un cop transcorregut el termini i resoltes les
al·legacions, si s’escau, l’òrgan competent revocarà la subvenció de 7.250 € i
disposarà el reintegrament definitiu de 65.250 €, tot arxivant-ne l’expedient sense cap
tràmit ulterior.

Cinquè. Notificar aquest acord a la Fundació Fira de Girona, a la Intervenció General i
a Tresoreria de la Diputació de Girona.

16. JG1013/000007/2020-PDDSE; Proposta diputat delegat Servei d'Esports;
Servei d'Esports (026): Subvenció nominativa a l'UNI Girona Club de
Bàsquet per la lliga estatal i europea temporada 2019-2020 (exp. 2020/2123)

L'entitat UNI Girona Club de Bàsquet, de Girona, ha sol·licitat una subvenció
nominativa per la lliga estatal i europea temporada 2019-2020 i s’ha instruït l'expedient
2020/2123.

L'entitat UNI Girona Club de Bàsquet, té com a objectiu principal promoure la pràctica
del bàsquet femení a tots els nivells, tant de base com professional.

El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de data 17 de desembre de 2019, va
aprovar el Pla Estratègic de Subvencions, el qual preveu que el Servei d’Esports 
atorgui subvencions nominatives als clubs esportius de les comarques gironines que
per les seves característiques, desenvolupin unes importants funcions esportives i
socials.

Atès que en el pressupost de la Diputació de 2020 hi figura una subvenció consignada
nominativament a favor de l’UNI Girona Club de Bàsquet, de Girona, de conformitat
amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona; i vist que la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord,
de conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006,
de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.

Vist l'informe favorable del cap del centre gestor d'Esports, la Junta de Govern, a
proposta del diputat delegat d'Esports, per unanimitat, acorda:

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

Exp. núm. Nom beneficiari CIF/NIF
2020/2123 UNI Girona Club de Bàsquet G17857228

Objecte de la subvenció Naturalesa
Lliga estatal i europea temporada 2019-2020 Corrent

Cost de l’objecte de
la subvenció €

Import de la
subvenció € Import a justificar € % de finançament
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392.500,00 130.000,00 392.500,00 33,12 %

Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 130.000,00 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 320/3410/48125 del pressupost de la Diputació de Girona de
2020.

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

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

El període d’execució de l’actuació subvencionada comença l’1 de setembre de 2019 i
finalitza el 31 d’agost de 2020.

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

Cinquè. Acceptació de la subvenció. L’UNI Girona Club de Bàsquet disposarà d’un
termini d’1 mes, a comptar de la notificació d’aquest acord, per acceptar la subvenció,
així com les condicions generals i específiques fixades per aplicar-la que s’estipulen
en aquest acord.

Sisè. Termini i règim de justificació. El beneficiari ha de justificar en el termini que
finalitza el 31 d’agost de 2020,  la realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per
l’import de 392.500,00 euros corresponent a l’import de les despeses que consten en
el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació al Registre
General de la Diputació de la documentació següent:

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

1. Memòria justificativa del compliment de l’activitat.
2. Relació classificada de les despeses de l’activitat, amb la identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de
la factura.
3. Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats,
amb la identificació de l’import i la procedència.
4. Documentació acreditativa que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb
la col·laboració de la Diputació de Girona tal i com estableix l’article tercer
d’aquest acord.
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5. Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció
o d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en
compliment de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència
(model disponible a l’apartat «Documentació» del web www.ddgi.cat).

b) Un informe de revisió del compte justificatiu subscrit per un auditor de comptes
inscrit com a exercent en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes, dependent de
l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, que garanteixi, mitjançant un
examen independent, que el beneficiari de l’ajut ha realitzat l’acció subvencionada
i ha complert els requisits perquè se’n pugui fer el pagament. L’informe ha
d’exposar de forma clara, objectiva i ponderada els fets comprovats i les
conclusions obtingudes.

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

En cas que el beneficiari estigui obligat a encarregar l’auditoria dels comptes
anuals a un auditor sotmès a la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’auditoria de
comptes, serà aquest mateix auditor qui revisarà la memòria d’actuació i el
compte justificatiu.

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

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

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

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

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

El centre gestor revisarà la documentació justificativa i, si hi detecta errors o
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils els
esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que,
si no ho fes, es consideraria incomplerta l’obligació de justificació, amb les
conseqüències que s’estableixen als articles 22 i 33 de l’Ordenança general de
subvencions.
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Setè. Afectació dels béns. El beneficiari ha de destinar els béns al fi concret per al
qual es concedeix la subvenció durant un període mínim de 5 anys en cas de béns
inscriptibles en un registre públic, i mínim de 2 anys per la resta de béns. Si el
beneficiari es proposa modificar el fi concret per al qual es va concedir la subvenció,
prèviament ha de retornar les quantitats percebudes en concepte de subvenció, més
l'interès legal que correspongui. Aquesta circumstància ha de quedar inscrita en el
registre públic corresponent.

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

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

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

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

Es tramitarà el pagament de la subvenció o la bestreta previ informe favorable del cap
del centre gestor, i el pagament es farà efectiu mitjançant transferència bancària.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L’incompliment dels principis i regles anteriors comportarà l’aplicació del règim
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses.
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Dissetè. Normes supletòries. En tot el que no s’hagi previst en aquest acord serà
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta
de normes que hi siguin aplicables.

Divuitè. .Notificar aquest acord a l'entitat UNI Girona Club de Bàsquet.

17. JG1013/000009/2020-PDDSE; Proposta diputat delegat Servei d'Esports;
Servei d'Esports (026): Subvenció nominativa a l'Ajuntament de Banyoles
pels actes preparatius de la Màster Regata 2021 (exp. 2020/2594)

L’Ajuntament de Banyoles, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament
dels actes preparatius de la Màster Regata 2021 i s’ha instruït l'expedient 2020/2594.

El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de data 17 de desembre de 2019, va
aprovar el Pla Estratègic de Subvencions, el qual preveu que el Servei d’Esports 
atorgui subvencions als ajuntaments que acullin algun important esdeveniment
esportiu extraordinari i rellevant que contribueixi a la promoció esportiva, turística,
econòmica i social del territori.

Atès que en el pressupost de la Diputació de 2020 hi figura una subvenció consignada
nominativament a favor de l’Ajuntament de Banyoles, de conformitat amb allò que
preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona; i vist
que la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de
conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.

Vist l'informe favorable del cap del centre gestor d'Esports i de conformitat amb el
Decret de 20 d’agost de 2019 de delegacions de la Presidència a la Junta de Govern,
la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat d'Esports, acorda:, amb l’abstenció
del president, Miquel Noguer i Planas:

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

Exp. núm. Nom beneficiari CIF/NIF
2020/2594 Ajuntament de Banyoles P1701600G

Objecte de la subvenció Naturalesa
Actes preparatius de la Màster Regata 2021 Corrent

Cost de l’objecte de la
subvenció €

Import de la subvenció €
% de finançament

82.000,00 75.000,00 91,46 %
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Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 75.000,00 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 320/3410/46207 del pressupost de la Diputació de Girona de
2020.

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

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

El període d’execució de l’actuació subvencionada comença l’1 de gener de 2020 i
finalitza el 31 de desembre de 2020.

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

Cinquè. Acceptació de la subvenció. L’Ajuntament de Banyoles disposarà d’un
termini d’1 mes a comptar de la notificació d’aquest acord per acceptar la subvenció,
així com les condicions generals i específiques fixades per aplicar-la, que s’estipulen
en aquest acord.

Sisè. Termini i règim de justificació. El beneficiari ha de justificar en el termini que
finalitza el 31 de gener de 2021, la realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per
l’import de 82.000,00 euros corresponent a l’import de les despeses que consten en el
pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació al Registre
General de la Diputació del compte justificatiu normalitzat, disponible a l’apartat
«Documentació» del web de la Diputació de Girona www.ddgi.cat, acompanyat de la
documentació següent:

a) Memòria justificativa del compliment de l’activitat.
b) Relació classificada de les despeses de l’activitat, amb la identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de
la factura.
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats, amb
la identificació de l’import i la procedència.
d) Documentació acreditativa que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb
la col·laboració de la Diputació de Girona tal i com estableix el punt novè
d’aquest acord.

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

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

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

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

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

Vuitè. Pagament. El pagament de la subvenció es farà en concepte de bestreta del
100% de l’import en el termini d’1 mes a partir de la notificació d’aquesta resolució i
prèvia acceptació expressa de la subvenció.

El pagament es farà sense la constitució prèvia d’una fiança o garantia.

Es tramitarà el pagament de la bestreta previ informe favorable del cap del centre
gestor, i el pagament es farà efectiu mitjançant transferència bancària.

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

Novè. Obligació de difusió i publicitat. El beneficiari haurà de fer constar
expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte,
publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció, tot i que
l’activitat ja hagi estat realitzada. Tanmateix, el dia que es realitzi l’activitat objecte de
la subvenció el beneficiari haurà d’instal·lar l’arc inflable de la Diputació de Girona,
prèvia sol·licitud al servei d’Esports.

Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions puguin
correspondre, s’aplicaran les regles següents:
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a) Si encara és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts,
l’òrgan concedent ha de requerir el beneficiari que adopti les mesures de
difusió establertes en un termini no superior a 15 dies, amb advertència
expressa que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.

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

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

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

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

Dotzè. Modificació de les subvencions. La Junta de Govern de la Diputació de
Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i de modificar 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
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l’obligació de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent en els
supòsits següents:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

f) El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota la seva
responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris.
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g) La bona fe.
h) El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de la seva competència

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

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

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

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

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

Divuitè. Notificar aquest acord a l'Ajuntament de Banyoles.

18. JG1013/000010/2020-PDDSE; Proposta diputat delegat Servei d'Esports;
Servei d'Esports (026): Subvenció nominativa a la Unió Esportiva
Llagostera - Costa Brava SAD per a la Lliga Nacional de Futbol 2a Divisió
B, temporada 2019-20 (exp. 2020/2724)

La Unió Esportiva Llagostera – Costa Brava SAD, ha sol·licitat una subvenció
nominativa per a la Lliga Nacional de Futbol 2a Divisió B, temporada 2019-20 i s’ha
instruït l'expedient 2020/2724.

El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de data 17 de desembre de 2019, va
aprovar el Pla Estratègic de Subvencions, el qual preveu que el Servei d’Esports 
atorgui subvencions nominatives als clubs esportius de les comarques gironines que
per les seves característiques, desenvolupin unes importants funcions esportives i
socials.

Atès que en el pressupost de la Diputació de 2020 hi figura una subvenció consignada
nominativament a favor de la Unió Esportiva Llagostera – Costa Brava SAD, de
conformitat amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona; i vist que la concessió de la subvenció es pot formalitzar
mitjançant un acord, de conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions.

Vist l'informe favorable del cap del centre gestor d'Esports, la Junta de Govern, a
proposta del diputat delegat d'Esports, per unanimitat, acorda:

Primer. Concedir una subvenció d’acord amb les dades següents:
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Exp. núm. Nom beneficiari CIF/NIF
2020/2724 Unió Esportiva Llagostera – Costa

Brava SAD
A17387457

Objecte de la subvenció Naturalesa
Lliga Nacional de Futbol 2a Divisió B, temporada
2019-2020

Corrent

Cost de l’objecte de
la subvenció €

Import de la
subvenció € Import a justificar € % de finançament

841.000,00 20.000,00 125.000,00 2,38 %

Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 20.000,00 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 320/3410/47006 del pressupost de la Diputació de Girona de
2020.

Tercer. Despeses subvencionables i període d’execució. La subvenció que es
concedeix té caràcter singular. Es consideren despeses subvencionables algunes de
les despeses 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. A tal efecte,

Es consideren despeses subvencionables:

Consums 65.000,00 €
Desplaçaments 60.000,00 €
TOTAL 125.000,00 €

No es consideren despeses subvencionables:

Salaris 460.000,00 €
Serveis Exteriors 90.000,00 €
Tributs 1.000,00 €
Altres despeses de gestió corrent 149.000,00 €
Amortitzacions 15.000,00 €
Despeses financeres 1.000,00 €
TOTAL 716.000,00 €

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 d’agost de 2019 i
finalitza el 15 d’octubre de 2020.

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

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

Sisè. Termini i règim de justificació. El beneficiari ha de justificar en el termini que
finalitza el 15 d’octubre de 2020, la realització efectiva de l’objecte de la subvenció,
per l’import de 125.000,00 euros corresponent a l’import de les despeses que es
detallen en el punt tercer d’aquest acord, mitjançant la presentació al Registre General
de la Diputació del compte justificatiu normalitzat, disponible a l’apartat
«Documentació» del web de la Diputació de Girona www.ddgi.cat, acompanyat de la
documentació següent:

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

Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.
En cas que el cost justificat sigui inferior al 90% de l’import a justificar, la
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat justificada
el percentatge de finançament.

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

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

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

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

Vuitè. Pagament. No s'efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la
presentació del corresponent compte justificatiu. Es tramitarà el pagament de la
subvenció previ informe favorable del cap del centre gestor, i el pagament es farà
efectiu mitjançant transferència bancària.

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

Novè. Obligació de difusió i publicitat. El beneficiari haurà de fer constar
expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte,
publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció, tot i que
l’activitat ja hagi estat realitzada. Tanmateix, el dia que es realitzi l’activitat objecte de
la subvenció el beneficiari haurà d’instal·lar l’arc inflable de la Diputació de Girona,
prèvia sol·licitud al servei d’Esports.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El beneficiari i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als efectes
que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, sens perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre.
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Quinzè. Prohibició de contractació amb persones vinculades. El beneficiari no
podrà concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb
persones o entitats amb qui estigui vinculat, llevat que la contractació es realitzi amb
les condicions normals de mercat i hagi obtingut l’autorització de la Diputació de
Girona.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Divuitè. Notificar aquest acord a la Unió Esportiva Llagostera – Costa Brava SAD..

19. JG1013/000011/2020-PDDSE; Proposta diputat delegat Servei d'Esports;
Servei d'Esports (026): Subvenció nominativa al Grup Excursionista i
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Esportiu Gironí (GEiEG), per les activitats esportives de la temporada
2019-20 (exp. 2020/2982)

L’entitat Grup Excursionista i Esportiu Gironí (GEiEG), de Girona, en data 3 de març
de 2020, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament de les activitats
esportives de la temporada 2019-20 i s’ha instruït l'expedient 2020/2982.

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

El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de data 17 de desembre de 2019, va
aprovar el Pla Estratègic de Subvencions, el qual preveu que el Servei d’Esports 
atorgui una subvenció nominativa als clubs esportius de les comarques gironines que
per les seves característiques, desenvolupin unes importants funcions esportives i
socials.

Atès que en el pressupost de la Diputació de 2020 hi figura una subvenció consignada
nominativament a favor del Grup Excursionista i Esportiu Gironí (GEiEG), de Girona,
de conformitat amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona; i vist que la concessió de la subvenció es pot
formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb el procediment regulat en l'article
65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Vist l'informe favorable del cap del centre gestor d'Esports, la Junta de Govern, a
proposta del diputat delegat d'Esports, per unanimitat, acorda:

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

Exp. núm. Nom beneficiari CIF/NIF
2020/2982 Grup Excursionista i

Esportiu Gironí (GEiEG)
G17074600

Objecte de la subvenció Naturalesa
Activitats esportives, temporada 2019-20 Corrent

Cost de l’objecte de la
subvenció €

Import de la subvenció €
% de finançament

122.800,43 60.000,00 48,86 %

Segon. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 60.000,00 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 320/3410/48108 del pressupost de la Diputació de Girona de
2020.

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

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

El període d’execució de l’actuació subvencionada comença l’1 d’octubre de 2019 i
finalitza el 30 de setembre de 2020.

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

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

Sisè. Termini i règim de justificació. El beneficiari ha de justificar en el termini que
finalitza el 31 d’octubre de 2020,  la realització efectiva de l’objecte de la subvenció,
per l’import de 132.390,35 euros corresponent a l’import de les despeses que consten
en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació al Registre
General de la Diputació del compte justificatiu normalitzat, disponible a l’apartat
«Documentació» del web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), acompanyat de la
documentació següent:

a) Memòria justificativa del compliment de l’activitat.
b) Relació classificada de les despeses de l’activitat, amb la identificació del
proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de
la factura.
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats, amb
la identificació de l’import i la procedència.
d) Documentació acreditativa que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb
la col·laboració de la Diputació de Girona tal i com estableix el punt novè
d’aquest acord.
e) Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en
compliment de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència
(www.ddgi.cat a l’apartat de documentació).
f) Un informe de revisió del compte justificatiu subscrit per un auditor de
comptes inscrit com a exercent en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes,
dependent de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, que garanteixi,
mitjançant un examen independent, que el beneficiari de l’ajut ha realitzat
l’acció subvencionada i ha complert els requisits perquè se’n pugui fer el
pagament. L’informe ha d’exposar de forma clara, objectiva i ponderada els
fets comprovats i les conclusions obtingudes
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Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.

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

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

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

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

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

Vuitè. Pagament. No s'efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la
presentació del corresponent compte justificatiu. Es tramitarà el pagament de la
subvenció previ informe favorable del cap del centre gestor, i el pagament es farà
efectiu mitjançant transferència bancària.

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

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

Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions puguin
correspondre, s’aplicaran les regles següents:
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a) Si encara és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts,
l’òrgan concedent ha de requerir el beneficiari que adopti les mesures de
difusió establertes en un termini no superior a 15 dies, amb advertència
expressa que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20. JG1013/000010/2020-PDDSEL; Prop. dip. del. Suport a Entitats Locals;
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Revocació final i resolució
al·legacions subvencions Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any
2019 per a despeses corrents i actuacions en camins (exp. 2019/263)

Per Resolució del President de la Diputació de Girona de data 23 de gener de 2020 es
va iniciar l’expedient de revocació de les subvencions concedides a diversos
ajuntaments dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2019, per a
despeses corrents i actuacions en camins per no haver justificat la totalitat de l’import
de les despeses de l’actuació establert a la resolució, en el termini que finalitzava el
15 de novembre de 2019.

Ajuntament Exp.
2019/

Concepte Subvenció
concedida

Subvenció
justificada

Subvenció
reconeguda

Import a
revocar

Motiu revocació

B I S B A L
D'EMPORDA, LA

286 Enllumenat públic i
Manteniment de
parcs i jardins
(zones verdes)

173.281,00 171.877,92 171.877,92 1.403,08 j u s t i f i c a c i ó
insuficient

BOADELLA I LES
ESCAULES

289 Enllumenat públic i
Manteniment vies
públiques

13.015,35 12.765,36 12.765,36 249,99 j u s t i f i c a c i ó
insuficient

CADAQUES 316 Camins 1.400,00 0,00 0,00 1.400,00 no justificat
CANTALLOPS 330 Camins 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 renúncia
C A S T E L L Ó
D'EMPÚRIES

334 Camins 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 renúncia

CASTELLFOLLIT DE
LA ROCA

181 Camins 900,00 0,00 0,00 900,00 no justificat

FIGUERES 368 Camins 700,00 1.108,36 0,00 700,00 falta certificat de
titularitat municipal
i l'acreditació de la
publicitat

LLÍVIA 402 Camins 1.000,00 1.028,50 925,65 74,35 aplicació del 90% a
l'import justificat
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MONTAGUT 589 Camins 3.000,00 2.238,50 2.014,65 985,35 aplicació del 90% a
l'import justificat

MONTAGUT 589 Enllumenat públic 13.000,00 12.718,36 12.718,36 281,64 J u s t i f i c a c i ó
insuficient

PARDINES 607 Enllumenat públic 9.500,00 7.913,93 7.913,93 1.586,07 J u s t i f i c a c i ó
insuficient

PONT DE MOLINS 616 Camins 900,00 914,76 823,28 76,72 aplicació del 90% a
l'import justificat

R A B Ó S
D'EMPORDÀ

625 Camins 1.600,00 1.648,80 1.483,92 116,08 aplicació del 90% a
l'import justificat

RUPIÀ 655 Conservació de
vies públiques

32.392,65 29.618,62 29.618,62 2.774,03 J u s t i f i c a c i ó
insuficient

SANT ANDREU
SALOU

663 Enllumenat públic 3.000,00 1.710,70 1.710,70 1.289,30 J u s t i f i c a c i ó
insuficient

SANT MORI 692 Camins 900,00 961,65 865,49 34,51 aplicació del 90% a
l'import justificat

SANTA COLOMA
DE FARNERS

709 Camins 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 no justificat

SANTA LLOGAIA
D'ALGUEMA

715 Camins 900,00 945,00 850,50 49,50 aplicació del 90% a
l'import justificat

SELVA DE MAR 721 Enllumenat públic i
Manteniment vies
públiques

15.000,00 14.458,99 14.458,99 541,01 J u s t i f i c a c i ó
insuficient

SELVA DE MAR 721 Camins 900,00 0,00 0,00 900,00 no justificat
TERRADES 730 Camins 1.600,00 1.516,13 1.364,52 235,48 aplicació del 90% a

l'import justificat
VIDRÀ 759 Camins 1.600,00 1.669,80 1.502,82 97,18 aplicació del 90% a

l'import justificat
TOTAL 18.594,29

En data 28/02/20 es va notificar als ajuntaments relacionats aquesta resolució i es va
donar un termini de quinze dies perquè presentessin les al·legacions que
consideressin oportunes fins el 18/02/20, excepte els ajuntaments de Castelló
d’Empúries i el de Cantallops, que van presentar la renúncia a la subvenció.

L’Ajuntament de Pardines en data 27/02/20 va presentar fora de termini una al·legació
a l’expedient d’inici de revocació de la subvenció per a despeses corrents però la
relació de factures justificatives que presenta tampoc no es podrien acceptar perquè
estan fora del període subvencionable que era del 15/11/18 a 15/11/19.

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

Vist l’article 33 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, que
estableix: “El centre gestor notificarà al beneficiari la proposta de revocació de la
subvenció, i li concedirà un termini de quinze dies per tal que hi pugui presentar les
al·legacions que consideri oportunes. Un cop transcorregut el termini i resoltes les
al·legacions, si escau, l’òrgan competent revocarà la subvenció, tot arxivant-ne
l’expedient sense cap tràmit ulterior”.
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Per tot l’anterior, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de Suport a les
Entitats Locals, per unanimitat, acorda:

PRIMER. Acceptar les renúncies presentades per la subvenció d’actuacions en
camins de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries en data 13/11/19 d’import 1.100,00 € i
la de l’Ajuntament de Cantallops de data 16/12/19 d’import 1.100,00 €.

SEGON. Desestimar l’al·legació formulada per l’Ajuntament de Pardines en data
27/02/2020 per haver-se presentat fora de termini i per incloure factures no incloses
en el període subvencionable.

TERCER. Revocar l’import de les subvencions concedides i no justificades als
ajuntaments relacionats per no haver justificat la totalitat de l’import de les despeses
de l’actuació dins del termini establert i anul·lar els saldos de la disposició de despesa
següents:

Ajuntament Exp.
2019/

Concepte Import a
revocar

Motiu revocació Núm. operació
D

BISBAL D'EMPORDA, LA 286 Enllumenat públic i
Manteniment de parcs
i jardins (zones verdes)

1.403,08 justificació insuficient 220190006755

BOADELLA I LES
ESCAULES

289 Enllumenat públic i
Manteniment vies
públiques

249,99 justificació insuficient 220190006758

CADAQUES 316 Camins 1.400,00 no justificat 220190006765
CANTALLOPS 330 Camins 1.100,00 renúncia 220190006774
CASTELLÓ D'EMPÚRIES 334 Camins 1.100,00 renúncia 220190006777

CASTELLFOLLIT DE LA
ROCA

181 Camins 900,00 no justificat 220190007044

FIGUERES 368 Camins 700,00 falta certificat de
titularitat municipal i
l'acreditació de la
publicitat

220190006800

LLÍVIA 402 Camins 74,35 aplicació del 90% a
l'import justificat

220190007045

MONTAGUT 589 Camins 985,35 aplicació del 90% a
l'import justificat

220190006838

MONTAGUT 589 Enllumenat públic 281,64 justificació insuficient 220190006838

PARDINES 607 Enllumenat públic 1.586,07 justificació insuficient 220190006852

PONT DE MOLINS 616 Camins 76,72 aplicació del 90% a
l'import justificat

220190006976

RABÓS D'EMPORDÀ 625 Camins 116,08 aplicació del 90% a
l'import justificat

220190006868

RUPIÀ 655 Conservació de vies
públiques

2.774,03 justificació insuficient 220190006875

SANT ANDREU SALOU 663 Enllumenat públic 1.289,30 justificació insuficient 220190006877

SANT MORI 692 Camins 34,51 aplicació del 90% a
l'import justificat

220190006898
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SANTA COLOMA DE
FARNERS

709 Camins 2.700,00 no justificat 220190006901

SANTA LLOGAIA
D'ALGUEMA

715 Camins 49,50 aplicació del 90% a
l'import justificat

220190006903

SELVA DE MAR 721 Enllumenat públic i
Manteniment vies
públiques

541,01 justificació insuficient 220190006907

SELVA DE MAR 721 Camins 900,00 no justificat 220190006907
TERRADES 730 Camins 235,48 aplicació del 90% a

l'import justificat
220190006915

VIDRÀ 759 Camins 97,18 aplicació del 90% a
l'import justificat

220190006951

TOTAL 18.594,29

QUART. Notificar el present acord als ajuntaments interessats.

21. JG1013/000014/2020-PDDSEL; Prop. dip. del. Suport a Entitats Locals;
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aprovar la convocatòria, en
règim de concurrència, per a la concessió de subvencions per a
actuacions municipals per nevades, any 2020 (exp. 2020/2779)

Antecedents

El Pla Estratègic de Subvencions (2020-2023), aprovat pel Ple de la Diputació de
Girona en sessió de 17 de desembre de 2019, estableix aquesta línia de subvencions
amb la finalitat d’assistir als municipis amb condicions climatològiques i fred intens
més adverses em el finançament de les despeses generades per aquestes
circumstàncies, i assegurar els serveis de neteja viària i d’accés a nuclis de població.

La Diputació, 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 del Règim Local, pretén
col·laborar amb el finançament de les despeses municipals derivades d’actuacions de
neteja de neu i altres motivades per situacions de nevades.

L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen a les bases
específiques reguladores de subvencions de subvencions per a actuacions municipals
per nevades, aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 18 de febrer de 2020, i
publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) número 39, de 26 de
febrer de 2020.

Els crèdits que es proposen a la convocatòria amb caràcter plurianual s’han fixat en
funció de la previsió establerta a les bases sobre el període d’execució (de l’1 de
gener de l’any de la convocatòria fins passats 12 mesos de la notificació de la
resolució de la convocatòria) i justificació (1 mes des de la finalització del període
d’execució). Aquesta previsió respon a la dificultat d’executar la totalitat de les
inversions subvencionades en el mateix any en què s’atorga la subvenció, tot i que es
preveu que es justifiquin més del 90% de les subvencions concedides el 2020 al haver
avançat el període de sol·licitud.
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El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de 18 de febrer de 2020, va ampliar el
límit quantitatiu corresponent al percentatge del 70% per a la segona anualitat dels
compromisos de despesa de caràcter plurianual, establert en l’article 174.3 del Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, fins al màxim del 100%, per vinculació
pressupostària.

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 delegat
de Suport a les Entitats Locals, per unanimitat, acorda:

Primer. Aprovar la convocatòria, en règim de concurrència, per a la concessió de
subvencions per a actuacions municipals per nevades, any 2020, el text de la qual es
transcriu literalment a continuació:

“CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A ACTUACIONS MUNICIPALS PER NEVADES,
ANY 2020

1.
Objecte i finalitat

Subvencions en règim de concurrència competitiva als ajuntaments inclosos en l’àmbit
territorial de la Diputació, destinades al finançament de les actuacions municipals per nevades,
d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió
de 18 de febrer de 2020, publicades i sotmeses a informació pública en el BOPG núm. 39 de
26 de febrer de 2020.

La distribució dels fons assignats en aquesta convocatòria s’efectuarà entre les sol·licituds
presentades aplicant els criteris següents:

a)
Les subvencions no excediran dels percentatges següents, calculats sobre el pressupost de
les despeses subvencionables:

Tram de població del municipi

Percentatge
Fins a 1.000 habitants

fins al 95 %
De 1.001 a 2.000 habitants

fins al 90 %
De 2.001 a 5.000 habitants

fins al 80 %
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De 5.001 a 10.000 habitants

fins al 75 %
De 10.001 a 20.000 habitants

fins al 70 %
Més de 20.000 habitants

fins al 60 %

b)
L’import que podrà rebre un mateix ajuntament per la línia de subvencions per a despeses
corrents tindrà un import màxim de 75.000 € i un mínim de 1.000 € i per la línia de subvencions
per a inversions tindrà un import màxim de 50.000 € i un mínim de 1.000 €.

c)
En cas d’inversions efectuades de manera conjunta, mancomunada o agregada per part de
diversos ajuntaments, l’import màxim de la subvenció s’aplicarà a la suma de subvencions
individuals que podria rebre cadascun dels ajuntaments afectats.

d)
En cas que les subvencions a atorgar superin l’import del crèdit assignat a la convocatòria, la
subvenció a atorgar a cada ajuntament es multiplicarà pel percentatge resultant de dividir
l’import del crèdit assignat a la convocatòria entre l’import total de les subvencions a atorgar.
Quedaran excloses les sol·licituds que obtinguin un resultat inferior a l’import mínim de 1.000 €
i es redistribuirà l’import del crèdit assignat a la convocatòria entre la resta de sol·licituds
aplicant la mateixa fórmula.

2.
 Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària

L’import total destinat a la convocatòria és de 400.000,00 euros. Les aplicacions
pressupostàries a què es carrega el crèdit pressupostari i els imports són els que es detallen a
continuació:

Pressupost Aplicació
pressupostària

Descripció Import (en
€)

Anualitat
2020

200 9420 46203 Ajuts a ajuntaments
despeses corrents per
nevades i glaçades

200.000,00

200 9420 76203 Ajuts a ajuntaments
per inversions nevades
i glaçades

150.000,00

Anualitat
2021

200 9420 76203 Ajuts a ajuntaments
per inversions nevades
i glaçades

50.000,00

Total 400.000,00

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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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 150.000,00 €, derivada de modificacions de crèdit.

L’efectivitat de la quantia addicional estarà condicionada a la corresponent declaració de
disponibilitat de crèdit prèviament a la resolució de les subvencions i a l’aprovació de l’augment
de la convocatòria.

3.
Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds començarà el dia 30 de març i finalitzarà el dia 15 de
maig de 2020.

La presentació de les sol·licituds s’ha de fer mitjançant el model normalitzat disponible al web
de la Diputació de Girona, a l’apartat corresponent de les subvencions de nevades,
adjuntant-hi els documents que es demanen.

La sol·licitud haurà d’estar signada per l’alcalde/essa, mitjançant signatura electrònica, amb un
certificat vàlid, emès per una entitat certificadora reconeguda pel Consorci d’Administració
Oberta de Catalunya. Les sol·licituds s’hauran de presentar per via telemàtica a través de la
plataforma EACAT.

4.
Àmbit temporal de les despeses subvencionables

Es subvencionaran despeses realitzades a partir de l’1 de novembre de 2019 i fins a la data
límit de la justificació.

5.
Termini per justificar les actuacions

El termini per justificar les actuacions finalitzarà:

•
Per a les subvencions per a despeses corrents:
el 30 de setembre de 2020.
•
Per a les subvencions per a inversions:

el 28 de febrer de 2021.

6.
Termini de resolució

El termini màxim per resoldre la convocatòria és el que determinen les bases. Una vegada
transcorregut el termini per resoldre sense que s’hagi adoptat resolució, els sol·licitants podran
entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

7.
Termini de notificació

La resolució es notificarà 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 hagi estat desestimada, en el termini màxim de 10 dies
hàbils a comptar des de la data d’adopció de l’acord.
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8.
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 des del dia següent 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’1 mes, a comptar des del dia següent de
la notificació.

9.
Publicitat

Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Diputació i al lloc web de la
Diputació, i l’extracte d’aquesta, d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003,
general de subvencions, es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Girona.

Segon. Autoritzar la despesa de la convocatòria per un import màxim de 400.000,00
€, distribuïts amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i anualitats següents:

Pressupost Aplicació pressupostària Descripció Import (en €)

Anualitat
2020

200 9420 46203 Ajuts a ajuntaments despeses
corrents per nevades i glaçades 200.000,00

200 9420 76203 Ajuts a ajuntaments per
inversions nevades i glaçades 150.000,00

Anualitat
2021

200 9420 76203 Ajuts a ajuntaments per
inversions nevades i glaçades

50.000,00

Total 400.000,00

La despesa autoritzada queda condicionada a l’existència de crèdit en el pressupost
corresponent de l’exercici 2021.

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

22. JG1013/000015/2020-PDDSEL; Prop. dip. del. Suport a Entitats Locals;
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Revocació de les
subvencions concedides per a actuacions municipals per nevades, any
2019 (exp. 2019/1199)

Els membres de la Junta de Govern acorden eliminar el punt 5è de la proposta
d’acord.
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La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària del dia 18 de
juny de 2019, va resoldre la convocatòria de subvencions per a actuacions municipals
per nevades, anualitat 2019.

El termini previst a les Bases reguladores per a justificar les subvencions va finalitzar
el 30 de setembre de 2019 per les despeses corrents i el 30 de novembre per les
despeses d’inversió.

En data 10 d’octubre de 2019 l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses va
renunciar a la subvenció concedida per a despeses d’inversió.

En data 25 de novembre, l’Ajuntament de Pardines va sol·licitar una pròrroga del
termini de justificació de la subvenció concedida dins la línia de despeses d’inversió
per a l’adquisició d’una màquina llevaneus i, per resolució del president de data 27 de
novembre, se li va concedir fins al dia 20 de febrer de 2020.

El 3 de desembre de 2019 es van fer requeriments als ajuntaments que no havien
complert amb de l’obligació de justificació de les actuacions, en els termes i dins dels
terminis que preveien les bases reguladores i, en data 9 de desembre de 2019,
l’Ajuntament d’Alp va renunciar a la subvenció concedida per a despeses d’inversió.

Per resolució del president de la Diputació de data 23 de gener de 2020, es va iniciar
l’expedient de revocació de les subvencions per actuacions municipals per nevades de
l’any 2019, per incompliment de l’obligació de justificació de les actuacions, en els
termes i dins dels terminis que preveien les bases reguladores, als següents
ajuntaments:
Ajuntament Exp. Línia

subvenció
Concepte Pressupost

a justificar
Subvenció
concedida

Despeses
justifica-de

s

Despeses
no

justifica-de
s

Import
subvenció
a revocar

Alp             4342 Despeses
corrents Neteja de neu i glaç de les

carreteres i les vies
públiques

89.188,69 € 45.246,41 € 77.513,86 € 11.674,83 € 5.922,77 €

Gombrèn 4668 Despeses
corrents

Neteja de neu dels
carrers, escampar potassa
i reparació dúmper

4.974,92 € 2.851,23 € 1.930,31 € 3.044,61 € 1.744,93 €

Ogassa      4183 Despeses
corrents

Facturació externa per
treure neu, hores del
personal per glaçades i
nevades

5.045,17 € 2.891,49 € 4.092,84 € 952,33 € 545,89 €

Ribes de
Freser        

4340 Despeses
corrents Adquisició de sal i les

hores de maquinària per la
retirada de la neu i
escampada de sal

8.778,77 € 4.766,49 € 7.478,77 € 1.300,00 € 705,52 €

Sant Joan
les Fonts   

3522 Despeses
corrents Compra de potassa, mà

d'obra i maquinària per
treure neu

2.129,30 € 1.027,66 € 1.252,35 € 876,95 € 423,24 €

Urús          4464 Despeses
corrents

Combustible màquines
llevaneus, manteniment i
reparació màquina
llevaneus

4.357,02 € 2.497,00 € 3.770,38 € 586,64 € 336,20 €

Meranges 4881
Inversions Adquisició vehicle per a

instal·lar pala llevaneus i
dipòsit de potassa

31.000,00 € 23.324,48 € 0,00 € 31.000,00 € 23.324,48 €
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TOTAL 33.003,03 €

En data 23 de gener de 2020 es va notificar als ajuntaments interessats aquesta
resolució i se’ls va concedir un termini de quinze dies per a què presentessin les
al·legacions que consideressin oportunes. El tràmit d’audiència va finalitzar el 13 de
febrer de 2020 i no es va presentar cap al·legació.

En data 21 de febrer de 2020, finalitzat el termini de justificació prorrogat per a
l’Ajuntament de Pardines, es va comprovar que aquest no havia complert amb
l’obligació de justificació de les actuacions i, per resolució del president de la Diputació
de data 25 de febrer de 2020, es va iniciar l’expedient de revocació de la subvenció
corresponent:
Ajuntament Exp. Línia

subvenció
Concepte Pressupost

a justificar
Subvenció
concedida

Despeses
justifica-de

s

Despeses
no

justifica-de
s

Import
subvenció
a revocar

Pardines 4714 Inversions Adquisició màquina
llevaneus 58.673,32 € 31.626,42 € 0,00 € 58.673,32 € 31.626,42 €

En data 25 de febrer es va practicar la notificació concedint un termini de quinze dies
per a què presentessin les al·legacions que consideressin oportunes i, en la mateixa
data, l’Ajuntament de Pardines va presentar la renúncia a la subvenció.

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

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

D’acord amb la base específica reguladora 16ena de les subvencions per a
actuacions municipals per nevades, la Junta de Govern de la Diputació és l’òrgan
competent per adoptar l’acord de revocació.

Atesos els antecedents, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de Suport
a les Entitats Locals, per unanimitat, acorda:

PRIMER. Acceptar la renúncia a la subvenció presentada per l’Ajuntament de Sant
Joan de les Abadesses, en concepte d’inversió real per a l’adquisició d’una pala
llevaneus, per un import de 4.735,64 €, dins la convocatòria de subvencions per a
actuacions municipals per nevades, any 2019 (Exp. 2019/3520).

SEGON. Acceptar la renúncia a la subvenció presentada per l’Ajuntament d’Alp, en
concepte d’inversió real per a l’adquisició d’una escampadora de sal, per un import de
4.755,30 €, dins la convocatòria de subvencions per a actuacions municipals per
nevades, any 2019 (Exp. 2019/4342).

TERCER. Acceptar la renúncia a la subvenció presentada per l’Ajuntament de
Pardines, en concepte d’inversió real per a l’adquisició d’una màquina llevaneus, per
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un import de 31.626,42 €, dins la convocatòria de subvencions per a actuacions
municipals per nevades, any 2019 (Exp. 2019/4714).

QUART. Revocar les subvencions concedides per actuacions municipals per nevades,
any 2019, per incompliment de l’obligació de justificar les despeses de l’actuació en
els termes i dins dels terminis que preveien les bases reguladores, pels imports i als
ajuntaments que es relacionen a continuació:

Ajuntament Exp.
Línia

subvenció Concepte Revocació
Import

subvenció a
revocar

Alp                 4342 D e s p e s e s
corrents Neteja de neu i glaç de les carreteres i

les vies públiques

Parcial

5.922,77 €

Gombrèn 4668 D e s p e s e s
corrents

Neteja de neu dels carrers, escampar
potassa i reparació dúmper

Parcial 1.744,93 €

Ogassa          4183 D e s p e s e s
corrents Facturació externa per treure neu, hores

del personal per glaçades i nevades

Parcial

545,89 €

Ribes de
Freser            

4340 D e s p e s e s
corrents Adquisició de sal i les hores de

maquinària per la retirada de la neu i
escampada de sal

Parcial

705,52 €

Sant Joan les
Fonts             

3522 D e s p e s e s
corrents Compra de potassa, mà d'obra i

maquinària per treure neu

Parcial

423,24 €

Urús               4464 D e s p e s e s
corrents Combustible màquines llevaneus,

manteniment i reparació màquina
llevaneus

Parcial

336,20 €

Meranges 4881 Inversions Adquisició vehicle per a instal·lar pala
llevaneus i dipòsit de potassa

Total 23.324,48 €

Pardines 4714 Inversions Adquisició màquina llevaneus Total 31.626,42 €
TOTAL 64.629,45 €

CINQUÈ. Notificar el present acord als ajuntaments interessats.

23. JG1013/000016/2020-PDDSEL; Prop. dip. del. Suport a Entitats Locals;
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de
l'Ajuntament de Serra de Daró, dins el Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural, any 2019 (exp. 2019/723)

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

Expedient Línia Concepte Pressupost Subvenció €

2019/723 Inversions Instal.lació ascensor a
les dependències
municipals

39.543,88 32.070,20
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Vista la petició de l’Ajuntament de Serra de Daró de canvi de destí de la subvenció
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2019.

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

PRIMER. Autoritzar a l’Ajuntament de Serra de Daró el canvi de destí de la subvenció
que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2019, expedient
2019/723, pel concepte i l’import que es detallen.

Concepte inicial Concepte final Pressupost Subvenció
Inicial €

Subvenció
Final €

Instal.lació
ascensor a les
dependències
municipals

39.543,88 32.070,20

Reforma planta
baixa edifici
ajuntament

43.946,94 32.070,20

32.070,20 32.070,20

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

24. JG1013/000005/2020-PDDXV; Proposta dip. del. Xarxa Viària; Xarxa Viària
(013): Aprovació del document d'Actualització del catàleg de carreteres de
la xarxa que gestiona la Diputació de Girona, any 2019 (exp. 2020/2605)

Dins les tasques de gestió de la xarxa local de carreteres s'ha de mantenir
permanentment actualitzat el Catàleg de carreteres, d'acord amb el que indiquen
l'article 7 del Text refós de la Llei de carreteres i el Decret 293/2003, de 18 de
novembre, pel qual s’aprovà el Reglament general de carreteres.
El Servei de Xarxa Viària Local ha realitzat l'oportuna actualització que cal aprovar i
trametre a la Generalitat de Catalunya per tal que la incorpori al Catàleg de carreteres
de Catalunya.
La cap del Servei de Xarxa Viària Local ha informat favorablement sobre el document
d'Actualització del catàleg de carreteres de la xarxa que gestiona la Diputació de
Girona, any 2019.
Per tot això, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de Xarxa Viària, per
unanimitat, acorda:
PRIMER. Aprovar el document d'Actualització del catàleg de carreteres de la xarxa
que gestiona la Diputació de Girona, any 2019, que consta en l’expedient.
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SEGON. Notificar aquesta resolució i trametre un exemplar del document aprovat a la
Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat Terrestre de la Generalitat de
Catalunya per tal que pugui actualitzar el Catàleg de carreteres de Catalunya
TERCER. Trametre un exemplar del document aprovat pel seu coneixement a la
Subdirecció General d'Explotació Viària, a la Direcció General d’Administració de
Seguretat, a l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, al Servei de Territorial de
Territori i Sostenibilitat, al Servei Territorial de Trànsit, Servei Territorial de Transports,
a la Unitat de Carreteres de l'Estat, a la Prefectura Provincial de Trànsit, a la Gerència
Territorial del Cadastre, a la Regió d'Emergències de Girona, a la Regió Policial de
Girona, a la Regió Policial Pirineu Occidental i al Servei de Patrimoni i Expropiacions
d’aquesta Diputació.

No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 11 h, de la
qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

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