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EXCMA. DIPUTACIÓ DE GIRONA 
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN NÚM.: 1015 

 
 
 

Número: 1015   
Caràcter: Ordinària 
Data: 7 d'abril de 2020 
Hora d’inici: 10.05 h 
Lloc: saló de plens de la Diputació de Girona 
Expedient: 2020/4138 
 
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 
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Ordre del dia 
 
1. Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 3 de 

març del 2020 i de les sessions extraordinàries dels dies 24 de març del 2020 i 
31 de març del 2020, prèviament lliurades als assistents 

 
2. Assistència a la Presidència en l'exercici de les seves atribucions, tal 

comdisposa l'art. 35.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del 
règim local 

 
Assumptes procedents dels presidents de les comissions informatives 

 
3. JG1015/000040/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. Esp. 

Educ.; Cooperació Cultural (017): Aprovació de la resolució de la convocatòria 
de subvencions per a la creació de públics per a la cultura, anualitat 2020 (exp. 
2019/7485) 

 
4. JG1015/000042/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. Esp. 

Educ.; Cooperació Cultural (017): Esmena de l'acord sisè de l'acord de Junta de 
Govern de data 18 de febrer de 2020 (exp. 2020/160) 

 
5. JG1015/000043/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. Esp. 

Educ.; Cooperació Cultural (017): Esmena punt sisè de l'acord de Junta de 
Govern del 4 de febrer de 2020 de la subvenció nominativa concedida a la 
Fund. d'Estudis Superiors d'Olot  (exp. 2020/148) 

 
 

Assumptes procedents dels delegats d les diferents àrees 
 
6. JG1015/000012/2020-PDDSE; Proposta diputat delegat Servei d'Esports; Servei 

d'Esports (026): Convocatòria anticipada de subvencions per al finançament de 
l'acció de promoció i foment de l'activitat física i l'esport a les comarques 
gironines, anualitat 2020 (exp. 2020/3244) 

 
7. JG1015/000017/2020-PDDSEL; Prop. dip. del. Suport a Entitats Locals; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Revocació final Subvencions Fons 
de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2018 per a obres d'inversió (exp. 
2018/507) 

 
8. Proposicions urgents 
 
9. Precs i preguntes 
 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 3 

de març del 2020 i de les sessions extraordinàries dels dies 24 de març del 
2020 i 31 de març del 2020, prèviament lliurades als assistents 
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S'aprova per unanimitat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 3 de març 
del 2020 i de les sessions extraordinàries dels dies 24 de març del 2020 i 31 de març 
del 2020, prèviament lliurades als assistents. 
 
 
2. Assistència a la Presidència en l'exercici de les seves atribucions, tal 

comdisposa l'art. 35.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases 
del règim local 

 
 
Assumptes procedents dels presidents de les comissions informatives 
 
3. JG1015/000040/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. 

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

 
El Ple de la Diputació de Girona del 17 de desembre de 2019 va aprovar el Pla 
Estratègic de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació 
Cultural tindrà una línia de subvencions específiques per a la creació de públics per a 
la cultura L’objectiu d’aquestes bases és fomentar les activitats culturals a les 
comarques gironines especialment les que promoguin la creació de públics per a la 
cultura, la creació cultural i la cultura inclusiva. 
 
D’acord amb el punt 13 de l’article primer de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, que modifica l’article 36.1 d de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, és una competència 
de la Diputació la cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i la 
planificació en el territori provincial, d’acord amb les altres competències de la resta 
d’administracions públiques. 
 
Vistes les bases específiques per a la concessió de subvencions per a la creació de 
públics per a la cultura, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió de 
17 de setembre de 2019, publicades definitivament al Butlletí Oficial de la Província 
de Girona (BOPG) 222, de 20 de novembre de 2019. 
 
Vista la convocatòria anticipada de subvencions per a la creació de públics per a la 
cultura, anualitat 2020, aprovada per Junta de Govern de 5 de novembre de 2019, 
publicada al BOPG 219, de 15 de novembre de 2019. 
 
Havent finalitzat el període de presentació de sol·licituds, la Comissió Qualificadora 
ha elaborat una proposta de resolució en base a les sol·licituds presentades, les 
puntuacions obtingudes i els crèdits pressupostaris previstos. 
 
Vist el punt 2 de les bases específiques reguladores per a la concessió de 
subvencions per a la creació de públics per a  la cultura, la Junta de Govern de la 
Diputació de Girona és l’òrgan competent per a l’aprovació de la concessió de les 
subvencions. 
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Atesos els antecedents anteriors i vist l'informe de la cap del centre gestor de 
Cooperació Cultural, la Junta de Govern, per unanimitat, acorda; 
 
Primer. Crear dues aplicacions pressupostàries noves al pressupost de 2020 degut a 
la condició jurídica d’algun dels tercers. 
 

Aplicació pressupostària 

300/3340/46301 – Ajuts a mancomunitats Cooperació Cultural 

300/3340/46800 – Ajuts a entitats locals menors Cooperació Cultural 

 
Segon. Redistribuir l’import de la convocatòria de subvencions per a la creació de 
públics per a la cultura, anualitat 2020 d’import total inicial de 325.000,00 €, d’acord 
amb el detall següent i d’acord amb les aplicacions pressupostàries del pressupost de 
la Diputació de Girona de 2020: 
 

Aplicació pressupostària Crèdits inicials (en €) Crèdits finals (en  €) Diferència (en  €) 

300/3340/46202  0 € 47.142,15 € + 47.142,15 € 

300/3340/46301 0 €  960,00 € + 960,00 € 

300/3340/46762 0 €  2.910,71 € + 2.910,71 € 

300/3340/46800 0 € 4.208,31 €  + 4.208,31 € 

300/3340/47002 0 € 82.345,75 € + 82.345,75 € 

300/3340/48100 325.000,00 €  187.433,08 € - 137.566,92 € 

Total 325.000,00 € 325.000,00 €  

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

Aplicació pressupostària Reajustament (en €) 

300/3340/46202 + 47.142,15 € 

300/3340/46301 + 960,00 € 

300/3340/46762 + 2.910,71 € 

300/3340/46800 + 4.208,31 € 

300/3340/47002 + 82.345,75 € 

300/3340/48100 -137.566,92 € 

Total 0,00 € 

 
Quart. Concedir la subvenció i disposar les despeses corresponents als beneficiaris 
que es relacionen a l’annex I, que consta a l’expedient, per un import total de 
325.000,00 €, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents del pressupost 
de 2020 de la Diputació de Girona:  
 

Aplicació pressupostària Import concedit (en €) 

300/3340/46202 – Ajuts a ajuntaments Cooperació Cultural  47.142,15 € 

300/3340/46301 – Ajuts a mancomunitats Cooperació Cultural 960,00 € 

300/3340/46762 – Ajuts a Consorcis Cooperació Cultural 2.910,71 € 

300/3340/46800 – Ajuts a entitats locals menors Cooperació 
Cultural 

4.208,31 € 

300/3340/47002 – Ajuts a Indústries culturals 82.345,75 € 

300/3340/48100 – Ajuts de cooperació cultural entitats culturals 187.433,08 € 

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


 
 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 5 

IMPORT TOTAL: 325.000,00 € 

 
Cinquè. Desestimar, amb indicació de la motivació corresponent, les sol·licituds que 
es detallen a l’annex II, que consta a l’expedient. 
 
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 general i específiques fixades que hi 
siguin d’aplicació. 
 
Setè. Les subvencions concedides s’hauran de justificar dins el termini que finalitzarà 
el 31 d’octubre de 2020 mitjançant la presentació del compte justificatiu i la memòria 
justificativa d’acord amb els models normalitzats que estaran a l’abast al web de la 
Diputació de Girona. 
 
Vuitè. Amb vista a la situació d’excepcionalitat provocada pel COVID-19 que pot 
afectar el funcionament, organització i realització de les activitats i projectes objecte 
d’aquesta resolució es preveu que per Decret del president de la Diputació de Girona 
puguin no aplicar-se els punts 10 i 15 de les Bases: “...la Diputació de Girona podrà 
reduir la subvenció en cas que no s’acreditin els elements que s’hagin tingut en 
compte en la concessió, especialment el de l’import de la despesa subvencionable; no 
es concediran ampliacions del termini de justificació ni d’execució... i una vegada 
s’hagi aprovat la resolució corresponent, els beneficiaris no podran demanar un canvi 
de l’objecte o del destí de la subvenció atorgada, ni sol·licitar la modificació del 
pressupost o del percentatge de finançament”, sempre i quan estigui motivat. 
 
Novè. Notificar acord als beneficiaris de les subvencions i als peticionaris la sol·licitud 
dels quals ha estat desestimada. 
 
Desè. 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. 
 
 
4. JG1015/000042/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. 

Esp. Educ.; Cooperació Cultural (017): Esmena de l'acord sisè de l'acord 
de Junta de Govern de data 18 de febrer de 2020 (exp. 2020/160) 

 
Havent-se detectat un error material en l’acord de resolució de la Junta de Govern, de 
data 18 de febrer de 2020, per a la concessió d’una subvenció nominativa a Fundació 
Josep Pla destinada al finançament de la promoció de la lectura i els estudis del 
patrimoni literari de Josep Pla, l’any 2020 (2020/160). 
 
Concretament, en el punt sisè de la resolució no hi consta que es pugui fer 
pagaments fraccionats mitjançant la presentació de comptes justificatius parcials 
corresponents a la despesa efectuada en un període determinat. 
Per tant, on en aquests moments diu: 
“(...) 
SISÈ. Quantia, finançament i pagament.  
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Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 50.000,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 76,92 %, quan s’hagi presentat el compte 
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.  
 
(...)”, ha de dir: 
(...) 
SISÈ. Quantia, finançament i pagament.  
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 50.000,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 76,92 %, quan s’hagi presentat el compte 
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.  
 
Es podran fer pagaments fraccionats mitjançant la presentació de comptes 
justificatius parcials corresponents a la despesa efectuada en un període determinat. 
El darrer compte justificatiu haurà d’anar acompanyat de l’informe d’auditor. 
(...) 
 
D’acord amb el que estableix l’article 109. 2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques “Revocació i 
rectificació d’errors: Les administracions públiques podran, així mateix, rectificar en 
qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o 
aritmètics existents en els seus actes”. 
Tenint en compte que procedeix rectificar l’error produït, vist l’informe de la cap del 
centre gestor, i de conformitat amb el decret de la Presidència de 18 de juliol de 2019, 
la Junta de Govern, per unanimitat, acorda: 
 
PRIMER. Modificar el punt sisè  de la resolució de la Junta de Govern, de data 18 de 
febrer de 2020, de manera que on ara consta: 
“(...) 
Sisè. Quantia, finançament i pagament.  
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 50.000,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 76,92 %, quan s’hagi presentat el compte 
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.  
 
 (...)”, ha de dir: 
(...) 
 
Sisè. Quantia, finançament i pagament.  
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 50.000,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 76,92 %, quan s’hagi presentat el compte 
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord. 
 
Es podran fer pagaments fraccionats mitjançant la presentació de comptes 
justificatius parcials corresponents a la despesa efectuada en un període determinat. 
El darrer compte justificatiu haurà d’anar acompanyat de l’informe d’auditor. 
 
(...)”. 
 
SEGON. Notificar aquest acord a la Fundació Josep Pla. 
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5. JG1015/000043/2020-PPCICNTEE; Proposta president CI Cult. Nov. Tecn. 
Esp. Educ.; Cooperació Cultural (017): Esmensa punt sisè de l'acord de 
Junta de Govern del 4 de febrer de 2020 de la subvenció nominativa 
concedida a la Fund. d'Estudis Superiors d'Olot  (exp. 2020/148) 

 
Havent-se detectat un error material en l’acord de resolució de la Junta de Govern, de 
data 4 de febrer de 2020, per a la concessió d’una subvenció nominativa a Fundació 
d’Estudis Superiors d’Olot (FES) destinada al finançament del foment dels estudis 
universitaris i altra formació superior pròpia (2020/148). 
Concretament, en el punt sisè de la resolució no hi consta que es pugui fer 
pagaments fraccionats mitjançant la presentació de comptes justificatius parcials 
corresponents a la despesa efectuada en un període determinat. 
Per tant, on en aquests moments diu: 
“(...) 
SISÈ. Quantia, finançament i pagament.  
 
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 50.000,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 71,42 %, quan s’hagi presentat el compte 
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.  
 
(...)”, ha de dir: 
(...) 
SISÈ. Quantia, finançament i pagament.  
 
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 50.000,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 71,42 %, quan s’hagi presentat el compte 
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.  
 
Es podran fer pagaments fraccionats mitjançant la presentació de comptes 
justificatius parcials corresponents a la despesa efectuada en un període determinat. 
El darrer compte justificatiu haurà d’anar acompanyat de l’informe d’auditor. 
(...) 
 
D’acord amb el que estableix l’article 109. 2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques “Revocació i 
rectificació d’errors: Les administracions públiques podran, així mateix, rectificar en 
qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o 
aritmètics existents en els seus actes”. 
Tenint en compte que procedeix rectificar l’error produït, vist l’informe de la cap del 
centre gestor, i de conformitat amb el decret de la Presidència de 18 de juliol de 2019, 
la Junta de Govern, per unanimitat, acorda: 
 
PRIMER. Modificar el punt sisè  de la resolució de la Junta de Govern, de data 4 de 
febrer de 2020, de manera que on ara consta: 
 
“(...) 
SISÈ. Quantia, finançament i pagament.  
 
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 50.000,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 71,42 %, quan s’hagi presentat el compte 
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.  
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(...), ha de dir: 
SISÈ. Quantia, finançament i pagament.  
 
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 50.000,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 71,42 %, quan s’hagi presentat el compte 
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.  
 
Es podran fer pagaments fraccionats mitjançant la presentació de comptes 
justificatius parcials corresponents a la despesa efectuada en un període determinat. 
El darrer compte justificatiu haurà d’anar acompanyat de l’informe d’auditor. 
 
 (...)”. 
 
SEGON. Notificar aquest acord a la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot (FES) 
 
 
Assumptes procedents dels delegats de les diferents àrees 
 
6. JG1015/000012/2020-PDDSE; Proposta diputat delegat Servei d'Esports; 

Servei d'Esports (026): Convocatòria anticipada de subvencions per al 
finançament de l'acció de promoció i foment de l'activitat física i l'esport a 
les comarques gironines, anualitat 2020 (exp. 2020/3244) 

 
Antecedents 
 
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 d’Esports atorgarà 
subvencions mitjançant convocatòria de concurrència competitiva. 
 
El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya i la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local preveuen l’atorgament de subvencions i ajuts econòmics per 
part de les Diputacions. 
 
L'objecte d'aquesta convocatòria són les actuacions de promoció i foment de l’activitat 
física i l’esport a les comarques gironines que es determinen en les bases 
específiques reguladores de subvencions per al finançament de l’acció de promoció i 
foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines aprovades pel Ple de la 
Diputació el dia 18 de febrer de 2020, i publicades al BOPG núm. 41 de 28 de febrer 
de 2020. 
 
La tramitació de la convocatòria anticipada que es proposa que s’aprovi s'ajusta a 
l'establert 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 a la seva aprovació és la 
Junta de Govern, d’acord amb el que estableixen les bases específiques reguladores 
 
Atesa la Disposició addicional tercera del RD 463/2020, de 14 de març, se suspenen i 
s'interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments administratius de les 
entitats del sector públic. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què 
perdi vigència el present reial decret o, en el seu cas, les pròrrogues d'aquest.  
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El RD 463/2020 de 14 de març va entrar en vigor el 15 de març de 2020 (BOE número 

67). 
 
Atesos els antecedents anteriors, l’informe del/la cap del centre gestor/servei d’11 de 
març de 2020, i la fiscalització realitzada segons el RD. 424/2017, de 28 d’abril, pel 
que es regula el règim jurídic del Control Intern en les entitats del Sector Públic Local, 
la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat d'Esports, per unanimitat, acorda: 
 
PRIMER. Aprovar la convocatòria anticipada única i en règim de concurrència 
competitiva per a la concessió de subvencions per al finançament de l’acció de 
promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines, el text de la 
qual es transcriu com segueix: 
 
CONVOCATÒRIA ANTICIPADA DE SUBVENCIONS PER AL FINANÇAMENT DE 
L’ACCIÓ DE PROMOCIÓ I FOMENT DE L’ACTIVITAT FÍSICA I L’ESPORT A LES 
COMARQUES GIRONINES. ANUALITAT 2020 
 
1. Objecte i finalitat 
Subvencions en règim de concurrència competitiva per als ajuntaments, les entitats 
esportives, els consells esportius i els centres educatius, en el marc dels diferents 
programes de suport i destinades al finançament de l’acció de promoció i foment de 
l’activitat física i l’esport a les comarques gironines, d’acord amb les bases 
específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 18 de 
febrer de 2020 i publicades al BOPG núm. 41 de 28 de febrer de 2020. 
L’òrgan competent per a l’aprovació de la convocatòria és la Junta de Govern de la 
Diputació de Girona d’acord amb el que s’estableix en el punt 2 de les bases 
reguladores. 
Els criteris de valoració de les sol·licituds estan recollits al punt 6 de les bases 
publicades al BOPG número 41 de 28 de febrer de 2020. 
Els programes de suport són: 
 
Programa A. Suport als municipis per a la promoció i el foment de l’activitat 
fisicoesportiva i l’esport. 
 

A1. Suport als programes municipals de promoció de l’activitat fisicoesportiva. 

A2. Suport a l’organització d’esdeveniments esportius singulars. 

A3. Suport a les actuacions de condicionament i millora en equipaments esportius 
municipals. 

A4. Suport a la renovació del paviment esportiu dels equipaments esportius. 

A5. Suport als programes municipals d’ajuts als esportistes gironins que participen 
en competicions individuals. 

 
Programa B. Suport a les entitats esportives de les comarques gironines per a 
la promoció i el foment de l’activitat fisicoesportiva i l’esport: 
 

B1. Suport a l’activitat esportiva de base. 

B2. Suport a l’esport d’alta competició. 

B3. Suport a l’organització d’esdeveniments esportius singulars. 

B4. Suport a la participació en esdeveniments esportius federats puntuals de nivell 
estatal o superior que es portin a terme fora de Catalunya. 
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B5. Suport als actes de reconeixement de l’antiguitat de les entitats esportives. 
 
Programa C. Suport als consells esportius per a la promoció i el foment de 
l’activitat fisicoesportiva i l’esport. 
 
Programa D. Programa «Neda a l’escola» d’adquisició i/o desenvolupament de 
les habilitats motrius bàsiques en el medi aquàtic. 
 
Programa E. Suport als Ambaixadors de l’Esport Gironí. 
 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
L’import total destinat a la convocatòria és de 2.083.000,00€. El crèdit pressupostari 
va amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i imports següents: 
 

 Programa 
Aplicació 

Pressupostària 
Import 

A1 
Suport als programes municipals de promoció 
de l’activitat fisicoesportiva 

320.3410.46200 310.000,00 €  

A2 
Suport a l’organització d’esdeveniments 
esportius singulars 

320.3410.46201 
40.000,00 €  

A3 
Suport a les actuacions de condicionament i 
millora d’equipaments esportius municipals 

320.3410.76200 500.000,00 €  

A4 
Suport a la renovació del paviment esportiu 
dels equipaments municipals 

320.3410.76202 140.000,00 €  

A5 
Suport als programes municipals d’ajuts als 
esportistes que participen en competicions 
individuals 

320.3410.46200 60.000,00 € 

  Total Programa A 1.050.00,00 €  

    

  Programa 
Aplicació 
Pressupostària 

Import 

B1 Suport a l’activitat esportiva de base 320.3410.48103 200.000,00 €  

B2 Suport a l’esport d’alta competició 320.3410.48105 370.000,00 €  

B3 
Suport a l’organització d’esdeveniments 
esportius singulars 

320.3410.48106 
55.000,00 €  

B4 

Suport a la participació en esdeveniments 
esportius federats puntuals de nivell estatal o 
superior que es portin a terme fora de 
Catalunya 

320.3410.48106 30.000,00 €  

B5 
Suport als actes de reconeixement de 
l’antiguitat de les entitats esportives 

320.3410.48106 15.000,00 € 

  Total Programa B 670.000,00 €  

    

  Programa 
Aplicació 

Pressupostària 
Import 

C 
Suport als consells esportius per a la 
promoció i el foment de l’activitat 
fisicoesportiva i l’esport 

320.3410.48107 223.000,00 €  
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  Total Programa C 223.000,00 €  

    

  Programa 
Aplicació 

Pressupostària 
Import 

D 
Programa “Neda a l’escola” d’adquisició i/o 
desenvolupament de les habilitats motrius 
bàsiques en el medi aquàtic 

320.3410.48102 100.000,00 €  

  Total Programa D 100.000,00 €  

    

  Programa 
Aplicació 

Pressupostària 
Import 

E Suport als Ambaixadors de l’esport Gironí 320.3410.48101 40.000,00 €  

  Total Programa D 40.000,00 €  

    

  TOTAL PREVIST 2.083.000,00 €  

 
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 la que es preveu per a cada subprograma, derivada de 
crèdits sobrants d’altres convocatòries o d’alguna modificació de crèdit. L’efectivitat 
de la quantia addicional estarà condicionada a la corresponent declaració de 
disponibilitat de crèdit amb caràcter previ a la resolució de les subvencions i 
l’aprovació de l’augment de la convocatòria. 
Els imports parcials de cada aplicació pressupostària són xifres estimatives i es 
podran redistribuir en funció de les sol·licituds presentades. 
 
3. Termini de presentació de sol·licituds 
El termini de presentació de sol·licituds serà el següent: 
 

 Programa 
Període de presentació de 
sol·licituds 

A1 
Suport als programes municipals de 
promoció de l’activitat fisicoesportiva 

De l’endemà de la publicació de 
l’extracte de la convocatòria al 
BOPG al 5 de juny de 2020. 

A2 
Suport a l’organització d’esdeveniments 
esportius singulars 

A3 
Suport a les actuacions de condicionament i 
millora d’equipaments esportius municipals 

A4 
Suport a la renovació del paviment esportiu 
dels equipaments esportius 

A5 
Suport als programes municipals d’ajuts als 
esportistes que participen en competicions 
individuals 

De l’endemà de la publicació de 
l’extracte de la convocatòria al 
BOPG al 31 de juliol de 2020. 

B1 Suport a l’activitat esportiva de base De l’endemà de la publicació de 
l’extracte de la convocatòria al 
BOPG al 5 de juny de 2020. B2 Suport a l’esport d’alta competició 

B3 
Suport a l’organització d’esdeveniments 
esportius singulars 

De l’endemà de la publicació de 
l’extracte de la convocatòria al 
BOPG al 31 de juliol de 2020. B4 

Suport a la participació en esdeveniments 
esportius federats puntuals de nivell estatal o 
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superior que es portin a terme fora de 
Catalunya 

B5 
Suport als actes de reconeixement 
d’antiguitat de les entitats esportives. 

C Suport als consells esportius De l’endemà de la publicació de 
l’extracte de la convocatòria al 
BOPG al 5 de juny de 2020. D Programa «Neda a l’escola» 

E Suport als Ambaixadors de l’esport Gironí 
De l’endemà de la publicació de 
l’extracte de la convocatòria al 
BOPG al 31 de juliol de 2020. 

 
Les sol·licituds s’hauran de presentar amb el model normalitzat per a cada 
subprograma que hi ha disponible al web de la Diputació de Girona i hauran d’anar 
signades electrònicament de la següent forma: 
 

Les entitats públiques hauran de signar la sol·licitud mitjançant signatura 
electrònica de qualsevol dels certificats admesos per la plataforma PSIS del 
Consorci AOC. Les sol·licituds s’hauran de presentar telemàticament per la 
plataforma EACAT. 

Les entitats privades hauran de signar la sol·licitud mitjançant signatura 
electrònica de l’entitat amb el certificat emès per la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre. Les sol·licituds s’hauran de presentar telemàticament per la 
plataforma específica de la Diputació de Girona per la tramesa de 
subvencions. 

 
4. Termini de resolució i notificació  
4.1. Termini de resolució 
El termini per resoldre la convocatòria és el que determinen les bases. Una vegada 
transcorregut el termini sense que s’hagi adoptat una resolució, els sol·licitants 
podran entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu. 
4.2. Termini de notificació 
Es notificarà la resolució a tots els beneficiaris de manera individualitzada, 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 de la 
data en què s’adopti l’acord.  
 
5. Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta 
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós 
Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
de la notificació. Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de 
reposició davant de la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en el termini d’un 
mes, a comptar des del dia següent de la notificació.  
 
6. 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. 
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SEGON. Autoritzar la despesa de la convocatòria per un import de 2.083.000,00 € 
distribuïts amb càrrec a les aplicacions pressupostàries del pressupost de 2020: 
 

  Programa 
Aplicació 

Pressupostària 
Import 

A1 
Suport als programes municipals de promoció 
de l’activitat fisicoesportiva 

320.3410.46200 
310.000,00 €  

A2 
Suport a l’organització d’esdeveniments 
esportius singulars 

320.3410.46201 40.000,00 €  

A3 
Suport a les actuacions de condicionament i 
millora d’equipaments esportius municipals 

320.3410.76200 500.000,00 €  

A4 
Suport a la renovació del paviment esportiu 
dels equipaments esportius 

320.3410.76202 140.000,00 €  

A5 
Suport als programes municipals d’ajuts als 
esportistes que participen en competicions 
individuals 

320.3410.46200 60.000,00 € 

  Total Programa A 1.050.00,00 €  

    

  Programa 
Aplicació 

Pressupostària 
Import 

B1 Suport a l’activitat esportiva de base 320.3410.48103 200.000,00 €  

B2 Suport a l’esport d’alta competició 320.3410.48105 370.000,00 €  

B3 
Suport a l’organització d’esdeveniments 
esportius singulars 

320.3410.48106 55.000,00 €  

B4 

Suport a la participació en esdeveniments 
esportius federats puntuals de nivell estatal o 
superior que es portin a terme fora de 
Catalunya 

320.3410.48106 30.000,00 €  

B5 
Suport als actes de reconeixement de 
l’antiguitat de les entitats esportives 

320.3410.48106 15.000,00 € 

  Total Programa B 670.000,00 €  

    

  Programa 
Aplicació 

Pressupostària 
Import 

C 
Suport als consells esportius per a la 
promoció i el foment de l’activitat 
fisicoesportiva i l’esport 

320.3410.48107 223.000,00 €  

  Total Programa C 223.000,00 €  

    

  Programa 
Aplicació 

Pressupostària 
Import 

D 
Programa “Neda a l’escola” d’adquisició i/o 
desenvolupament de les habilitats motrius 
bàsiques en el medi aquàtic 

320.3410.48102 100.000,00 €  

  Total Programa D 100.000,00 €  

    

  Programa 
Aplicació 

Pressupostària 
Import 
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E Suport als Ambaixadors de l’esport Gironí 320.3410.48101 40.000,00 €  

  Total Programa D 40.000,00 €  

    

  TOTAL PREVIST 2.083.000,00 €  

 
TERCER. Facultar àmpliament el president de la corporació als efectes de procedir a 
l'execució del present acord, en especial per ordenar la publicació de la convocatòria 
en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, per resoldre 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’hagin pogut advertir. 
 
QUART. Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot 
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el president de la 
Diputació de Girona en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seva 
publicació, o directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Girona en el termini de dos mesos. 
 
CINQUÈ. La convocatòria resta condicionada al fet que no es presentin al·legacions 
contra les bases específiques, l’estimació de les quals hagi de comportar un canvi en 
les seves determinacions. 
 
 
7. JG1015/000017/2020-PDDSEL; Prop. dip. del. Suport a Entitats Locals; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Revocació final Subvencions 
Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2018 per a obres d'inversió 
(exp. 2018/507) 

 
Per Resolució del President de la Diputació de Girona de data 10 de febrer 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 2018, per a 
despeses en inversions, 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 30 de setembre de 
2019 i amb una pròrroga de fins el 15 de novembre de 2019. 

 
Ajuntament Expedient  CONCEPTE Subvenció 

concedida 
Subvenció 
justificada 

Subvenció 
reconeguda 

Import a 
revocar 

Motiu 
revocació 

BOADELLA I 
LES ESCAULES 

2018/237  Pavimentació vies 
urbanes. ampliació 
societat Boadella i 
instal·lació punt de 
llum. 

22.612,10 21.286,58 21.286,58 1.325,52 justificació 
insuficient 

BRUNYOLA 2018/243 Millora xarxa 
elèctrica mitja 
tensió nucli St. 
Martí Sapresa 

35.442,00 34.218,16 34.218,16 1.223,84 justificació 
insuficient 

FIGUERES 2018/561  Adequació dels c. 
Damas Calvet; 
Projecte adequació 
itinerari  vianants 
entre la plaça 
El·líptica i la plaça 
de l'Escorxador i 

601.754,00 450.417,10 450.417,10 151.336,90 justificació 
insuficient 
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Fase 1b plaça 
Tarradellas; 
Reurbanització C. 
Cendrassos 

ORDIS 2018/972 Local social Santa 
Caterina 

31.370,00 30.584,10 30.584,10 785,90 justificació 
insuficient 

PARLAVÀ 2018/1082 Millora xarxa 
sanejament i 
condicionament 
zona aparcament 
Cementiri Municipal 

28.000,00 27.897,57 27.897,57 102,43 justificació 
insuficient 

SANT MARTÍ 
DE LLÉMENA 

2018/1207 Arranjament tram 
xarxa abastament 
aigua barri Velers i 
millora senyalització 
viària 

39.281,99 39.278,81 39.278,81 3,18 justificació 
insuficient 

SAUS,CAMALLE
RA I  
LLAMPAIES 

2018/1229 Col·locació gespa 
reutilitzada al camp 
de futbol 

37.702,00 37.621,32 37.621,32 80,68 justificació 
insuficient 

SUSQUEDA 2018/1237 Actuacions entorn 
el pont sobre el 
torrent de Coll 
Nafré-Ca la Gallusa 

10.572,88 7.095,81 7.095,81 3.477,07 justificació 
insuficient 

            158.335,52   

 
En data 12 de febrer de 2020 es va notificar als ajuntaments afectats aquesta 
resolució i es va donar un termini de quinze dies perquè presentessin les al·legacions 
que consideressin oportunes. 
 
Transcorregut aquest termini cap ajuntament ha presentat al·legacions. 
 
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”. 
 
Per tot l’anterior, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de Suport a les 
Entitats Locals, per unanimitat, acorda: 
 
PRIMER. Revocar l’import de les subvencions no justificades i concedides 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 Expedient Concepte Import a 

revocar 
N. Operació 
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BOADELLA I LES 
ESCAULES 

2018/237  Pavimentació vies urbanes. ampliació 
societat Boadella i instal·lació punt de 
llum. 

1.325,52 220180022458 

BRUNYOLA 2018/243 Millora xarxa elèctrica mitja tensió 
nucli St. Martí Sapresa 

1.223,84 220180022866 

FIGUERES 2018/561  Adequació dels c. Damas Calvet; 
Projecte adequació itinerari  vianants 
entre la plaça El·líptica i la plaça de 
l'Escorxador i Fase 1b plaça 
Tarradellas; Reurbanització C. 
Cendrassos 

151.336,90 220180030828 

ORDIS 2018/972 Local social Santa Caterina 785,90 220180023554 

PARLAVÀ 2018/1082 Millora xarxa sanejament i 
condicionament zona aparcament 
Cementiri Municipal 

102,43 220180030621 

SANT MARTÍ DE 
LLÉMENA 

2018/1207 Arranjament tram xarxa abastament 
aigua barri Velers i millora 
senyalització viària 

3,18 220180030651 

SAUS,CAMALLERA I  
LLAMPAIES 

2018/1229 Col·locació gespa reutilitzada al camp 
de futbol 

80,68 220180024760 

SUSQUEDA 2018/1237 Actuacions entorn el pont sobre el 
torrent de Coll Nafré-Ca la Gallusa 

3.477,07 220189000875 

      158.335,52  

 
SEGON. Notificar el present acord als ajuntaments interessats. 
 
 
8. Proposicions urgents 
 
No n’hi ha. 
 
9. Precs i preguntes 
 
El president exposa que està consensuant amb la resta de grups polítics de la 
Diputació de Girona l’avançament del 50 % del Fons de Cooperació Local per als 
ajuntaments (no inclouria el Fons Cultural, el de Noves Tecnologies ni el de Camins 
Municipals), i del Fons de Cooperació Comarcal per als consells comarcals, 
mitjançant una partida extrapressupostària que aprovada per decret. D’aquesta 
manera, els ens podran cobrar la setmana vinent i disposaran de més tresoreria.  
 
 
 
No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 10.50 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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