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1

Lectura i aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta
de la sessió ordinària del dia 3 d'agost de 2021

2

Assistència a la Presidència en l'exercici de les seves
atribucions, tal com disposa l'art. 35.2 de la Llei 7/85,
de 2 d'abril, de Bases del Règim Local
Gabinet de Presidència

3

Concessió subvencions per al finançament de la
implementació dels ODS i Agenda 2030 - Gabinet de
Presidència

2021/X020201/5864

Assistència i Cooperació als Municipis
4

Canvi destí subvenció de l'Ajuntament de Roses dins
el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2020 Assistència i Cooperació als Municipis

2020/X020300/936

5

Canvi destí subvenció de l'Ajuntament de Corçà dins
el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2020 Assistència i Cooperació als Municipis

2020/X020300/826

6

Canvi destí subvenció de l'Ajuntament de l'Armentera
dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any
2020 - Assistència i Cooperació als Municipis

2020/X020300/759

7

Canvi destí subvenció de l'Ajuntament de Guils de
Cerdanya dins el Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural, any 2020 - Assistència i Cooperació als
Municipis

2020/X020300/855

8

Canvi destí subvenció de l'Ajuntament de Sant Andreu
Salou dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural,
any 2020 - Assistència i Cooperació als Municipis

2020/X020300/941

9

Canvi destí subvenció de l'Ajuntament de Setcases
dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any
2020 - Assistència i Cooperació als Municipis

2020/X020300/977

10

Canvi destí subvenció de l'Ajuntament de Sant Gregori
dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any
2020 - Assistència i Cooperació als Municipis

2020/X020300/1264

Patrimoni i Expropiacions
11

Aprovació conveni cessió d'ús espais seu Consell
Comarcal Ripollès - Patrimoni i Expropiacions

2021/J050300/2793

Promoció i Desenvolupament Econòmic Local
12

Aprovació de la convocatòria per participar a la tercera
edició dels premis Projecta't, de formació, mentoria i
tutorització per a emprenedors de la demarcació de

2021/X020100/7255
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Girona - Promoció i Desenvolupament Econòmic Local
13

Aprovar el conveni entre la Diputació de Girona i
PIMEC per a l'execució del projecte Pimecgnosis Promoció i Desenvolupament Econòmic Local

2021/X020202/6814

14

Aprovació subvenció nominativa finançament quotes
préstec Fundació Fira de Girona - Promoció i
Desenvolupament Econòmic Local

2021/X020303/6799

Cooperació Cultural
15

Aprovació autorització per a la contractació de
persones vinculades a l'entitat Girona Artelier SCCL Escola de Música Moderna de Girona - Cooperació
Cultural

2021/X020200/24

16

Autorització a Girona Artelier SCCL per la contractació
de persones vinculades a l'entitat Subv. Programes i
projectes educatius 2021 - Cooperació Cultural

2021/X020201/2356

17

Aprovació subvenció nominativa al Patronat Escola
Universitària Politècnica per a la promoció de
l'activitat universitària, 2021 - Cooperació Cultural

2021/X020200/42

18

Aprovació subvenció nominativa a la Fundació Pau
Casals per al desenvolupament del projecte cultural i
les activitats, 2021 Cooperació Cultural

2021/X020200/70

19

Aprovació subvenció nominativa a Pascual Arts Music
SLU- Festival Sons del Món - Cooperació Cultural

2021/X020200/12

20

Subvenció nominativa a l'Ajuntament de
Cadaqués-Festival de Música de Cadaqués Cooperació Cultural

2021/X020200/252

21

Aprovació subvenció nominativa a Pascual Arts Music
SL per al finançament del Festival Acústica Cooperació Cultural

2021/X020200/22

22

Aprovació de la renúncia de l'Ajuntament de Lloret de
Mar a la subvenció per al finançament d'activitats i
projectes culturals de les oficines joves - Cooperació
Cultural

2021/X020201/2337

23

Acceptar la renúncia de l'Ajuntament de Gombrèn a la
subvenció concedida dins la convocatòria de
subvencions per a la creació de públics per a la cultura
2021 - Cooperació Cultural

2021/X020201/2824

24

Acceptació renúncia subv. foment programes i
projectes educatius, 2021_Ass. La Volta - Cooperació
Cultural

2021/X020201/2707

25

Acceptació renúncia subv. programes i projectes
educatius_CEIP La Draga - Cooperació Cultural

2021/X020201/2552
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26

Acceptació de la renúncia de la subvenció per a la
creació de públics de l'Associació de Puntaires per a la
Mostra internacional de puntes artístiques Cooperació Cultural

2021/X020201/2685

27

Acceptació de la denúncia del conveni de
col·laboració entre el Parlament de Catalunya i la
Diputació de Girona per al projecte Aula Parlament Cooperació Cultural

2019/X020200/246

28

Aprovació reintegrament parcial i interessos de
demora de la subvenció nominativa a l'Ajuntament de
Tossa de Mar- Festival Rumba - Cooperació Cultural

2021/X020203/6573

29

Aprovació reintegrament i interessos de demora de la
subvenció a Arlet Films SL - Documental El Gran
Constante - Cooperació Cultural

2021/X020203/6581

Monuments
30

Aprovació ajut extraordinari a la fundació privada
"Circus Arts Foundation" – Monuments

2021/X020302/6689

Medi Ambient
31

Aprovació de la convocatòria pública de concurrència
competitiva i criteris per a la selecció d'un municipi
gironí per al qual es redactarà un pla pilot estratègic
municipal d'Infraestructura Verda - Medi Ambient

2021/D050602/7064

32

Aprovar l'obligació de reintegrament de la subvenció
Del Pla a l'acció 2017, L3. Ajuntament de Vilablareix Medi Ambient

2017/X020200/4694

33

Aprovar l'obligació de reintegrament Campanya Del
Pla a l'acció 2017 L3. Pardines - Medi Ambient

2017/X020200/4969

34

Aprovar canvi d'imputació pressupostària per
despeses de manteniment i inversió en millora de la
xarxa de les vies verdes 2018 - Medi Ambient

2017/X020100/6298

35

Aprovació canvi imputació pressupostària per
instal·lació calderes biomassa 2019 a l'Ajuntament de
Serinyà - Medi Ambient

2019/X020300/4867

36

Aprovació canvi imputació pressupostària subvenció a
l’Ajuntament de Bolvir campanya calderes biomassa
2019 - Medi Ambient

2019/X020300/4854

Xarxa Viària
37

Aprovació conveni execució obres tractament
superficial asfàltic diversos camins de Cassà de la
Selva - Xarxa Viària

2021/D030400/3946
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38

Proposicions urgents

39

Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. Le ctura i aprovació, si e scau, de l'e sborrany de l'acta de la se ssió ordinària de l dia 3
d'agost de 2021
S’aprova per unanimitat i sense esmenes l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern del
dia 3 d’agost de 2021, prèviament lliurada als assistents.

2. Assistè ncia a la Pre sidè ncia e n l'e xe rcici de le s se ve s atribucions, tal com disposa
l'art. 35.2 de la Lle i 7/85, de 2 d'abril, de Base s de l Rè gim Local

—

Gabine t de Pre sidè ncia

3. Conce ssió subve ncions pe r al finançame nt de la imple me ntació de ls ODS i Age nda
2030 - Gabine t de Pre sidè ncia. 2021/X020201/5864
El Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Girona per al període 2020-2023, aprovat pel
Ple de la Diputació en la sessió de dia 17 de desembre de 2019, té com a base normativa
l’article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Aquest Pla té un
contingut programàtic i la seva efectivitat queda condicionada a la posada en pràctica de les
diferents línies de subvencions que el mateix Pla relaciona, i atenent fonamentalment a les
disponibilitats pressupostàries de què disposi la Diputació de Girona per a cada exercici.
L’article 36.1b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local atorga
competència a les diputacions en matèria d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica
als municipis. Igualment l'article 36.1d) 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.
L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen en les bases
específiques reguladores per a la concessió de subvencions per al finançament de la
implementació dels objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 a les capitals de
comarca i els municipis de més de 10.000 habitants de la demarcació de Girona, aprovades pel
Ple de la Diputació en la sessió de 20 d’abril de 2021 i publicades de forma definitiva al BOPG
número 84, de 4 de maig de 2021.
Vista la documentació presentada pels ajuntaments i la proposta de resolució de la Comissió
Avaluadora.
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La Comissió Avaluadora ha examinat les 8 sol·licituds presentades pels ajuntaments i ha
formulat una proposta de resolució.
Atesos els antecedents exposats, la Presidència proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord
següent:
PRIMER. CONCEDIR les quantitats que s’indiquen en concepte de subvenció per al
finançament de la implementació dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de
l’Agenda 2030 a les capitals de comarca i els municipis de més de 10.000 habitants de la
demarcació de Girona, i que es relacionen a continuació:

Exp.

Ajuntament

P unts

P ressupost

Import concedit

2021/6828

P alafrugell

90

10.750,00 €

8.000,00 €

2021/6956

Cassà de la Selva

90

13.249,50 €

8.000,00 €

2021/6991

Salt

90

10.325,70 €

8.000,00 €

2021/6992

Girona

70

26.015,00 €

8.000,00 €

2021/6993

La Bisbal d’Empordà

85

11.519,20 €

8.000,00 €

2021/7013

Castell-P latja d’Aro

90

13.249,50 €

8.000,00 €

2021/7018

T orroella de Montgrí

70

9.200,00 €

7.360,00 €

2021/7027

Castelló d’Empúries

90

13.249,50 €

8.000,00 €

T otal: 63.360,00 €

SEGON. Disposar la despesa de 63.360,00 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària del
pressupost de 2021 que s’indica a continuació:
Aplicació

100

Concepte

9420

46204

Ajuts
a
implementació
Desenv.Sostenible

Dotació
ajuntaments
ODS

65.000,00 €

Import concedit

63.360,00 €

TERCER. Informar els beneficiaris que, una vegada notificada 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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QUART. Forma i termini de justificació. Per tal de percebre aquesta subvenció, el beneficiari té
fins al 20 de novembre de 2021, per presentar el compte justificatiu a la Diputació de Girona així
com la documentació especificada al punt 11.1 de les bases específiques reguladores per a la
concessió de subvencions per al finançament de la implementació dels objectius de
desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 a les capitals de comarca i els municipis de més
de 10.000 habitants de la demarcació de Girona, aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió
de 20 d’abril de 2021 i publicades de forma definitiva al BOPG número 84, de 4 de maig de
2021.
D’altra banda s’haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació en
qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció.
CINQUÈ. Notificar aquesta resolució als interessats amb indicació dels recursos procedents.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres.

—

Assistè ncia i Coope ració als Municipis

4. Canvi de stí subve nció de l'Ajuntame nt de Rose s dins e l Fons de Coope ració
Econòmica i Cultural, any 2020 - Assistè ncia i Coope ració als Municipis.
2020/X020300/936
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària de dia 16 de juny de 2020
va resoldre la concessió de subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per a
l’any 2020. A l’Ajuntament de Roses se li va concedir la subvenció del Fons de Cooperació
Econòmica 2020 d’acord amb el següent detall:
Expedient

Línia

Concepte

2020/936

Inversions

Obres de reordenació de la
finca municipal situada entre
els carrers de la Llotja,

P ressupost
287.617,61€

Subvenció €
270.617,61 €

P escadors i Cap de Norfeu.
Adequació zona aparcament
Rda.Miquel Oliva P rat
T otal

39.857,94€
327.475,55€

37.577,09€
308.194,70€

Vista la petició de l’Ajuntament de Roses de canvi de destí de la subvenció concedida dins el
Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020.
D’acord amb la documentació presentada i amb les Bases de la convocatòria, el Diputat delegat
de Suport a les Entitats Locals, proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent:
PRIMER. Autoritzar a l’Ajuntament de Roses el canvi de destí de la subvenció que té
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020, expedient 2020/936, pel
concepte i l’import que es detallen.
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Concepte inicial

Concepte final

P ressupost

Subvenció Inicial €

Subvenció Final €

Obres de reordenació de
la finca municipal situada
entre els carrers de la
Llotja, P escadors i Cap
de Norfeu.

Obres de reordenació de
la
finca
municipal
situada entre els carrers
de la Llotja, P escadors i
Cap de Norfeu.

287.617,61€

270.617,61€

242.775,08

Obres enderroc edificis

54.389,50€

0,00€

27.842,53€

39.857,94€

37.577,09€

37.577,09€

381.865,05€

308.194,70€

308.194,70€

C/ T arragona
Adequació
aparcament
Oliva P rat

zona Adequació
zona
Rda.Miquel aparcament Rda.Miquel
Oliva P rat
T otal

SEGON. Notificar la present resolució a l’Ajuntament amb la indicació que el lliurament de la
subvenció, que és compatible amb altres ajudes, està condicionat al compliment de la vigent
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a les condicions establertes en la
normativa del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020 i a la seva justificació, de com a
mínim l'import de la subvenció, mitjançant el compte justificatiu, dintre del termini que finalitza el
dia 30 de setembre de 2021.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres.

5. Canvi de stí subve nció de l'Ajuntame nt de Corçà dins e l Fons de Coope ració
Econòmica i Cultural, any 2020 - Assistè ncia i Coope ració als Municipis.
2020/X020300/826
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària de dia 16 de juny de 2020
va resoldre la concessió de subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per a
l’any 2020. A L’Ajuntament de Corçà se li va concedir la subvenció del Fons de Cooperació
Econòmica 2020 d’acord amb el següent detall:
Expedient
2020/826

Línia
Inversions
T otal

Concepte
Urbanització
plaça
l'església de Casavells

de

P ressupost
138.740,05€

Subvenció €
46.290,15 €

138.740,05€

46.290,15 €

Vista la petició de l’Ajuntament de Corçà de canvi de destí de la subvenció concedida dins el
Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020.
D’acord amb la documentació presentada i amb les Bases de la convocatòria, el Diputat delegat
de Suport a les Entitats Locals, proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent:
PRIMER. Autoritzar a l’Ajuntament de Corçà el canvi de destí de la subvenció que té
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020, expedient 2020/826, pel
concepte i l’import que es detallen.
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Concepte inicial
Urbanització

Concepte final

plaça

P ressupost

de

Subvenció Inicial €

Subvenció Final €

138.740,05€

46.290,15 €

0,00€

140.600,00€

0,00€

46.290,15 €

46.290,15 €

46.290,15 €

l'església de Casavells
Renovació
dels
P aviments del Sector de
la P laça del Rebot
T otal

SEGON. Notificar la present resolució a l’Ajuntament amb la indicació que el lliurament de la
subvenció, que és compatible amb altres ajudes, està condicionat al compliment de la vigent
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a les condicions establertes en la
normativa del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020 i a la seva justificació, de com a
mínim l'import de la subvenció, mitjançant el compte justificatiu, dintre del termini que finalitza el
dia 30 de setembre de 2021.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres.

6. Canvi de stí subve nció de l'Ajuntame nt de l'Arme nte ra dins e l Fons de Coope ració
Econòmica i Cultural, any 2020 - Assistè ncia i Coope ració als Municipis.
2020/X020300/759
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària de dia 16 de juny de 2020
va resoldre la concessió de subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per a
l’any 2020. A l’Ajuntament de l’Armentera se li va concedir la subvenció del Fons de
Cooperació Econòmica 2020 d’acord amb el següent detall:
Expedient

Línia

Concepte

2020/759

Inversions

Adquisició
Catalunya

P ressupost
sòl

Subvenció €

P laça

50.000,00€

25.000,00€

Estabilització i millora de

232.935,42€

6.000,00€

1.000,00€

800.00€

283.935,42€

31.800,00€

camins
Equips informàtics
T otal

Vista la petició de l’Ajuntament de l’Armentera de canvi de destí de la subvenció concedida dins
el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020.
D’acord amb la documentació presentada i amb les Bases de la convocatòria, el Diputat delegat
de Suport a les Entitats Locals, proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent:
PRIMER. Autoritzar a l’Ajuntament de l’Armentera el canvi de destí de la subvenció que té
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020, expedient 2020/759, pel
concepte i l’import que es detallen.
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Concepte inicial
Adquisició
Catalunya

sòl

Concepte final

P ressupost

Subvenció
Inicial €

Subvenció Final €

P laça P arc urbà skate street
workout

39.851,36€

25.000,00€

12.000,00€

Estabilització i millora de Estabilització i millora
camins
de camins

16.100,00€

6.000,00€

6.800,00€

Equips informàtics

16.500,00€

800.00€

13.000,00€

31.800,00€

31.800,00€

Obra
poliesportiu
aparcament

reforma
a

T otal

SEGON. Notificar la present resolució a l’Ajuntament amb la indicació que el lliurament de la
subvenció, que és compatible amb altres ajudes, està condicionat al compliment de la vigent
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a les condicions establertes en la
normativa del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020 i a la seva justificació, de com a
mínim l'import de la subvenció, mitjançant el compte justificatiu, dintre del termini que finalitza el
dia 30 de setembre de 2021.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres.

7. Canvi de stí subve nció de l'Ajuntame nt de Guils de Ce rdanya dins e l Fons de
Coope ració Econòmica i Cultural, any 2020 - Assistè ncia i Coope ració als Municipis.
2020/X020300/855
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària de dia 16 de juny de 2020
va resoldre la concessió de subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per a
l’any 2020. A l’Ajuntament de Guils de Cerdanya se li va concedir la subvenció del Fons de
Cooperació Econòmica 2020 d’acord amb el següent detall:
Expedient

Línia

Concepte

2020/855

Inversions

Ampliació

P ressupost
xarxa

Subvenció €

aigua

45.869,65€

23.600,00€

P erforació de pou per a
captació d’aigua Zona Guils

29.676,46€

15.823,00€

75.546,11€

39.423,00€

P uigcerdà Residencial

Fontanera
T otal

Vista la petició de l’Ajuntament de Guils de Cerdanya de canvi de destí i canvi de pressupost de
l’actuació “1. Ampliació xarxa aigua Puigcerdà Residencial” de la subvenció concedida dins el
Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020.
D’acord amb la documentació presentada i amb les Bases de la convocatòria, el Diputat delegat
de Suport a les Entitats Locals, proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent:
PRIMER. Autoritzar a l’Ajuntament de Guils de Cerdanya el canvi de destí i canvi de
pressupost de l’actuació “1. Ampliació xarxa aigua Puigcerdà Residencial” de la subvenció que
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té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020, expedient 2020/855, pel
concepte i l’import que es detallen.
Concepte inicial

Concepte final

P ressupost

Subvenció

Subvenció Final €

Inicial €
Ampliació xarxa aigua Ampliació xarxa aigua
P uigcerdà Residencial
P uigcerdà Residencial

37.908,81€

23.600,00€

23.600,00€

P erforació de pou per a
captació d’aigua Zona

29.676,46€

15.823,00€

0,00€

19.974,29€

0,00€

15.823,00€

39.423,00€

39.423,00€

Guils Fontanera
Arranjament carretera
accés a Fontanera
T otal

SEGON. Notificar la present resolució a l’Ajuntament amb la indicació que el lliurament de la
subvenció, que és compatible amb altres ajudes, està condicionat al compliment de la vigent
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a les condicions establertes en la
normativa del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020 i a la seva justificació, de com a
mínim l'import de la subvenció, mitjançant el compte justificatiu, dintre del termini que finalitza el
dia 30 de setembre de 2021.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres.

8. Canvi de stí subve nció de l'Ajuntame nt de Sant Andre u Salou dins e l Fons de
Coope ració Econòmica i Cultural, any 2020 - Assistè ncia i Coope ració als Municipis .
2020/X020300/941
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària de dia 16 de juny de 2020
va resoldre la concessió de subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per a
l’any 2020. A L’Ajuntament de Sant Andreu Salou se li va concedir la subvenció del Fons de
Cooperació Econòmica 2020 d’acord amb el següent detall:
Expedient

Línia

Concepte

P ressupost

Subvenció €

2020/941

Inversions

Arranjament camí Can

29.589,21€

29.589,21€

29.589,21€

29.589,21€

Masnou
T otal

Vista la petició de l’Ajuntament de Sant Andreu Salou de canvi de destí de la subvenció
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020.
D’acord amb la documentació presentada i amb les Bases de la convocatòria, el Diputat delegat
de Suport a les Entitats Locals, proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent:
PRIMER. Autoritzar a l’Ajuntament de Sant Andreu Salou el canvi de destí de la subvenció que
té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020, expedient 2020/941, pel
concepte i l’import que es detallen.
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Concepte inicial

Concepte final

P ressupost

Subvenció

Subvenció Final €

Inicial €
Arranjament camí Can

29.589,21€

29.589,21€

0,00€

24.311,11€

0,00€

24.311,11€

5.278,10€

0,00€

5.278,10€

29.589,21€

29.589,21€

Masnou
P avimentació camí de
Riudellots de la Selva i
Franciac
Millora en l’edifici de
l’Ajuntament
T otal

SEGON. Notificar la present resolució a l’Ajuntament amb la indicació que el lliurament de la
subvenció, que és compatible amb altres ajudes, està condicionat al compliment de la vigent
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a les condicions establertes en la
normativa del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020 i a la seva justificació, de com a
mínim l'import de la subvenció, mitjançant el compte justificatiu, dintre del termini que finalitza el
dia 30 de setembre de 2021.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres.

9. Canvi de stí subve nció de l'Ajuntame nt de Se tcase s dins e l Fons de Coope ració
Econòmica i Cultural, any 2020 - Assistè ncia i Coope ració als Municipis.
2020/X020300/977
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària de dia 16 de juny de 2020
va resoldre la concessió de subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per a
l’any 2020. A L’Ajuntament de Setcases se li va concedir la subvenció del Fons de Cooperació
Econòmica 2020 d’acord amb el següent detall:
Expedient

Línia

Concepte

2020/977

Inversions

P as de vianants entre la zona

P ressupost
16.400,00€

Subvenció €
16.358,60€

esportiva i el poble
Mobiliari urbà
T otal

6.000,00€

6.000,00€

22.400,00€

22.358,60€

Vista la petició de l’Ajuntament de Setcases de canvi de destí de la subvenció concedida dins el
Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020.
D’acord amb la documentació presentada i amb les Bases de la convocatòria, el Diputat delegat
de Suport a les Entitats Locals, proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent:
PRIMER. Autoritzar a l’Ajuntament de Setcases el canvi de destí de la subvenció que té
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020, expedient 2020/977, pel
concepte i l’import que es detallen.
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Concepte inicial

Concepte final

P ressupost

Subvenció

Subvenció Final €

Inicial €
P as de vianants entre la

16.400,00€

16.358,60€

0,00€

6.000,00€

6.000,00€

0,00€

123.784,57€

0,00€

22.358,60€

22.358,60€

22.358,60€

zona esportiva i el poble

Mobiliari urbà
Aparcament de la Closa
d’en Xoia
T otal

SEGON. Notificar la present resolució a l’Ajuntament amb la indicació que el lliurament de la
subvenció, que és compatible amb altres ajudes, està condicionat al compliment de la vigent
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a les condicions establertes en la
normativa del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020 i a la seva justificació, de com a
mínim l'import de la subvenció, mitjançant el compte justificatiu, dintre del termini que finalitza el
dia 30 de setembre de 2021.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres.

10. Canvi de stí subve nció de l'Ajuntame nt de Sant Gre gori dins e l Fons de Coope ració
Econòmica i Cultural, any 2020 - Assistè ncia i Coope ració als Municipis.
2020/X020300/1264
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària de dia 16 de juny de 2020
va resoldre la concessió de subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per a
l’any 2020. A l’Ajuntament de Sant Gregori se li va concedir la subvenció del Fons de
Cooperació Econòmica 2020 d’acord amb el següent detall:
Expedient

Línia

Concepte

2020/1264

Inversions

Dipòsits recollida d'aigua de

P ressupost

Subvenció €

35.000,00 €

35.000,00 €

31.445,92 €

27.583,14 €

66.445,92€

62.583,14€

pluja per zones verdes
Instal·lació sistema cloració
salina
a
les
piscines
municipals
T otal

Vista la petició de l’Ajuntament de Sant Gregori de canvi de destí de la subvenció concedida
dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020.
D’acord amb la documentació presentada i amb les Bases de la convocatòria, el Diputat delegat
de Suport a les Entitats Locals, proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent:
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PRIMER. Autoritzar a l’Ajuntament de Sant Gregori el canvi de destí de la subvenció que té
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020, expedient 2020/1264, pel
concepte i l’import que es detallen.
Concepte inicial

Concepte final

P ressupost

Subvenció

Subvenció Final €

Inicial €
Dipòsits recollida d'aigua Adequació i millora pas

29.403,00€

35.000,00 €

26.731,46€

24.719,68€

27.583,14 €

24.719,68

11.132,00€

0,00€

11.132,00€

65.254,68€

62.583,14€

62.583,14€

de pluja per zones verdes de les pageses
Instal·lació
sistema Actuacions de millora
cloració salina a les d’accessibilitat edificis
piscines municipals

municipals
Millora i adequació pati
escola Agustí Gifre

T otal

SEGON. Notificar la present resolució a l’Ajuntament amb la indicació que el lliurament de la
subvenció, que és compatible amb altres ajudes, està condicionat al compliment de la vigent
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a les condicions establertes en la
normativa del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020 i a la seva justificació, de com a
mínim l'import de la subvenció, mitjançant el compte justificatiu, dintre del termini que finalitza el
dia 30 de setembre de 2021.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres.

—

Patrimoni i Expropiacions

11. Aprovació conve ni ce ssió d'ús e spais se u Conse ll Comarcal Ripollè s - Patrimoni i
Expropiacions. 2021/J050300/2793
La Diputació de Girona, d’acord amb el que estableixen l’article 91 del Decret legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
(LMRLC) i l’article 36.1 b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
exerceix funcions d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis,
especialment els que tenen menys capacitat econòmica i de gestió.
Des del dia 1 de gener de 2021, la Diputació de Girona està oferint, entre altres, serveis
d’assessorament i assistència a tots els municipis gironins en matèria de control intern de la
gestió economicofinancera i pressupostària, assistència econòmica-comptable i assistència de la
secretaria-intervenció.
Amb anterioritat a aquesta data, la Diputació prestava aquests serveis a través de la Xarxa
Local de Municipis (XALOC), organisme autònom amb personalitat jurídica pròpia, que a la
comarca del Ripollès tenia subscrit un conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal que,
entre altres pactes, establia la cessió d’una part dels espais de la seu del consell comarcal com a
oficina territorial d’assistència tècnica i jurídica als municipis del Ripollès. Aquest conveni, signat
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en data 22 de setembre de 2017 i durada de quatre anys, va ser denunciat per XALOC en data
17 de desembre de 2020, i va finalitzar la seva vigència el 31 de desembre de 2020.
Per a l’adequada prestació d’aquests serveis, es considera oportú seguir mantenint una oficina
comarcal al Ripollès, per ubicar-hi els diferents treballadors i treballadores adscrits als serveis
esmentats, i amb aquesta voluntat s’han mantingut converses amb el Consell Comarcal del
Ripollès, que disposa dels espais suficients i adequats, similars als cedits en el seu moment a
XALOC, per a ubicar l’oficina esmentada.
En virtut d’això, s’ha elaborat un esborrany de conveni, que consta a l’expedient, en el que es
detallen els espais (plànol de l’annex 1), amb una superfície total de 89,88 m2, i es concreten les
condicions de la cessió.
La utilització d’aquests espais per part de la Diputació comporta una compensació econòmica a
favor del Consell Comarcal, en concepte de compensació dels espais cedits, utilització dels
espais comuns, i tot tipus de subministraments energètics, neteja, actuacions de manteniment i
conservació i altres conceptes que siguin necessaris pels funcionament de l’oficina. L’import
anual previst és de 19.950,00 €, que es mantindrà fix durant tota la vigència del conveni. La
despesa corresponent anirà a càrrec de l'aplicació pressupostària 234/9330/20900.-Cessió
d’ús d’espais al Consell Comarcal del Ripollès.
En tractar-se de la cessió d’uns espais qualificats de domini públic (seu corporativa del Consell
Comarcal) , i amb un ús privatiu dels mateixos, són aplicables a la cessió els articles 57 del
Reglament de Patrimoni dels ens locals (Decret 336/1988, de 17 d’octubre) i l’article 93, aps. 3 i
4 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas. Pel que
fa a la forma convencional, son d’aplicació els articles 47 i ss. de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre,
de règim jurídic del sector públic, que regulen els convenis, el contingut mínim que han de tenir i
els tràmits preceptius per a la seva subscripció i efectes.
Respecte l’òrgan competent, correspon a la Junta de Govern l’aprovació de convenis de
cooperació i de col·laboració amb altres ens, entitats i organismes, sempre que no superin els
terminis i la quantia que, en matèria de contractació, té atribuït el ple de la corporació, en virtut
del règim de delegacions del President a favor de la Junta de Govern, segons text refós aprovat
per Decret de 20 d’agost de 2019.
Consta a l’expedient informe del Director del Servei d’Assistència Tècnica.
Ha emès informe el Cap del Servei de Patrimoni i Expropiacions.
Atesos els antecedents, el president de la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració,
Promoció Econòmica i Cooperació Local proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord
següent:
PRIMER.- Aprovar el text del conveni de col·laboració entre la Diputació i el Consell Comarcal
del Ripollès per a la cessió d’espais destinats a la prestació de serveis d’assistència econòmica i
jurídica a municipis, amb el següent tenor literal:
“CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS PER A LA
CESSIÓ D’ESPAIS DESTINATS A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS D’ASSISTÈNCIA ECONÒMICA I
JURÍDICA A MUNICIPIS
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Girona i Ripoll, el dia de les respectives signatures electròniques
Parts
Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona, en virtut de les facultats
conferides per acord de la Junta de Govern del dia xxxx de 2021, assistit pel secretari
general, Jordi Batllori i Nouvilas.
Joaquim Colomer i Cullell, president del Consell Comarcal del Ripollès, en virtut de l’acord
........ de data ......, assistit per la Secretària general, Mireia Grau Sadurní.
Antecedents
La Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 91 del Decret legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
(LMRLC), exerceix funcions d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als
municipis, especialment els que tenen menys capacitat econòmica i de gestió. En el mateix
sentit aquestes competències es preveuen com a pròpies de les diputacions també en
l’article 36.1 b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Des del dia 1 de gener de 2021, la Diputació de Girona està oferint, entre altres, serveis
d’assessorament i assistència a tots els municipis gironins en matèria de control intern de la
gestió economicofinancera i pressupostària, assistència econòmica-comptable i assistència
de la secretaria-intervenció.
Amb anterioritat a aquesta data, aquests serveis es prestaven per l’organisme autònom de
la Diputació de Girona XALOC, motiu pel qual fins a 31 de desembre de 2020 tenia vigència
el conveni signat entre el Consell Comarcal i el XALOC de data 22 de setembre de 2017, que
, entre altres pactes, establia la cessió d’una part dels espais de la seu del consell comarcal
com a oficina territorial d’assistència tècnica i jurídica als municipis del Ripollès. Aquest
conveni va ser denunciat pel XALOC en data 17 de desembre de 2020, finalitzant la seva
vigència el 31 de desembre de 2020.
Per a l’adequada prestació d’aquests serveis, la Diputació de Girona considera oportú
establir una oficina comarcal al Ripollès, on s’ubicaran diferents treballadors i treballadores
adscrits als serveis esmentats.
Per la seva banda, el Consell Comarcal del Ripollès disposa dels espais suficients i adequats
per a ubicar l’oficina esmentada.
Aquests espais es detallen a l’annex 1 d’aquest conveni, i tenen una superfície total de
89,88 m2.
La cessió dels espais objecte d’aquest conveni ha de ser compensada econòmicament per la
Diputació de Girona als efectes de distribuir adequadament les despeses en la prestació
dels serveis encomanats a cada entitat.
En virtut de tot això, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Ripollès subscriuen
aquest conveni de col·laboració amb subjecció als següents
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Pactes
Primer. Objecte
L’objecte d’aquest conveni és la cessió d’ús per part del Consell Comarcal del Ripollès a la
Diputació de Girona dels espais d’oficina de l’annex 1, i que estan ubicats a la seu del
consell, per tal de ser destinats a la prestació dels serveis de d’assessorament i assistència
en matèria de control intern de la gestió economicofinancera i pressupostària, assistència
econòmica-comptable i assistència de la secretaria-intervenció.
Segon. Conservació, manteniment i subministraments
Serà obligació del Consell Comarcal del Ripollès realitzar el manteniment i conservació dels
espais cedits.
També es farà càrrec del subministrament d’energia elèctrica, calefacció i neteja de l’espai.
Tercer. Mobiliari
El mobiliari que es descriu seguidament i que es troba dins els espais cedits és titularitat
del Consell Comarcal del Ripollès, també serà objecte de cessió d’ús:
10 taules de despatx
1 taula de reunions rodona
5 cadires giratòries
11 cadires normals
9 bucs de calaixos
5 armaris alts
1 armari baix
1 penjador

Quart. Compensació econòmica
La Diputació de Girona farà una aportació econòmica anual al Consell Comarcal del Ripollès
d’import 19.950,00 €, en concepte de compensació dels espais cedits, utilització dels espais
comuns, i tot tipus de subministraments energètics, neteja, actuacions de manteniment i
conservació i altres conceptes que siguin necessaris pels funcionament de l’oficina.
Aquest import serà fix i no s’incrementarà al llarg de la durada del conveni.
El pagament al Consell Comarcal de l’aportació de la Diputació de Girona es realitzarà
mitjançant una transferència corrent, prèvia liquidació emesa pel Consell Comarcal dins el
1er trimestre de cada any.
Cinquè. Modificacions
Qualsevol modificació que alteri les estipulacions d’aquest conveni haurà de formalitzar-se
per validar-lo, per mutu acord de les dues parts, mitjançant l’annex corresponent.
Sisè. Comissió de seguiment
Es constitueix una comissió de seguiment, formada per un mínim d’un representant de cada
entitat, encarregada de proposar la resolució de totes aquelles qüestions que es derivin de
17
Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat

l’aplicació d’aquest Conveni, així com de complir les funcions que se li assignen en els
diversos pactes.
La Comissió informarà periòdicament de la seva actuació i establirà les sessions de treball
que consideri oportunes d’acord amb la funció que se li assigna.
Setè. Clàusula de dades personals.
Les dades personals que el Consell Comarcal comuniqui durant el procediment, 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 les
seves aportacions econòmiques i portar a terme les actuacions que se’n deriven establertes
per Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment de la missió
d’interès públic (art. 6.1.e del Reglament) i d’obligacions legals (art. 6.1.c).
En cas que la tramitació impliqui comunicació de dades d’altres persones a la Diputació de
Girona, el Consell Comarcal haurà 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.
Vuitè. Vigència
La vigència d’aquest conveni s’estén des de la data de 1 de gener de 2021 fins un termini de
2 any, renovable per 2 anys més per acord exprés de les dues entitats.
Novè. Causes de resolució
Són causes d’extinció anticipada de la vigència d’aquest conveni l’acord mutu de les
institucions signants, la impossibilitat sobrevinguda, legal o material de l’execució de les
accions que en constitueixen l’objecte i l’incompliment greu o manifest de les clàusules.
Desè. Règim jurídic
Són aplicables a aquest conveni l’article 48 i següents de la Llei 40/2015, de 2 d’octubre, de
règim jurídic del sector públic, i l’article 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Onzè. Jurisdicció competent
Per a la resolució de qualsevol conflicte derivat de l’aplicació o interpretació d’aquest
conveni que no puguin resoldre les parts, és competent la jurisdicció contenciosa
administrativa, atesa la naturalesa administrativa d’aquest.
Dotzè. Publicació
La Diputació és l'encarregada de trametre el present conveni al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya per tal de complir amb les
obligacions de publicitat en matèria de convenis de col·laboració i cooperació establertes
als articles 8 i 14 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
Com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, les parts el signen”
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Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa pels imports i exercicis següents, a càrrec
de l’aplicació pressupostària 234/9330/20900.-Cessió d’ús d’espais al Consell Comarcal del
Ripollès.
Anualitat
2021
2022

Import (€)
19.950,00
19.950,00

Els imports indicats son fixes i no estan subjectes a actualització. L’autorització i disposició de la
despesa se subordinarà al crèdit que autoritzi el pressupost de l’exercici.
Tercer.- Facultar al President de la Diputació per a la signatura del conveni i dels documents
que siguin necessaris per al desplegament del present acord.
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres.

—

Promoció i De se nvolupame nt Econòmic Local

12. Aprovació de la convocatòria pe r participar a la te rce ra e dició de ls pre mis
Proje cta't, de formació, me ntoria i tutorització pe r a e mpre ne dors de la de marcació de
Girona - Promoció i De se nvolupame nt Econòmic Local. 2021/X020100/7255
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 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
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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.
El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de 20 de juliol de 2021, va aprovar les bases
reguladores per participar a la tercera edició dels premis Projecta’t, de 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 145, de 30 de juliol de 2021 i al DOGC
núm. 8477 d’11 d’agost de 2021.
Tant el contingut com la tramitació de les bases i de la convocatòria per participar en la tercera
edició dels premis Projecta’t 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 per participar a la tercera edició dels premis Projecta’t,
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 i
Desenvolupament Econòmic Local i amb la diligència de Secretaria, el diputat delegat de
Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Girona proposa aprovar per
Junta de Govern el següent acord:
PRIMER. Aprovar la convocatòria per participar a la tercera edició dels premis Projecta’t per
l’any 2021, que es transcriu literalment tot seguit:
“Convocatòria per participar en la tercera edició dels premis Projecta’t, de formació, mentoria i
tutorització per a emprenedors de la demarcació de Girona
1. Objecte i finalitat
Els premis Projecta’t, en règim de concurrència competitiva, es dirigeixen a empreses i
autònoms de la demarcació de Girona que vulguin fer créixer el seu negoci i necessitin
l’assessorament personalitzat d’un expert que els ajudi a orientar l’estratègia a seguir. Els
sol·licitants han de tenir identificada una acció en aquest sentit.
Les accions que, prioritàriament, poden ser objecte de la sol·licitud dels premis Projecta’t
s’engloben en els àmbits següents:
a) Vendes: internacionalització, nous segments de mercat, ampliació i/o consolidació dels
canals de comercialització, e-commerce, etc.
b) Innovació: creació, millora i/o validació de productes, processos o serveis, millora i/o
implementació de nous models de gestió/organització, etc.
c) Finances: monetització, captació de fons a través de nous inversors i/o altres instruments
privats, etc.
d) Acreditacions: obtenció de certificats, segells de qualitat, patents o altres distintius que
contribueixin a l’impuls del negoci.
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.
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El premi consisteix en un acompanyament de fins a sis mesos, en què els guanyadors rebran fins
a 40 hores d’assessorament personalitzat d’un o més consultors experts sobre els àmbits que
necessitin i amb la finalitat d’executar l’acció indicada en la sol·licitud.
2. Criteris de valoració
Es constituirà una comissió tècnica, prèvia a la comissió avaluadora, que analitzarà
detalladament les sol·licituds i 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) 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.
c) La tècnica del Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local (PiDEL) de la
Diputació de Girona que coordina el programa «CO-CREIX», que actuarà com a
secretària de la comissió.
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 l’oportunitat de millora i la justificació de la
necessitat d’un mentor que contribueixi a fer créixer el negoci.
De les candidatures presentades es valorarà el projecte empresarial, la capacitat per generar un
impacte econòmic i social, l’acció que es vol dur a terme i la justificació de la necessitat d’un
mentor que contribueixi a fer créixer el negoci.
Els criteris per valorar les candidatures presentades són:
a) Projecte empresarial: 35 punts
1. Producte o servei que es comercialitza
2. Mercat potencial: identificació i escalabilitat
3. Model de negoci: adequació i viabilitat
4. Equip: dedicació al projecte, formació i experiència, motivació, etc.
b) Mentoria: 30 punts
1. Identificació i justificació de l’acció a desenvolupar
2. Justificació de la necessitat d’un mentor
3. Identificació del perfil del mentor
c) Objectius de desenvolupament sostenible (ODS): el premis volen impulsar les iniciatives
empresarials que s’emmarquen en algun dels 17 ODS que es marquen des d’Europa: 5
punts
1. Identificació dels ODS i justificació de les accions dutes a terme per integrar els
objectius en l’activitat de l’empresa.
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 10 minuts, els candidats han de
defensar i explicar l’activitat empresarial, l’acció que volen dur a terme, i justificar la necessitat
d’un assessor personalitzat que contribueixi a fer créixer el negoci. Durant la segona part, de 10
minuts, han de respondre a les preguntes del jurat.
Aquesta segona fase té una puntuació màxima de 30 punts que es repartiran de la manera
següent:
a. Activitat empresarial: Claredat en l'explicació dels productes o serveis de l'empresa i
identificació de la necessitat que cobreixen. Explicació del model de negoci i de la generació
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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)
b. Explicació de l’acció i justificació del suport extern: L’equip identifica i justifica l’acció que
es vol desenvolupar i concreta l’àmbit o àmbits per als quals es necessita el suport
personalitzat d’un assessor extern a l’empresa. També justifica el creixement que pot tenir
l’empresa si es duu a terme l’acció proposada. (10 punts)
c. 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 del producte, etc.). Capacitat de l’equip per respondre raonadament a 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 la convocatòria al BOPG. En cas que el dia d’acabament del termini per presentar
les sol·licituds coincideixi en dissabte o festiu, el termini esmentat finalitzarà el dia hàbil següent.
Cada peticionari pot presentar una única sol·licitud mitjançant el model normalitzat disponible al
web de la Diputació (http://www.ddgi.cat), a l’apartat «Subvencions» i seleccionant l’opció
«Subvencions a entitats, empreses i ciutadania», i l’ha d’acompanyar de la documentació que
estableix l’article 8 de les bases reguladores. Les sol·licituds, degudament emplenades, han
d’estar signades digitalment per la persona interessada o per la que representi legalment l’entitat.
Cal utilitzar els sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de Girona, que
s'especifiquen a https://seu.ddgi.cat.
4. 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
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 en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el tauler electrònic
de la Diputació de Girona.
La convocatòria resta condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra les bases
específiques, l’estimació de les quals hagi de comportar un canvi en les seves determinacions.”
SEGON. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord, perquè
disposi publicar la convocatòria en el BOPG, i perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es
persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s’hi puguin advertir.
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Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres.

13. Aprovar e l conve ni e ntre la Diputació de Girona i PIMEC pe r a l'e xe cució de l
proje cte Pime cgnosis - Promoció i De se nvolupame nt Econòmic Local.
2021/X020202/6814
La Diputació de Girona, mitjançant el Departament de Promoció i Desenvolupament Econòmic
Local, té com a objectiu contribuir al desenvolupament equilibrat del territori, impulsant
actuacions pròpies i donant suport als agents socials i econòmics de les comarques gironines
col·laborant en projectes relacionats amb el foment de la innovació, l’atracció del talent i el
desenvolupament econòmic integral i equilibrat del territori
Amb aquest objectiu, treballa en el foment de l’emprenedoria i dona suport a aquelles iniciatives i
accions de promoció que tenen el seu origen en el teixit associatiu i institucional del territori
dirigides a l’impuls del món empresarial, l’ocupació i al creixement econòmic sostenible de la
demarcació.
PIMEC, la patronal que representa les micro, petites i mitjanes empreses i autònoms de
Catalunya està present a Girona a través d’una seu pròpia que s’emmarca en una de les
províncies catalanes, en la qual s’ofereixen serveis als empresaris del territori i s’estableixen
relacions amb les administracions locals i comarcals, així com amb la resta d’agents econòmics i
socials gironins, per tal de concertar polítiques que afavoreixin el desenvolupament del territori.
EL projecte PIMEGNOSI es basa en una eina que ha desenvolupat amb l’objectiu de detectar
oportunitats de millora per les empreses, en l'àmbit de la sostenibilitat i l'economia circular.
Consisteix en una bateria de preguntes classificades per àrees. El sistema genera un pdf
descarregable on l'empresa pot trobar classificades per aquestes àrees les oportunitats de millora
i quins temes pot treballar.
PIMEC treballa de forma agregada la informació bolcada per totes les empreses, de manera que
pot filtrar per qualsevol dels ítems i buscar interrelacions entre ells. Aquest informe es posarà a
disposició de la Diputació de Girona.
D’acord amb l’article 9.3 del Reglament Orgànic de la Diputació de Girona, la Junta de Govern
assumeix la competència d’aprovació dels convenis de col·laboració amb altres ens, entitats i
organismes.
Vist l’informe favorable de la cap del servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local,
el president de la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i
Cooperació Local proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent:
Primer. Aprovar el conveni entre la Diputació de Girona i PIMEC per a l’execució del projecte
Pimecgnosis, el text del qual es transcriu íntegre a continuació:
“CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I PIMEC PER A L’EXECUCIÓ DEL
PROGRAMA PIMECGNOSI
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I. ENTITATS QUE INTERVENEN:
D’una part, la Diputació de Girona, amb NIF P1700000A, representada en aquest acte pel seu
president, el Sr. Miquel Noguer i Planas, en virtut de les facultats conferides per acord de la
Junta de Govern del 21 de setembre de 2021, assistit pel secretari general, el Sr. Jordi Batllori i
Nouvilas, que actua com a fedatari d’acord amb el que 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.
De l’altra part, la Patronal de la Petita i Mitjana empresa de Catalunya (en endavant, PIMEC),
amb NIF G61512257, representada en aquest acte pel seu president, el Sr Antoni Cañete
Martos, d’acord amb les facultats conferides pels estatuts de l’entitat.
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ:
PIMEC és la patronal que representa les micro, petites i mitjanes empreses i autònoms de
Catalunya. Els seus orígens es remunten a l'any 1975, quan es va constituir i el 1994 es va
fusionar amb l'Associació Empresarial Independent (AEI) i l'any 1997, amb l'entitat SEFES.
Està integrada per socis individuals (empreses i autònoms) i col·lectius (gremis i associacions
d’empreses de caire sectorial o territorial). PIMEC és una confederació empresarial
multisectorial, independent i autònoma de qualsevol organisme, poder o entitat tercera.
PIMEC ha estat sempre present a Girona a través d’una seu pròpia que s’emmarca en una de
les províncies catalanes. Des d’aquí s’ofereixen serveis als empresaris del territori i
s’estableixen relacions amb les administracions locals i comarcals, així com amb la resta
d’agents econòmics i socials gironins per tal de concertar polítiques que afavoreixin el
desenvolupament de tot el territori.
PIMEC Girona presta una atenció especial a la formació a través d’un centre amb instal·lacions
pròpies a la mateixa seu i ofereix diferents de cursos i programes. Alhora, la seu gironina manté
relacions fluides amb diferents gremis i associacions d’empresaris, així com amb els sectors del
turisme i del comerç, de gran rellevància a les comarques gironines.
La Diputació de Girona, mitjançant el departament de Promoció i Desenvolupament Econòmic
Local té com a objectiu contribuir al desenvolupament equilibrat del territori, impulsant
actuacions pròpies i també donant suport als agents socials i econòmics de les comarques
gironines col·laborant en projectes relacionats amb el foment de la innovació, l’atracció del talent
i el desenvolupament econòmic integral i equilibrat del territori.
Amb aquest objectiu, treballa en el foment de l’emprenedoria i dóna suport a aquelles iniciatives i
accions de promoció que tenen el seu origen en el teixit associatiu i institucional del territori
dirigides a l’impuls del món empresarial, l’ocupació i al creixement econòmic sostenible de la
demarcació.
Les parts es reconeixen mútuament i recíprocament la capacitat legal necessària per
formalitzar aquest conveni, d’acord amb els següents
PACTES:
PRIMER. Objecte.
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Aquest conveni té per objecte regular les relacions entre les entitats que signen aquest conveni i
l’aportació econòmica, vehiculada com a procediment de concessió de subvenció directa,
destinada als projectes i accions de promoció que afavoreixen el teixit productiu de la
demarcació de Girona, en aplicació de la previsió dels articles 22.2.c i 28 de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions.
SEGON. Beneficiari de la subvenció
El beneficiari de la subvenció és la Patronal de la petita i mitjana empresa de Catalunya, en
endavant, PIMEC. La PIMEC és una patronal vinculada al territori dedicada a la petita i
mitjana empresa de les comarques gironines.
TERCER. Compromisos de PIMEC
PIMEC com a especialista en pimes i autònoms, participa en diferents projectes amb la
voluntat de seguir contribuint en la millora de la competitivitat i el creixement de les
empreses.
PIMEC, en el marc d’aquest conveni, desenvoluparà el projecte "PIMECGNOSI".
Desenvolupament del projecte PIMECGNOSI
El projecte PIMECGNOSI és una eina que s’ha desenvolupat amb l’objectiu de detectar
oportunitats de millora per les empreses, en l'àmbit de la sostenibilitat i l'economia circular.
Consisteix en una eina online amb programari adaptat a mida, que, a partir d’un qüestionari
classificat per àrees (model de negoci/requisits del producte-servei/cadena de
subministrament/residus/mobilitat...), entre d'altres, genera un pdf descarregable on l'empresa
pot trobar classificades per aquestes àrees, quines oportunitats de millora té vers l’economia
circular i la sostenibilitat.
PIMEC treballa de forma agregada la informació bolcada per totes les empreses que van
contestant, de manera que pot filtrar per qualsevol dels ítems i buscar interrelacions entre ells.
Aquest informe es posarà a disposició de la Diputació de Girona.
QUART. Compromisos de la Diputació de Girona
La Diputació de Girona subvencionarà amb sis mil euros (6.000,00 €), quantitat que correspon a
un 32,68 % del cost total de les activitats esmentades a PIMEC, en concepte d’organització,
promoció, funcionament i desplegament del projecte abans esmentades.
El cost total de les actuacions subvencionades és de DIVUIT MIL TRES CENTS SEIXANTA
EUROS (18.360,00 €)
La Diputació de Girona farà efectiva la subvenció amb el detall següent:

250/4300/48101 Foment Entitat no lucratives

2021
3.000 €

2022
3.000 €

CINQUÈ Compatibilitat.
Les actuacions són compatibles 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, excepte si provenen de la pròpia
Diputació de Girona.
La suma de les subvencions compatibles amb la concedida en cap cas pot superar el cost total
de l'activitat subvencionada.
SISÈ despeses subvencionables
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1. Es consideren subvencionables aquelles despeses directes i indirectes que de manera
indubtable responen a la naturalesa de les activitats subvencionades, que resultin estrictament
necessàries i que es realitzin durant el període d’execució del projecte que va de l’1 de setembre
de 2021 a l’1 de setembre del 2022, encara que no estiguin efectivament pagades amb
anterioritat a la finalització del termini de justificació.
No són subvencionables les despeses d’amortització de béns inventariables
2. Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera i d’administració es
consideren subvencionables si estan directament relacionades amb l’activitat subvencionada i
son indispensables per a l’adequada preparació o execució de les activitats
3. En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables podrà ser superior al valor de
mercat. En el cas que l’import de la despesa subvencionable superi les quanties establertes per a
la contractació menor en la normativa vigent de contractació pública, el beneficiari haurà de
sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, excepte que per les seves especials
característiques no existeixi en el mercat suficient nombre de proveïdors ad hoc, o que la
despesa s’hagués realitzat amb anterioritat a la firma d’aquest conveni. En aquest cas, s’haurà
d’incloure a la justificació un informe en què s’exposi els motius de la particularitat de la
contractació. L’elecció entre les ofertes presentades es realitzarà amb criteris d’eficiència i
economia i, quan l’elecció no recaigui en la proposta econòmica mes avantatjosa, caldrà
justificar-ho expressament en una memòria.
No es podrà concertar l’execució total o parcial de les despeses subvencionades amb persones o
entitats amb qui estiguin vinculats, llevat que la contractació es realitzi amb les condicions
normals de mercat i s’obtingui prèviament l’autorització de l’òrgan competent de la Diputació de
Girona.
La justificació de les despeses emeses a empreses vinculades, d’acord amb l’art. 29.7.d) de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, ha d’anar acompanyada del
desglossament del detall que inclou cada una de les factures, que acrediti que l’import
subvencionable no excedeix el cost incorregut per l’entitat vinculada.
Tampoc no 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.
SETÈ. Acceptació.
PIMEC disposarà d’un termini d’un 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.
VUITÈ. Pagament
El pagament de la subvenció es farà en dues vegades. El primer, de 3.000 €, en concepte de
bestreta, correspondrà al 100% de l’exercici 2021, es farà efectiu partir de l’acceptació
expressa de la subvenció per part del beneficiari.
Quan el beneficiari hagi presentat a la Seu Electrònica de la Diputació la justificació econòmica
es farà efectiva la quantitat restant, de conformitat amb el que estableix el punt desè d’aquest
acord i en el termini atorgat a l’efecte.
Es tramitarà el pagament de la subvenció o la bestreta, previ informe favorable de la cap del
centre gestor, i el pagament es farà efectiu mitjançant transferència bancària.
NOVÈ. Obligacions del beneficiari.
A més de l’obligació de justificació descrita en el pacte desè, la PIMEC té les obligacions
següents:
a) Dur a terme les activitats descrites en el pacte tercer.
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida
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c)

d)

e)

f)
g)

respecte a l’activitat per a la qual es realitza l’aportació, i sotmetre’s a les actuacions
de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de Comptes i altres
òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable.
Notificar a la Diputació de Girona 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.
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.
Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de
difusió que es derivin de les activitats, tot indicant que s’ha efectuat amb la
col·laboració de la diputació de Girona.
Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.
Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions aplicables.

DESÈ. Règim de justificació.
PIMEC haurà de justificar la totalitat del cost de les actuacions subvencionades mitjançant la
presentació al Registre General de la Diputació de Girona del compte justificatiu normalitzat, i hi
ha d’adjuntar la documentació següent:


Una memòria de resultats, on s’indiqui: la descripció de les activitats, la realització
d’aquestes i els resultats obtinguts.
 Una memòria o recull de publicitat que agrupi tota la producció gràfica o audiovisual
utilitzada en la difusió pública de les activitats desenvolupades.
Un cop aportada la documentació justificativa, si el cost resulta ser superior, es mantindrà la
quantia de la subvenció. En cas contrari, es reduirà proporcionalment l’import de la subvenció
quan la despesa acreditada sigui inferior a la fixada com a despesa subvencionable. Es
considerarà inadmissible cap canvi de destinació.
L’aportació s’haurà de justificar com a molt tard, dos mesos després del termini d’execució del
projecte que finalitza el 31 de maig de 2022.
Un cop PIMEC, presenti la documentació justificativa, es procedirà a la revisió corresponent. En
cas de no estar conforme es podrà requerir per tal que, en el termini de 10 dies, esmeni els
defectes que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la
indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de la justificació, amb les
conseqüències que es determinen en el punt següent.
ONZÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat.
La Diputació de Girona te 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.
La Diputació de Girona procedirà al reintegrament de la subvenció en els supòsits previstos a
l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, a més dels següents:
11. Obtenció de la subvenció falsejant les condicions exigides per rebre-la o ocultant aquelles
que l’haguessin impedit.
12. Incompliment total o parcial de l’objecte que fonamenta la concessió.
13. Incompliment de l’obligació de justificació o la justificació insuficient.
14. Incompliment de l’obligació d’adoptar les mesures de difusió del caràcter públic del
finançament.
15. Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control
esmentades en el pacte setè, així com l’incompliment de les obligacions comptables,
registrals o de conservació de documents quan d’aquest fet es derivi la impossibilitat de
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verificar la utilització de la subvenció rebuda, el compliment de l’objectiu, la realitat i la
regularitat de l’activitat subvencionada, o la concurrència d’ajuts incompatibles.
16. Qualsevol altra causa de reintegrament prevista en la normativa de subvencions aplicable.
Pel que fa a la possibilitat de modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que
disposa la normativa concordant. El procediment per exigir el reintegrament serà el previst en el
capítol II, del títol II, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Les
quantitats a reintegrar tindran la consideració d’ingressos de dret públic.
DOTZÈ. Control financer.
La competència per a l’exercici del control financer de les subvencions previstes en aquest
conveni correspondrà a la Intervenció de la Diputació de Girona, i s’efectuarà de conformitat
amb el que es preveu al títol III de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
La negativa al compliment d’aquesta obligació es considerarà 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 s’escau, hi puguin correspondre.
TRETZÈ. Infraccions i sancions administratives
El règim sancionador aplicable a aquesta aportació és el que estableix el títol IV de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
CATORZÈ. Comunicació, difusió i publicitat del projecte
En els materials informatius i de difusió, així com en les accions de publicitat relatives a l’objecte
d’aquest conveni, s’haurà de fer esment explícit a la col·laboració de la Diputació de Girona, i
s’haurà d’incorporar la imatge corporativa de l’administració.
QUINZÈ. Infraccions i sancions administratives
El règim sancionador aplicable a aquesta subvenció és l’establert al títol IV de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions, amb les especificacions oportunes en matèria de
règim local, de conformitat amb el títol XI de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local.
El procediment s’adequarà a les previsions establertes en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques i, d’aplicació supletòria, el
Decret 278/1993, de 9 de novembre, que regula el procediment sancionador en àmbits de
competència de la Generalitat.
SETZÈ. Clàusules de 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 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:
12. El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.
13. El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels
drets estatutaris.
14. 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.
15. La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de
discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions.
16. El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels
òrgans que dirigeixen.
17. 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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18. La bona fe.
19. 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.
20. Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó
de l’exercici dels seus càrrecs.
21. Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que els 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 del règim sancionador previst
als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, 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. Tractament de dades de caràcter personal.
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.
DIVUITÈ. Vigència.
El període de vigència d’aquest conveni s’estén des de l’1 de setembre de 2021 a l’1 de
setembre del 2022 sens perjudici que perdurin les obligacions de cadascuna de les parts
nascudes en aplicació de les seves previsions.
DINOVÈ. Extinció.
Són causes d’extinció d’aquest conveni:
1 L’esgotament del període de vigència convingut entre les parts.
2 L’incompliment greu i manifest, material o legal, de les obligacions assumides en el
conveni per cadascuna de les parts.
3 Les causes generals previstes a la legislació vigent.
VINTÈ. Règim jurídic.
El marc normatiu pel qual es regeix la subvenció està constituït per:
11. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
12. El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general
de subvencions.
13. La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
14. L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
15. Les bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona.
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16. Qualsevol altra disposició legal o reglamentària aplicable per raó de la matèria o del
subjecte.
VINT-I-UNÈ. Publicació
Aquest conveni es publicarà en el Portal de Transparència de la Diputació, d’acord amb els
articles 8 i 9 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, i mitjançant una referència en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC).
La Diputació serà l’encarregada de la publicació del conveni en el DOGC, i de la seva tramesa,
si s’escau, al registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya.”
Segon. Facultar àmpliament el president de la Diputació de Girona per a la signatura d’aquest
conveni i dels documents necessaris per la seva execució.
Tercer. Autoritzar i disposar l’aportació de la Diputació de Girona per al finançament del
projecte Pimecgnosis per import de 6.000 € amb càrrec a l’aplicació 250 4300 48101 Foment
entitats no lucratives Promoció i Desenvolupament Econòmic Local, del pressupost dels
exercicis 2021/2022, condicionant la despesa futura a l’existència de crèdit en el pressupost
corresponent, tal com disposa l’art. 174 del TRLHL al qual es remet la ICI:
Aplicació
250 4300 48101

2021
3.000,00€

2022
3.000,00€

Quart. Traslladar aquest acord a la PIMEC.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres.

14. Aprovació subve nció nominativa finançame nt quote s pré ste c Fundació Fira de
Girona - Promoció i De se nvolupame nt Econòmic Local. 2021/X020303/6799
La Fundació Privada Fira de Girona ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament
de les quotes del préstec per inversions i s’ha instruït l’expedient 2021/6799.
La Fundació Privada Fira de Girona enfoca totes les seves actuacions cap al teixit empresarial i
d’emprenedoria gironí i dona impuls al teixit productiu per afavorir-ne la internacionalització
mitjançant la possibilitat d’obertura a nous mercats.
La Diputació de Girona, conjuntament amb l’Ajuntament de Girona, la Cambra de Comerç,
Indústria i Navegació de Girona i la Generalitat de Catalunya, són membres fundadors d’aquesta
institució firal.
La Fundació Fira de Girona sol·licita subvenció nominativa per tal d’obtenir la llicència de
multiactivitats i la modernització de les instal·lacions del Palau de Fires de Girona. La Fundació
Fira de Girona ha de realitzar un conjunt d’obres en el seu recinte per tal de donar resposta als
requeriments específics de seguretat que estableix la legislació vigent i procedir també a
modernitzar i actualitzar la seves instal·lacions a les necessitats i serveis actuals.
Per això, es va concertar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a llarg termini amb
l’entitat BANKIA per un import de 1.145.883 € a cancel·lar en un termini màxim de deu anys,
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destinat a finançar les obres per a l’obtenció de la llicència de multiactivitats, procedir a
modernitzar i actualitzar les seves instal·lacions, i aprovar el projecte de contracte a subscriure
amb l’entitat, subjecte a les condicions que a continuació es descriuen, per resultar l’oferta més
avantatjosa entre les formulades: Tipus interès fix: 1,60; comissió obertura: 0,10%; cancel·lació
anticipada: 0,25%; Modificació: 0%.
El Ple de la Diputació de Girona del 17 de desembre de 2019 va aprovar el Pla Estratègic de
subvencions 2020-2023, dins del qual es preveu que el servei de Promoció i Desenvolupament
Econòmic Local atorga una subvenció nominativa a la Fundació Privada Fira de Girona.
Aquesta aportació té la consideració de subvenció, atès que no s’inclou en cap dels supòsits
previstos en l’article 4 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació. La Diputació de
Girona es un patró de la Fundació, i els seus estatus no imposen cap obligació dels patrons
respecte a les aportacions econòmiques, tot i això, la Diputació de Girona té la voluntat de
finançar les activitats i el funcionament de la Fundació Fira de Girona.
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2021 figura una subvenció consignada
nominativament a favor de Fira de Girona d’acord amb el que estableix l’article 22.2 a 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 de la cap del Centre Gestor de Promoció i Desenvolupament Econòmic
Local, el vicepresident primer de la Diputació proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord
següent:
Primer. Concedir una subvenció d’acord amb les dades següents:
Núm. expedient Nom del beneficiari
2021/6799

CIF/NIF

Fundació Privada Fira de Girona

G17543083

Objecte de la subvenció

Naturalesa

Finançament de les quotes d’un préstec

Corrent

Cost de l’objecte de la subvenció (en Import de la subvenció (en €) % de finançament
€)
72.500,00 €

72.500,00 €

D e s p e s e s Despeses no subvencionables
subvencionables
Les incloses en el
pressupost presentat
en la sol·licitud.

No

100%
Bestreta
Sí

% pagament
bestreta
60%

T e r m i n i C o mp a t ib le
justificació a l t r e s
subvencions

Termini execució

Publicitat

Anualitat 2021

En els materials de difusió de les activitats 30/11/2021

Sí
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de la fira hi haurà de constar el logotip de
la Diputació de Girona, així com també a la
pàgina web.
Segon. Autoritzar i disposar la despesa de 72.500,00 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària
250.4390.78101 del pressupost de la Diputació de Girona de 2021.
Tercer. Despeses subvencionables i període d’execuci
Aquesta aportació té caràcter singular i està destinada exclusivament al finançament de les
quotes de préstec (interessos més amortitzacions del capital) de la Fundació Privada Fira de
Girona de l’exercici 2021.
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 i finalitza el 30 de
novembre de 2021.
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
La Fundació Privada Fira de Girona disposarà del termini d’un mes, a comptar de la notificació
d’aquest acord, per acceptar la subvenció, així com les condicions generals i específiques
fixades per a aplicar-la que s’estipulen en aquest acord.
Sisè. Termini i règim de justificació
El beneficiari ha de justificar fins al 30 de novembre de 2021 la realització efectiva de
l’objecte de la subvenció, per l’import de 72.500,00 €, 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 del suport de la Diputació de Girona en les diferents activitats de
la Fira, tal com recull el punt novè.
5. Declaració responsable sobre les retribucions dels òrgans de direcció o d’administració de
l’entitat, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en compliment de les obligacions
establertes en la legislació sobre transparència (model disponible a l’apartat «Documentació» del
web www.ddgi.cat).
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la subvenció
es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.
En cas que el cost justificat sigui inferior al que consta en el pressupost acceptat, la subvenció es
minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el percentatge de desviació.
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Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat en el punt
quart (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos, etc.), superin la despesa efectiva.
El centre gestor revisarà la documentació justificativa i, si hi detecta errors o deficiències, haurà
de requerir el beneficiari per tal 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. El pagament de la subvenció es farà en concepte de bestreta en el termini d’un mes a
partir de la notificació d’aquesta resolució i prèvia acceptació expressa de la subvenció.
La quantia de la bestreta serà del 60% (43.500,00 €) de l’import total de la subvenció, de
72.500,00€. El pagament es farà sense la constitució prèvia d’una fiança o garantia.
Quan el beneficiari hagi presentat per via telemàtica a través de l’aplicació de subvencions de la
Diputació de Girona 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 una transferència bancària.
Vuitè. Obligació de difusió i publicitat
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona
en qualsevol acte, publicitat o actuació que desenvolupi.
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats que per aplicació del
règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions, puguin correspondre, s’aplicaran
les regles següents:

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

Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures no
és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan concedent pot establir
mesures alternatives, sempre que aquestes permetin fer la difusió del finançament públic rebut.
En el requeriment que l’òrgan concedent dirigeixi al beneficiari, s’ha de fixar un termini no
superior a 15 dies per a l’adopció de l’obligació, amb l’advertència que l’incompliment pot
comportar la revocació de la subvenció.
Novè. Altres obligacions del beneficiari
El beneficiari té les obligacions següents:
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció.
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i la informació que li sigui requerida en relació
amb l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de Comptes i altres òrgans
competents, d’acord amb la normativa aplicable.
c) Notificar a la Diputació de Girona 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) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.
f) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.
Desè. Modificació de les subvencions
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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 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.
Onzè. Invalidesa, revocació i reintegrament
La Diputació de Girona podrà revocar totalment o parcial les subvencions. Si es dona aquest
cas, el beneficiari tindrà l’obligació de retornar l’import rebut i de pagar l’interès de demora
corresponent en els supòsits següents:
 Els que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
 En cas d’incompliment d’altres obligacions que preveuen aquestes bases.
 Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.
El Departament de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local 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.
Dotzè. 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 estableix el 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.
Tretzè. 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.
Catorzè. 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, entre els quals hi ha els
següents:
1 El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.
2 El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets
estatutaris.
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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.
4 La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació i
arbitrarietat en la presa de decisions.
5 La rendició de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels òrgans que
dirigeixen.
6 El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota la seva responsabilitat i el
compliment dels drets dels usuaris.
7 La bona fe.
8 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.
9 Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó de
l’exercici dels seus càrrecs.
10 Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li 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.
Quinzè. 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.
Setzè. Notificar aquest acord a la Fundació Privada Fira de Girona.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres.

—

Coope ració Cultural

15. Aprovació autorització pe r a la contractació de pe rsone s vinculade s a l'e ntitat
Girona Arte lie r SCCL - Escola de Música Mode rna de Girona - Coope ració Cultural.
2021/X020200/24
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, amb data 16 de març de 2021, va aprovar la
resolució de la subvenció nominativa a Girona Artelier SCCL per al finançament de Projectes de
la Moderna, l’Escola de Música Moderna de Girona per un import de 24.880,00€ (exp. 2021/24).

El punt dotzè de l’acord de concessió de la subvenció nominativa aprovada per Junta de
Govern, de data 16 de març de 2021 per al finançament de projectes de l’Escola de música
Moderna de Girona, concreta la prohibició de contractació de persones vinculades, d’acord a
l’art. 29.7 de la Llei 28/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Aquest article preveu
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la possibilitat de contractar a persones vinculades en el cas que la contractació es realitzi amb
les condicions normals de mercat i s’obtingui l’autorització de la Diputació de Girona.
En data 30 de juliol de 2021, número de registre E-2021/23261, Girona Artelier SCCL ha
sol·licitat l’autorització per a contractar tres persones vinculades a l’entitat, a preu de mercat.
Vist l’informe del centre gestor de Cooperació Cultural, el president de la Comissió Informativa
de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, proposa a la Junta de Govern l’adopció de
l’ACORD següent:
PRIMER. Autoritzar a Girona Artelier SCCL , per a la contractació de:
NOM

NIF

Francesc Ubanell P ujiula

***3241 *

Rafel Rostey Garcia

***1584*

Montserrat Cristau Garcia

***3490*

CONCEP T E
treballs musicals i col·laboracions pedagògiques realitzades
(arranjaments,
adaptacions, assajos i funcions) com a professors dels projectes
finals “ Wonderland” del
programa formatiu “ T aller de Musicals 2021” i “ Les Veus de La
Moderna” del programa formatiu
“ La Moderna Big Band”.
treballs musicals i col·laboracions pedagògiques realitzades
(arranjaments,
adaptacions, assajos i funcions) com a professors dels projectes
finals “ Wonderland” del
programa formatiu “ T aller de Musicals 2021” i “ Les Veus de La
Moderna” del programa formatiu
“ La Moderna Big Band”.
treballs musicals i col·laboracions pedagògiques realitzades
(arranjaments,
adaptacions, assajos i funcions) com a professors dels projectes
finals “ Wonderland” del
programa formatiu “ T aller de Musicals 2021” i “ Les Veus de La
Moderna” del programa formatiu
“ La Moderna Big Band”.

SEGON. Notificar aquest acord a Girona Artelier SCCL.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres.

16. Autorització a Girona Arte lie r SCCL pe r la contractació de pe rsone s vinculade s a
l'e ntitat_Subv. Programe s i proje cte s e ducatius 2021 - Coope ració Cultural.
2021/X020201/2356
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, amb data 1 de juny de 2021, va aprovar la
resolució de la convocatòria de subvencions per al foment de programes i projectes educatius en
l’àmbit de les comarques gironines, anualitat 2021 (2021/341), en la qual, entre d’altres, va
concedir una subvenció a Girona Artelier SCCL pel projecte “Taller de musicals: Wonderland”
(exp. 2021/2356).
El punt dissetè de les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de
programes i projectes educatius en l’àmbit de les comarques gironines, de la Diputació de
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Girona, concreta la prohibició de contractació de persones vinculades, d’acord a l’art. 29.7 de la
Llei 28/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Aquest article preveu la possibilitat de
contractar a persones vinculades en el cas que la contractació es realitzi amb les condicions
normals de mercat i s’obtingui l’autorització de la Diputació de Girona.
Així mateix, d’acord amb l’apartat d) del mateix article “En cap cas podrà concertar-se pel
beneficiari l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb persones o
entitats vinculades amb el beneficiari, excepte que s’obtingui una autorització prèvia
expressa de l’òrgan concedent...”.
En data 29 de juliol de 2021, número de registre E-2021/23168, Girona Artelier SCCL ha
sol·licitat l’autorització per a contractar dues persones vinculades a l’entitat, a preu de mercat.
Vist l’informe del centre gestor de Cooperació Cultural, el president de la Comissió Informativa
de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, proposa a la Junta de Govern l’adopció de
l’ACORD següent:
PRIMER. Autoritzar a Girona Artelier SCCL , per a la contractació de:
NOM

NIF

Francesc Ubanell
Pujiula

***3241*

Rafel Rostey Garcia

***1584*

CONCEPTE
Professor acompanyant del projecte final
“Wonderland” del programa formatiu “Taller de
Musicals 2021”
Professor acompanyant del projecte final
“Wonderland” del programa formatiu “Taller de
Musicals 2021”

SEGON. Notificar aquest acord a Girona Artelier SCCL.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres.

17. Aprovació subve nció nominativa al Patronat Escola Unive rsitària Politè cnica pe r a
la promoció de l'activitat unive rsitària, 2021 - Coope ració Cultural. 2021/X020200/42
El Patronat de l’Escola Politècnica Superior de la UdG ha sol·licitat una subvenció nominativa
pel finançament de les accions de promoció de l’activitat universitària, l’any 2021, i s’ha instruït
l'expedient corresponent (2021/42).
El Patronat de l’Escola Politècnica Superior de la UdG disposa cada any en el seu pressupost
d’una partida destinada a ajuts orientats a la promoció de l’activitat universitària, els premis pels
projectes final de carrera i cicles de conferències.
El Ple de la Diputació de Girona del 17 de desembre de 2019 va aprovar el Pla Estratègic de
subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà una línia de
cooperació econòmica amb universitats i centres d’estudis superiors. L’objectiu principal
d’aquesta línia és fomentar l’accés al coneixement i a la formació professional superior a les
comarques de Girona.
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Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada nominativament a
favor del Patronat de l’Escola Politècnica Superior de la UdG, de conformitat amb allò que
preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article
16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, la concessió de la
subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb el procediment regulat en
l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
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 es proposa a la Junta de
Govern que adopti l'acord següent:
PRIMER. Concedir la subvenció al Patronat de l’Escola Politècnica Superior de la UdG, per al
finançament de les accions de promoció de l’activitat universitària, que tindran lloc a Girona,
l’any 2021, que es detalla a continuació:
Número d'expedient
electrònic

Nom
del
beneficiari)

(nom

del

2021/42

P atronat
de
l’Escola
P olitècnica Superior de la

NIF del beneficiari

Objecte
subvenció

la

P eríode d’execució
de l’activitat

G17241506

Accions
de
promoció
de
l ’ a c t i v i t a t
universitària: Cicle
de
conferències,
P remis P atronat i
P romoció
de
l ’ a c t i v i t a t

Des
del
21
d’octubre de 2020
fins al 15 d’octubre

UdG

de

de 2021

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

Cost de les despeses

Import

subvencionables

subvenció

64.407,65 €

64.407,65 €

de

28.500,00 €

la

P ercentatge

de

Import a justificar

finançament
44,25 %

64.407,65 €

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de VINT-I-VUIT MIL CINC-CENTS
EUROS, (28.500,00€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3260/48105 del pressupost de
la Diputació de Girona de 2021.
TERCER. Objecte.
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i està destinada
exclusivament a l’execució de les despeses de la Promoció de l’Activitat Universitària, cicle de
conferències i Premis Patronat Politècnica, que consten en el pressupost de la sol·licitud i no
podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.
El període d’execució de l’actuació subvencionada és des del dia 21 d’octubre de 2020 fins al 15
d’octubre de 2021.
QUART. Compatibilitat.
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La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos
per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat, nacionals,
de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les subvencions compatibles amb
la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar el cost total de l'activitat subvencionada.
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.
Es considera que el Patronat de l’Escola Politècnica Superior de la UdG, accepta la subvenció,
així com les condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació estipulades en
aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest acord, no
manifesta el contrari.
SISÈ. Quantia, finançament i pagament.
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 28.500,00 € que representa un
percentatge de finançament del 44,25 %, quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com
s’estableix en el punt setè d’aquest acord.
SETÈ. Règim de justificació.
El Patronat de l’Escola Politècnica Superior de la UdG ha de justificar la subvenció concedida,
per l’import de 65.600,00€ corresponents a l’import de les despeses de Promoció de l’Activitat
Universitària, cicle de conferències i Premis Patronat Politècnica que consten en el pressupost
de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al Registre General de la
Diputació de la documentació següent:
a) El compte justificatiu normalitzat de la Diputació.
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat;
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del proveïdor, el
número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la factura;
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb identificació de
l’import i la seva procedència;
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de les
activitats.
f)Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o d’administració, a
l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en compliment de les obligacions
establertes en la legislació sobre transparència (document normalitzat de la Diputació).
g) Per a poder analitzar els indicadors del Pla estratègic del servei de Cooperació Cultural, en el
moment de justificar s’ha d’aportar la informació següent:
-Nombre d’assistents a les activitats programades
-Les vostres activitats estan destinades a l’educació inclusiva? En cas afirmatiu, quines.
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment atorgada. En el cas
que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la subvenció es minorarà
proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el percentatge de desviació.
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat en el punt
quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva.
És inadmissible cap canvi de destinació.
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La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 2 de novembre de 2021. 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.
Degut a la situació excepcional derivada de la pandèmia de la Covid-19, s’acceptaran els canvis
següents, sempre i quan estiguin degudament motivats a la justificació i directament relacionats
amb la situació de crisi sanitària:
a) Les despeses relacionades amb el canvi de l’activitat al format virtual, on s’hi podran
incloure també les despeses de suport a les plataformes de venda d’entrades o personal
de suport, i les despeses per adaptacions a les activitats culturals virtuals.
b) En el cas de les activitats presencials, seran subvencionables les despeses relacionades
amb la seguretat sanitària de la mateixa (compra de mascaretes, gel hidroalcohòlic,
termòmetres, etc.)
c) En el cas d’activitats que s’hagin hagut de cancel·lar per motius de la pandèmia, sempre
i quan estigui degudament motivat a la justificació es consideraran com a
subvencionables els aspectes següents:



Els caixets, percentatge de taquilla o honoraris que hagin estat acceptats
pels equipaments municipals o les entitats o empreses organitzadores dels
concerts, actuacions o espectacles.
La facturació d’activitats programades que s’hagin cancel·lat: monitoratge,
guiatge, despeses de tècnics d’il·luminació, llum, so, etc.

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 Patronat de l’Escola Politècnica Superior de la UdG presenti la documentació
justificativa es procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò
establert en aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes
que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la indicació de
que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, amb les conseqüències
que es determinen al punt següent.
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 Patronat de l’Escola Politècnica Superior de la UdG 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.
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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:
1

2

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

DESÈ. Obligacions del beneficiari.
El Patronat de l’Escola Politècnica Superior de la UdG té les obligacions següents:
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció;
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida respecte a
l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les actuacions de comprovació i
control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de Comptes i altres òrgans competents, d’acord
amb la normativa aplicable;
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres administracions o
entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb posterioritat a la presentació de la
sol·licitud;
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents
electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control;
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.
i) Coordinar-se amb el Servei de Protocol i Comunicació de la Diputació de Girona per qualsevol
acte de presentació pública relacionat amb l’objecte de la subvenció. L’incompliment d’aquest
punt és causa de revocació directa de la subvenció atorgada.
ONZÈ. Verificació i control.
La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients
l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El control
financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions.
El Patronat de l’Escola Politècnica Superior de la UdG i els tercers relacionats amb l’objecte de
la subvenció o la seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer
que realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als efectes que
preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, sense
perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre.
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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. (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
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la tramitació de la sol·licitud impliqui comunicació de dades d’altres persones a la Diputació de
Girona, les persones sol·licitants hauran d'informar a les persones afectades d'aquesta
comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament General de Protecció de
Dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació, supressió, sol·licitar la limitació del tractament
i oposició) l’interessat es podrà adreçar en qualsevol moment a la Diputació de Girona. La
informació detallada del tractament, incloent les vies d'exercici dels drets de les persones
interessades, es pot consultar a la seu electrònica de la Diputació de Girona.
QUINZÈ. Normes supletòries.
En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament
de la Llei general de subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona, i la resta de normativa que hi sigui aplicable.
SETZÈ. Amb vista a la situació d’excepcionalitat provocada pel COVID-19 que pot afectar el
funcionament, organització i realització de les activitats i projectes objecte d’aquesta resolució es
preveu que per Decret del president de la Diputació de Girona es puguin modificar el
percentatge de finançament sobre el pressupost global de l’activitat, els terminis d’execució i
justificació, així com acceptar despeses de preparació de l’activitat, tot i que finalment no s’hagi
pogut dur a terme, sempre i quan estigui degudament motivat.

DISSETÈ. Notificar aquest acord a el Patronat de l’Escola Politècnica Superior de la UdG.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres.

18. Aprovació subve nció nominativa a la Fundació Pau Casals pe r al de se nvolupame nt
de l proje cte cultural i le s activitats, 2021 Coope ració Cultural. 2021/X020200/70
La Fundació Pau Casals ha sol·licitat una subvenció nominativa pel desenvolupament del
projecte cultural i les activitats, l’any 2021, i s’ha instruït l'expedient corresponent (2021/70).
La Fundació Pau Casals, creada l’any 1972 per Pau Casals i Marta Casals, conserva el fons
documental, artístic i patrimonial del mestre Pau casals, gestiona el museu Vil·la Casals i la beca
Pau Casals per a joves talents en la interpretació del cello. Des de la Fundació es vol promoure
el llegat musical, cultural i cívic de Pau Casals a les comarques de Girona, especialment entre la
població escolar.
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 projectes educatius. L’objectiu d’aquesta línia és donar suport a
les principals iniciatives que permetin una educació cultural global i integral de l’alumnat de les
comarques gironines i posicionar l’educació com a element clau del desenvolupament humà i
especialment l’educació artística com a base del creixement cultural de la ciutadania.
Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada nominativament a
favor de la Fundació Pau Casals, de conformitat amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei
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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 es proposa a la Junta de
Govern que adopti l'acord següent:
PRIMER. Concedir la subvenció a la Fundació Pau Casals, per al finançament del
desenvolupament del projecte cultural i les activitats, que tindrà lloc a diverses localitats, l’any
2021, que es detalla a continuació:
Número d'expedient
electrònic

Nom
del
beneficiari)

2021/70

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

(nom

NIF del beneficiari

Objecte
subvenció

la

P eríode d’execució
de l’activitat

Fundació P au Casals

G43027499

Desen v o lup am en t
del projecte cultural

De l’1 de novembre
de 2020 fins al 15

i activitats

d’octubre de 2021

Cost de les despeses

Import
de
subvenció

subvencionables

del

la

de

P ercentatge
finançament

de

Import a justificar

subvencionat
25.000,00 €

25.000,00 €

20.000,00 €

80 %

25.000,00 €

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de VINT MIL EUROS, (20.000,00€),
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/48129 del pressupost de la Diputació de Girona
de 2021.
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 novembre del 2020 fins al 15
d’octubre de 2021.
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 Pau Casals, accepta la subvenció, així com les condicions generals
i específiques fixades per a la seva aplicació estipulades en aquest acord, si en el termini d’un
mes, a comptar des de la notificació d’aquest acord, no manifesta el contrari.
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SISÈ. Quantia, finançament i pagament.
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 20.000,00 € que representa un
percentatge de finançament del 80,00 %, quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com
s’estableix en el punt setè d’aquest acord.
SETÈ. Règim de justificació.
La Fundació Pau Casals ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 25.000,00 €
corresponents a l’import de les despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud de
subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al Registre General de la Diputació de la
documentació següent:
a) El compte justificatiu normalitzat de la Diputació.
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 (document normalitzat de la Diputació).
g) Per a poder analitzar els indicadors del Pla estratègic del servei de Cooperació Cultural, en el
moment de justificar s’ha d’aportar la informació següent:
- Nombre d’alumnes que han realitzat les activitats.
- Nombre d’assistents a les activitats dutes a terme a la demarcació de Girona.
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 2 de novembre de 2021. 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.
Degut a la situació excepcional derivada de la pandèmia de la Covid-19, s’acceptaran els canvis
següents, sempre i quan estiguin degudament motivats a la justificació i directament relacionats
amb la situació de crisi sanitària:
1. Les despeses relacionades amb el canvi de l’activitat al format virtual, on s’hi podran
incloure també les despeses de suport a les plataformes de venda d’entrades o personal
de suport, i les despeses per adaptacions a les activitats culturals virtuals.
2. En el cas de les activitats presencials, seran subvencionables les despeses relacionades
amb la seguretat sanitària de la mateixa (compra de mascaretes, gel hidroalcohòlic,
termòmetres, etc.)
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3. En el cas d’activitats que s’hagin hagut de cancel·lar per motius de la pandèmia, sempre
i quan estigui degudament motivat a la justificació es consideraran com a
subvencionables els aspectes següents:
a) Els caixets, percentatge de taquilla o honoraris que hagin estat acceptats
pels equipaments municipals o les entitats o empreses organitzadores dels
concerts, actuacions o espectacles.
b) La facturació d’activitats programades que s’hagin cancel·lat: monitoratge,
guiatge, despeses de tècnics d’il·luminació, llum, so, etc.
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 Pau Casals 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.
La Fundació Pau Casals 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 Pau Casals té les obligacions següents:
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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.
i) Coordinar-se amb el Servei de Protocol i Comunicació de la Diputació de Girona per qualsevol
acte de presentació pública relacionat amb l’objecte de la subvenció. L’incompliment d’aquest
punt és causa de revocació directa de la subvenció atorgada.
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 Pau Casals, 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.
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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.
En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament
de la Llei general de subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona, i la resta de normativa que hi sigui aplicable.
SETZÈ. Amb vista a la situació d’excepcionalitat provocada pel COVID-19 que pot afectar el
funcionament, organització i realització de les activitats i projectes objecte d’aquesta resolució es
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preveu que per Decret del president de la Diputació de Girona es puguin modificar el
percentatge de finançament sobre el pressupost global de l’activitat, els terminis d’execució i
justificació, així com acceptar despeses de preparació de l’activitat, tot i que finalment no s’hagi
pogut dur a terme, sempre i quan estigui degudament motivat.
DISSETÈ. Notificar aquest acord a la Fundació Pau Casals.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres.

19. Aprovació subve nció nominativa a Pascual Arts Music SLU- Fe stival Sons de l Món
- Coope ració Cultural. 2021/X020200/12
Pascual Arts Music, SLU, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament del Festival
Sons del Món, que tindrà lloc a diversos municipis de l’Empordà l’any 2021, i s’ha instruït
l'expedient corresponent (2021/12).
El festival té com a eix estratègic la promoció dels actius del territori de les comarques gironines.
Una de les seus del festival és la imponent plaça de la Basílica de Castelló d’Empúries. La
catedral del mar tal com s’anomena popularment. Aquest espai patrimonial de primer ordre
serveix de fons d’escenari del festival fent que tan artistes com públic visquin uns concerts
exclusius i molt ben valorats.
El Festival Son del Món manté l’aposta pel creixement amb la intenció d’esdevenir un dels
quatre festivals més importants de l’estiu a la Costa Brava.
El Ple de la Diputació de Girona del 17 de desembre de 2019 va aprovar el Pla Estratègic de
subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà una línia de
subvencions específiques per la promoció de les arts escèniques, dins les quals s’hi engloben els
festivals de música.
Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada nominativament a
favor de Pascual Arts Music, SLU, de conformitat amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona, la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant
un acord, de conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
D’acord al decret de la Presidència de 18 de juliol de 2019, es delega a la Junta de Govern les
atribucions per a l’atorgament de subvencions a l’empara de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, amb càrrec als crèdits 4 i 7 del vigent pressupost corporatiu,
d’import a partir de 18.001,00 euros, inclòs.
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural es proposa a la Junta de
Govern que adopti l'acord següent:
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PRIMER. Concedir la subvenció a Pascual Arts Music, SLU, per al finançament del Festival
Sons del Món, que tindrà lloc a diversos municipis de l’Empordà, l’any 2021, que es detalla a
continuació:
Número d'expedient

Nom del beneficiari

NIF del beneficiari

2021/12

P ascual Arts Music, S.L.U.

B17887894

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

Cost de les despeses

Import
de
subvenció

electrònic

Objecte

de

la

subvenció

subvencionat
518.000,00€

subvencionables
518.000,00€

30.000,00€

la

P eríode d’execució
de l’activitat

Festival Sons
Món 2021

del

Des de l’1 de
novembre de 2020
fins al 30 de
setembre de 2021

P ercentatge
finançament

de

Import a justificar

5,79 %

518.000,00€

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de TRENTA MIL EUROS (30.000,00€),
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/47009 del pressupost de la Diputació de Girona
de 2021.
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 novembre de 2020 fins al 30
de setembre de 2021.
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 Pascual Arts Music, SLU, accepta la subvenció, així com les condicions
generals i específiques fixades per a la seva aplicació estipulades en aquest acord, si en el
termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest acord, no manifesta el contrari.
SISÈ. Quantia, finançament i pagament.
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 30.000,00 € que representa un
percentatge de finançament del 5,79 %, quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com
s’estableix en el punt setè d’aquest acord.
SETÈ. Règim de justificació.
Pascual Arts Music, SLU ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 518.000,00€
corresponents a l’import de les despeses, que consten en el pressupost de la sol·licitud de
subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al Registre General de la Diputació de la
documentació següent:
a) El compte justificatiu normalitzat de la Diputació.
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat;
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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) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual que confirmi la inclusió del logo de la Ruta
del Vi DO Empordà, segons la qual es dona a conèixer l’oferta enoturística de la Ruta del Vi
DO Empordà als participants del festival.
g) Justificant de l’acord de col·laboració de la Fundació amb Apropa Cultura, pel foment de la
inclusió social i cultural.
h) Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o d’administració,
a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en compliment de les obligacions
establertes en la legislació sobre transparència (web de la Diputació, a l’apartat de
documentació).
h) Per a poder analitzar els indicadors del Pla estratègic del servei de Cooperació Cultural, en el
moment de justificar s’ha d’aportar la informació següent:
- Nombre d’assistents
- La vostra entitat inclou polítiques de gènere? En cas afirmatiu, quines.
- La vostra activitat promou una cultura inclusiva? En cas afirmatiu, com.
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 d’octubre de 2021. 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.
Degut a la situació excepcional derivada de la pandèmia de la Covid-19, s’acceptaran els canvis
següents, sempre i quan estiguin degudament motivats a la justificació i directament relacionats
amb la situació de crisi sanitària:
a) Les despeses relacionades amb el canvi de l’activitat al format virtual, on s’hi podran
incloure també les despeses de suport a les plataformes de venda d’entrades o personal
de suport, i les despeses per adaptacions a les activitats culturals virtuals.
b) En el cas de les activitats presencials, seran subvencionables les despeses relacionades
amb la seguretat sanitària de la mateixa (compra de mascaretes, gel hidroalcohòlic,
termòmetres, etc.)
c) En el cas d’activitats que s’hagin hagut de cancel·lar per motius de la pandèmia, sempre
i quan estigui degudament motivat a la justificació es consideraran com a
subvencionables els aspectes següents:
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a) Els caixets, percentatge de taquilla o honoraris que hagin estat acceptats
pels equipaments municipals o les entitats o empreses organitzadores dels
concerts, actuacions o espectacles.
b) La facturació d’activitats programades que s’hagin cancel·lat: monitoratge,
guiatge, despeses de tècnics d’il·luminació, llum, so, etc.
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 Pascual Arts Music, SLU, presenti la documentació justificativa es procedirà a la
revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en aquest acord, es podrà
requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes que se li indiquin o bé, que presenti
les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la indicació de que, si no ho fes, es considerarà
incomplerta l’obligació de justificació, amb les conseqüències que es determinen al punt següent.
VUITÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat.
La Junta de Govern de la Diputació de Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i
de modificar la resolució de concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en
compte per a la concessió de la subvenció. En relació amb la possibilitat de modificació o
anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de subvencions
de la Diputació de Girona i la normativa concordant. Es procedirà a exigir el reintegrament de la
subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona.
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat.
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona
així com també amb la inclusió del logo de la Ruta del Vi DO Empordà 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.
Pascual Arts Music, SLU, té les obligacions següents:
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció;
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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.
i) Coordinar-se amb el Servei de Protocol i Comunicació de la Diputació de Girona per qualsevol
acte de presentació pública relacionat amb l’objecte de la subvenció. L’incompliment d’aquest
punt és causa de revocació directa de la subvenció atorgada.
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.
Pascual Arts Music, SLU, i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi la
Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment d’aquesta
obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als efectes que preveu l’article
37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, sense perjudici de les
sancions que, si escau, hi puguin correspondre.
DOTZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades.
Els beneficiaris no podran concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades
amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la contractació es realitzi amb les
condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització de la Diputació de Girona.
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
TRETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta.
Els beneficiaris d’aquestes subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis
ètics i les regles de conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:
a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.
b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets
estatutaris.
c) La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions necessàries per
a una actuació independent i no condicionada per conflictes d’interessos.
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d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació i
arbitrarietat en la presa de decisions.
El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels òrgans que
dirigeixen.
El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur responsabilitat i el
compliment dels drets dels usuaris.
La bona fe.
El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan concorri
algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.
Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó de
l’exercici de llurs càrrecs.
Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin aplicables,
d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública
i bon govern. (Les entitats no públiques a les quals s’atorgui una subvenció
superior a 10.000,00 €, en el moment de presentar el compte justificatiu, estan
obligades a adjuntar-hi la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans
de direcció o d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci
públiques en compliment de les obligacions establertes en la legislació sobre
transparència).

L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim sancionador previst
als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern, i la imposició de les sancions previstes en funció del caràcter molt greu, greu o lleu de
les infraccions comeses.
CATORZÈ. Clàusula de dades personals.
Les dades personals que els sol·licitants de la subvenció comuniquin durant el procediment,
actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, seran tractades per la Diputació
de Girona com a Responsable del Tractament en el sentit de l’article 4.7 del Reglament General
de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27
d’abril de 2016), amb la finalitat de gestionar la subvenció i portar a terme les actuacions que
se’n deriven establertes per Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment
de missió d’interès públic (art. 6.1.e del Reglament) i d’obligacions legals (art. 6.1.c). En cas que
la tramitació de la sol·licitud impliqui comunicació de dades d’altres persones a la Diputació de
Girona, les persones sol·licitants hauran d'informar a les persones afectades d'aquesta
comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament General de Protecció de
Dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació, supressió, sol·licitar la limitació del tractament
i oposició) l’interessat es podrà adreçar en qualsevol moment a la Diputació de Girona. La
informació detallada del tractament, incloent les vies d'exercici dels drets de les persones
interessades, es pot consultar a la seu electrònica de la Diputació de Girona.
QUINZÈ. Normes supletòries.
En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament
de la Llei general de subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona, i la resta de normativa que hi sigui aplicable.
SETZÈ. Amb vista a la situació d’excepcionalitat provocada pel COVID-19 que pot afectar el
funcionament, organització i realització de les activitats i projectes objecte d’aquesta resolució es
preveu que per Decret del president de la Diputació de Girona es puguin modificar el
percentatge de finançament sobre el pressupost global de l’activitat, els terminis d’execució i
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justificació, així com acceptar despeses de preparació de l’activitat, tot i que finalment no s’hagi
pogut dur a terme, sempre i quan estigui degudament motivat.
DISSETÈ. Notificar aquest acord a Pascual Arts Music, SLU.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres.

20. Subve nció nominativa a l'Ajuntame nt de Cadaqué s-Fe stival de Música de
Cadaqué s - Coope ració Cultural. 2021/X020200/252
L’Ajuntament de Cadaqués ha sol·licitat una subvenció nominativa per el Festival Internacional
de Música de Cadaqués, l’any 2021, i s’ha instruït l'expedient corresponent (2021/252).
El Festival Internacional de Música de Cadaqués es celebra des de l'any, des del 1970.
Després d'un any sense Festival, a causa de la pandèmia global, enguany es celebrarà l'edició
núm. 49, que tindrà lloc entre els dies 31 de juliol i 14 d'agost.
El Festival ofereix una petita varietat de concerts amb estils musicals diversos; i per a tots els
públics, comptant amb artistes de gran nivell, tant nacionals com internacionals.
Aquests concerts tenen lloc a diferents indrets de Cadaqués: a l’Església Santa Maria, al Teatre
Art i Joia, a la Plaça 1 d'Octubre i al Petit Sa Conca.
El Ple de la Diputació de Girona del 17 de desembre de 2019 va aprovar el Pla Estratègic de
subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà una línia de
subvencions específiques per la promoció de les arts escèniques, dins les quals s’hi engloben els
festivals. 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 de l’Ajuntament de Cadaqués, 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 es proposa a la Junta de
Govern que adopti l'acord següent:
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PRIMER. Concedir la subvenció a l’Ajuntament de Cadaqués, per al finançament del Festival
Internacional de Música de Cadaqués, que tindrà lloc a Cadaqués, l’any 2021, que es detalla a
continuació:
Número d'expedient

Nom

del

(nom

del

electrònic

beneficiari)

2021/252

Ajuntament de Cadaqués

P 1703500G

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

Cost de les despeses

Import

subvencionables

subvenció

finançament

54.685,50 €

54.685,50 €

23.000 €

42,05 %

NIF del beneficiari

Objecte

de

la

subvenció

de l’activitat

F e s t i v a l
Internacional
de

De l’1 de gener al
15 de setembre de

Música de Cadaqués
de

la

P eríode d’execució

P ercentatge

de

2021
Import a justificar

54685,50 €

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de VINT-I-TRES MIL EUROS,
(23.000,00€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/46231 del pressupost de la
Diputació de Girona de 2021.
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 15 de setembre
de 2021.
QUART. Compatibilitat.
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos
per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat, nacionals,
de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les subvencions compatibles amb
la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar el cost total de l'activitat subvencionada.
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.
Es considera que l’Ajuntament de Cadaqués, 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 23.000,00 € que representa un
percentatge de finançament del 42,05 %, quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com
s’estableix en el punt setè d’aquest acord.
SETÈ. Règim de justificació.
L’Ajuntament de Cadaqués ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 54.685,50 €
corresponents a l’import de les despeses que consten en el pressupost de la sol·licitud de
subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al Registre General de la Diputació de la
documentació següent:
a) El compte justificatiu normalitzat de la Diputació.
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat;
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del proveïdor, el
número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la factura;
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d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb identificació de
l’import i la seva procedència;
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de les
activitats.
f) Per a poder analitzar els indicadors del Pla estratègic del servei de Cooperació Cultural, en el
moment de justificar s’ha d’aportar la informació següent:
- Nombre d’assistents a l’activitat.
La iniciativa incorpora polítiques de gènere? En cas afirmatiu explicar quines incorpora.
La iniciativa promou la cultura inclusiva? En cas afirmatiu com es promou
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 30 de setembre de 2021. 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.
Degut a la situació excepcional derivada de la pandèmia de la Covid-19, s’acceptaran els canvis
següents, sempre i quan estiguin degudament motivats a la justificació i directament relacionats
amb la situació de crisi sanitària:
a) Les despeses relacionades amb el canvi de l’activitat al format virtual, on s’hi podran
incloure també les despeses de suport a les plataformes de venda d’entrades o personal
de suport, i les despeses per adaptacions a les activitats culturals virtuals.
b) En el cas de les activitats presencials, seran subvencionables les despeses relacionades
amb la seguretat sanitària de la mateixa (compra de mascaretes, gel hidroalcohòlic,
termòmetres, etc.)
c) En el cas d’activitats que s’hagin hagut de cancel·lar per motius de la pandèmia, sempre
i quan estigui degudament motivat a la justificació es consideraran com a
subvencionables els aspectes següents:
a) Els caixets, percentatge de taquilla o honoraris que hagin estat acceptats
pels equipaments municipals o les entitats o empreses organitzadores dels
concerts, actuacions o espectacles.
b) La facturació d’activitats programades que s’hagin cancel·lat: monitoratge,
guiatge, despeses de tècnics d’il·luminació, llum, so, etc.
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 l’Ajuntament de Cadaqués, 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
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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.
L’Ajuntament de Cadaqués haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la
Diputació de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de
subvenció, tot i que ja hagi estat realitzada.
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per aplicació
del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin correspondre, s’apliquen
les regles següents:
a) Si encara és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan concedent ha
de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió establertes en un termini
no superior a 15 dies, amb expressa advertència de que aquest incompliment pot
comportar la revocació de la subvenció.
b) Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures, no és
possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan concedent pot establir
mesures alternatives, sempre que aquestes permetin donar la difusió del finançament
públic rebut. En el requeriment que es dirigeixi per l’òrgan concedent al beneficiari, s’ha
de fixar un termini no superior a 15 dies per a la seva adopció amb l’advertència de que
aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.
DESÈ. Obligacions del beneficiari.
L’Ajuntament de Cadaqués, 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.
i) Coordinar-se amb el Servei de Protocol i Comunicació de la Diputació de Girona per qualsevol
acte de presentació pública relacionat amb l’objecte de la subvenció. L’incompliment d’aquest
punt és causa de revocació directa de la subvenció atorgada.
ONZÈ. Verificació i control.
La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients
l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El control
financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions.
L’Ajuntament de Cadaqués 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
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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.
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
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la tramitació de la sol·licitud impliqui comunicació de dades d’altres persones a la Diputació de
Girona, les persones sol·licitants hauran d'informar a les persones afectades d'aquesta
comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament General de Protecció de
Dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació, supressió, sol·licitar la limitació del tractament
i oposició) l’interessat es podrà adreçar en qualsevol moment a la Diputació de Girona. La
informació detallada del tractament, incloent les vies d'exercici dels drets de les persones
interessades, es pot consultar a la seu electrònica de la Diputació de Girona.
QUINZÈ. Normes supletòries.
En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament
de la Llei general de subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona, i la resta de normativa que hi sigui aplicable.
SETZÈ. Amb vista a la situació d’excepcionalitat provocada pel COVID-19 que pot afectar el
funcionament, organització i realització de les activitats i projectes objecte d’aquesta resolució es
preveu que per Decret del president de la Diputació de Girona es puguin modificar el
percentatge de finançament sobre el pressupost global de l’activitat, els terminis d’execució i
justificació, així com acceptar despeses de preparació de l’activitat, tot i que finalment no s’hagi
pogut dur a terme, sempre i quan estigui degudament motivat.
DISSETÈ. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Cadaqués .

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres.

21. Aprovació subve nció nominativa a Pascual Arts Music SL pe r al finançame nt de l
Fe stival Acústica - Coope ració Cultural. 2021/X020200/22
L’entitat Pascual Arts Music, SLU, de Figueres, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al
finançament del Festival Acústica – Les Nits d’Acústica, que tindrà lloc a Figueres l’any 2021, i
s’ha instruït l'expedient corresponent (2021/22).
El Festival Acústica de Figueres consolidat com el termòmetre musical de la temporada musical
catalana. La fórmula que proposa aquest esdeveniment és d’un èxit indiscutible i ja està
considerat com un dels principals revulsius de l’evolució de la música al nostre país. La
consolidació a la franja dels 100.000 espectadors d’assistència de les darreres edicions situa
l’Acústica al pòdium dels grans festivals de Catalunya, només superat pel Primavera Sound i el
Sónar.
L’aposta sense complexes pels artistes del país demostra que es pot dur a terme un festival
d’èxit amb una programació amb el 90% d’artistes catalans. Aquest fet ha permès a l’Acústica
rebre la distinció de festival estratègic de pop-rock de Catalunya. Distinció que atorga la
Generalitat de Catalunya als festivals que excel·leixen i millor representen el seu gènere al país.
La pandèmia no s’acaba d’eradicar i les restriccions actuals no permeten fer el Festival
Acústica tal com l’havíem conegut. Per aquest motiu, i tenint en compte l’èxit de Les Nits
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d’Acústica de la passada edició, s’ha decidit seguir apostant per la versió del festival adaptada al
Covid. Una versió segura que garanteix la seva celebració.
La segona edició de Les Nits d’Acústica tindrà lloc els dies 26, 27 i 28 d’agost. Durant tres dies
Figueres serà l’epicentre de la música a Catalunya, l’aparador musical del país. L’Acústica
oferirà el bo i millor de l’any en quatre escenaris de la ciutat: Parc de les Aigües, Plaça
Catalunya, Plaça Josep Pla i Teatre Jardí.
Enguany el festival es fa seu l’eslògan “La Cultura també cura”.
El Ple de la Diputació de Girona del 17 de desembre de 2019 va aprovar el Pla Estratègic de
subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà una línia de
subvencions específiques per la promoció de les arts escèniques, dins les quals s’hi engloben els
festivals de música.
Atès que en el pressupost de la Diputació hi figura una subvenció consignada nominativament a
favor de l’entitat Pascual Arts Music, SLU, de conformitat amb allò que preveu l’article 22.2a
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança
general de subvencions de la Diputació de Girona, la concessió de la subvenció es pot
formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions.
D’acord al decret de la Presidència de 18 de juliol de 2019, es delega a la Junta de Govern les
atribucions per a l’atorgament de subvencions a l’empara de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, amb càrrec als crèdits 4 i 7 del vigent pressupost corporatiu,
d’import a partir de 18.001,00 euros, inclòs.
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural es proposa a la Junta de
Govern que adopti l'acord següent:
PRIMER. Concedir la subvenció a l’entitat Pascual Arts Music, SLU, per al finançament de la
programació del Festival Acústica, que tindrà lloc a Figueres, l’any 2021, que es detalla a
continuació:
N ú m e r o Nom del beneficiari NIF
del
d ' e x p e d ie n t
beneficiari
electrònic
2021/22
Pascual Arts Music, B17887894
SLU_Figueres

Objecte de la
subvenció

P e r í o d e
d’execució de
l’activitat
P r o g r a ma c ió Des de l’1 de
F e s t i v a l novembre
de
A c ú s t i c a 2020 fins al 31
2021_Les Nits d’octubre
de
d’Acústica
2021.

Cost total de
l' o b je c t e
subvencionat
491.000,00€

Cost de les despeses
subvencionables

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

491.000,00€

50.000,00 €

10,18 %

Import
justificar

a

491.000,00€

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de CINQUANTA MIL EUROS,
(50.000,00€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/3340/47020 del pressupost de la
Diputació de Girona de 2021.
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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 novembre de 2020 fins al 31
d’octubre de 2021.
S’acceptaran les factures emeses amb anterioritat al període d’execució, sempre i quan estiguin
directament relacionades amb l’objecte de la subvenció.
QUART. Compatibilitat.
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos
per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat, nacionals,
de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les subvencions compatibles amb
la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar el cost total de l'activitat subvencionada.
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.
Es considera que l’entitat Pascual Arts Music; SLU, accepta la subvenció, així com les
condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació estipulades en aquest acord, si
en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest acord, no manifesta el contrari.
SISÈ. Quantia, finançament i pagament.
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 50.000,00 € que representa un
percentatge de finançament del 10,18 %, quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com
s’estableix en el punt setè d’aquest acord.
SETÈ. Règim de justificació.
L’entitat Pascual Arts Music, SLU, ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de
491.000,00€ corresponents a l’import de les despeses que consten en el pressupost de la
sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al Registre General de la Diputació
de la documentació següent:
a) El compte justificatiu normalitzat de la Diputació.
b) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat;
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del proveïdor, el
número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la factura;
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb identificació de
l’import i la seva procedència;
e) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de les
activitats.
f) Justificant de l’acord de col·laboració de la Fundació amb Apropa Cultura, pel foment de la
inclusió social i cultural.
g)Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o d’administració, a
l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en compliment de les obligacions
establertes en la legislació sobre transparència (web de la Diputació, a l’apartat de
documentació).
h) Un informe de revisió del compte justificatiu subscrit per un auditor de comptes inscrit com
exercent en el “Registre Oficial de Auditores de Cuentas” dependent del “Instituto de Auditoria
de Cuentas”, que ha de garantir, mitjançant un examen independent, que el beneficiari de l’ajut
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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.
h) Per a poder analitzar els indicadors del Pla estratègic del servei de Cooperació Cultural, en el
moment de justificar s’ha d’aportar la informació següent:
- Nombre d’assistents
- La vostra activitat inclou polítiques de gènere? En cas afirmatiu, quines.
- La vostra activitat promou una cultura inclusiva? en cas afirmatiu, com.
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment atorgada. En el cas
que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la subvenció es minorarà
proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el percentatge de desviació.
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat en el punt
quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva.
És inadmissible cap canvi de destinació.
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 15 de novembre de 2021. 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.
Degut a la situació excepcional derivada de la pandèmia de la Covid-19, s’acceptaran els canvis
següents, sempre i quan estiguin degudament motivats a la justificació i directament relacionats
amb la situació de crisi sanitària:
a) Les despeses relacionades amb el canvi de l’activitat al format virtual, on s’hi podran
incloure també les despeses de suport a les plataformes de venda d’entrades o personal
de suport, i les despeses per adaptacions a les activitats culturals virtuals.
b) En el cas de les activitats presencials, seran subvencionables les despeses relacionades
amb la seguretat sanitària de la mateixa (compra de mascaretes, gel hidroalcohòlic,
termòmetres, etc.)
c) En el cas d’activitats que s’hagin hagut de cancel·lar per motius de la pandèmia, sempre
i quan estigui degudament motivat a la justificació es consideraran com a
subvencionables els aspectes següents:
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a) Els caixets, percentatge de taquilla o honoraris que hagin estat acceptats
pels equipaments municipals o les entitats o empreses organitzadores dels
concerts, actuacions o espectacles.
b) La facturació d’activitats programades que s’hagin cancel·lat: monitoratge,
guiatge, despeses de tècnics d’il·luminació, llum, so, etc.
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 l’entitat Pascual Arts Music, SLU, presenti la documentació justificativa es
procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en aquest
acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes que se li indiquin o
bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la indicació de que, si no ho fes, es
considerarà incomplerta l’obligació de justificació, amb les conseqüències que es determinen al
punt següent.
VUITÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat.
La Junta de Govern de la Diputació de Girona té la facultat de revisar la subvenció concedida i
de modificar la resolució de concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en
compte per a la concessió de la subvenció. En relació amb la possibilitat de modificació o
anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de subvencions
de la Diputació de Girona i la normativa concordant. Es procedirà a exigir el reintegrament de la
subvenció concedida en els supòsits previstos a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, i a l’article 34 de l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona.
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat.
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona
en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció, tot i que
ja hagi estat realitzada.
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per aplicació
del règim previst en el títol IV de la Llei General de subvencions puguin correspondre, s’apliquen
les regles següents:
a) Si encara és possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan concedent ha
de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió establertes en un termini
no superior a 15 dies, amb expressa advertència de que aquest incompliment pot
comportar la revocació de la subvenció.
b) Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures, no és
possible el seu compliment en els termes establerts, l’òrgan concedent pot establir
mesures alternatives, sempre que aquestes permetin donar la difusió del finançament
públic rebut. En el requeriment que es dirigeixi per l’òrgan concedent al beneficiari, s’ha
de fixar un termini no superior a 15 dies per a la seva adopció amb l’advertència de que
aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.
DESÈ. Obligacions del beneficiari.
L’entitat Pascual Arts Music, SLU, té les obligacions següents:
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció;
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b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida respecte a
l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les actuacions de comprovació i
control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de Comptes i altres òrgans competents, d’acord
amb la normativa aplicable;
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres administracions o
entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb posterioritat a la presentació de la
sol·licitud;
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents
electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control;
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de difusió que
es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb la col·laboració
d’aquest organisme;
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable;
g) Col·laborar en la programació del Pati Cultural de la Diputació de Girona, si s’escau.
h) Participar amb el programa d’inclusió social Apropa Cultura.
i) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.
j) Coordinar-se amb el Servei de Protocol i Comunicació de la Diputació de Girona per qualsevol
acte de presentació pública relacionat amb l’objecte de la subvenció. L’incompliment d’aquest
punt és causa de revocació directa de la subvenció atorgada.
ONZÈ. Verificació i control.
La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients
l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El control
financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions.
L’entitat Pascual Arts Music, SLU, i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la
seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi la
Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment d’aquesta
obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als efectes que preveu l’article
37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, sense perjudici de les
sancions que, si escau, hi puguin correspondre.
DOTZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades.
Els beneficiaris no podran concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades
amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la contractació es realitzi amb les
condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització de la Diputació de Girona.
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
TRETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta.
Els beneficiaris d’aquestes subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis
ètics i les regles de conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:
a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.
b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets
estatutaris.
c) La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions necessàries per
a una actuació independent i no condicionada per conflictes d’interessos.
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d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació i
arbitrarietat en la presa de decisions.
El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels òrgans que
dirigeixen.
El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur responsabilitat i el
compliment dels drets dels usuaris.
La bona fe.
El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan concorri
algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.
Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó de
l’exercici de llurs càrrecs.
Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin aplicables,
d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública
i bon govern. (Les entitats no públiques a les quals s’atorgui una subvenció
superior a 10.000,00 €, en el moment de presentar el compte justificatiu, estan
obligades a adjuntar-hi la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans
de direcció o d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci
públiques en compliment de les obligacions establertes en la legislació sobre
transparència).

L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim sancionador previst
als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern, i la imposició de les sancions previstes en funció del caràcter molt greu, greu o lleu de
les infraccions comeses.
CATORZÈ. Clàusula de dades personals.
Les dades personals que els sol·licitants de la subvenció comuniquin durant el procediment,
actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, seran tractades per la Diputació
de Girona com a Responsable del Tractament en el sentit de l’article 4.7 del Reglament General
de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27
d’abril de 2016), amb la finalitat de gestionar la subvenció i portar a terme les actuacions que
se’n deriven establertes per Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment
de missió d’interès públic (art. 6.1.e del Reglament) i d’obligacions legals (art. 6.1.c). En cas que
la tramitació de la sol·licitud impliqui comunicació de dades d’altres persones a la Diputació de
Girona, les persones sol·licitants hauran d'informar a les persones afectades d'aquesta
comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament General de Protecció de
Dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació, supressió, sol·licitar la limitació del tractament
i oposició) l’interessat es podrà adreçar en qualsevol moment a la Diputació de Girona. La
informació detallada del tractament, incloent les vies d'exercici dels drets de les persones
interessades, es pot consultar a la seu electrònica de la Diputació de Girona.
QUINZÈ. Normes supletòries.
En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament
de la Llei general de subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona, i la resta de normativa que hi sigui aplicable.
SETZÈ. Amb vista a la situació d’excepcionalitat provocada pel COVID-19 que pot afectar el
funcionament, organització i realització de les activitats i projectes objecte d’aquesta resolució es
preveu que per Decret del president de la Diputació de Girona es puguin modificar el
percentatge de finançament sobre el pressupost global de l’activitat, els terminis d’execució i
66
Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat

justificació, així com acceptar despeses de preparació de l’activitat, tot i que finalment no s’hagi
pogut dur a terme, sempre i quan estigui degudament motivat.
DISSETÈ. Notificar aquest acord a l’entitat Pascual Arts Music, SLU.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres.

22. Aprovació de la re núncia de l'Ajuntame nt de Llore t de Mar a la subve nció pe r al
finançame nt d'activitats i proje cte s culturals de le s oficine s jove s - Coope ració
Cultural. 2021/X020201/2337
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, amb data 20 d’abril de 2021, va aprovar la
resolució de la convocatòria de subvencions per al finançament de les activitats i projectes
culturals de les oficines joves (2021/321), en la qual, entre d’altres, va concedir una subvenció a
l’Ajuntament de Lloret de Mar pel VII Concert dels Bucs del Puntet (exp. 2021/2337).
NÚM
.

ENT IT A

EXP

TS

NIF

ACT IVIT A

P UNT UIA

SUBVENCI

T

CIÓ

Ó

VII Concert
dels Bucs del
P untet

64

5.000,00 €

ED.

2337

Ajuntame
nt de
Lloret de
Mar

P 1710200
E

%
FINANÇAME
NT

93,98 %

BEST RET
A

3.500,00 €

IMP ORT A
JUST IFICA
R

5.320,00 €

En el mateix acord de Junta s’informava als beneficiaris que d’acord amb el punt 10 de les
bases es requeria l’acceptació expressa de la subvenció per tal de poder pagar un 70% de la
subvenció en concepte de bestreta.
En data 19 de juliol de 2021, l’Ajuntament de Lloret de Mar, amb NIF P1710200E, ha presentat
una comunicació expressa de renúncia de la subvenció de 5.000,00 € concedida per la Junta de
Govern del 21 d’abril de 2021, descrita prèviament.
Si bé a l’acord de concessió es preveu la tramitació d’una bestreta del 70% de l’import concedit
un cop rebuda l’acceptació de la subvenció, l’obligació encara no s’ha pagat i, per tant, no cal
iniciar el procediment de reintegrament de la mateixa.
Vist l’informe del centre gestor de Cooperació Cultural, el president de la Comissió Informativa
de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, proposa a la Junta de Govern l’adopció de
l’ACORD següent:
PRIMER. Acceptar formalment la renúncia presentada per l’Ajuntament de Lloret de Mar, amb
NIF P1710200E, a la subvenció de 5.000,00 € concedida per la Junta de Govern del 20 d’abril de
2021, en l’acord de resolució de la convocatòria pública de subvencions en règim de
concurrència competitiva per al finançament de les activitats i projectes culturals de les oficines
joves (exp. 2021/321), i procedir a l’arxiu i tancament de l’expedient corresponent.
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SEGON. Anul·lar la disposició de la despesa de CINC-MIL euros (5,000,00 €), corresponent a
la subvenció atorgada a l’Ajuntament de Cadaqués, i retornar-la a l’aplicació d’origen
300/3340/46202 del pressupost de la Diputació de Girona de 2021.
TERCER. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Lloret de Mar.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres.

23. Acce ptar la re núncia de l'Ajuntame nt de Gombrè n a la subve nció conce dida dins la
convocatòria de subve ncions pe r a la cre ació de públics pe r a la cultura 2021 Coope ració Cultural. 2021/X020201/2824
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, amb data 18 de maig de 2021, va aprovar la
resolució de la convocatòria de subvencions per a la creació de públics per a la cultura, anualitat
2021 (2021/307), en la qual, entre d’altres, va concedir una subvenció a l’Ajuntament de
Gombrèn Festival “La cançó del comte Arnau” (exp. 2021/2824).
NÚM.
EXP ED.

2824

ENT IT AT S

Ajuntament
de Gombrèn

NIF

P 1708600J

ACT IVIT AT

Festival La cançó
del comte Arnau

P RESSUP O

SOL·LICIT

P UNT U

SUBVENCIÓ

ST

A

ACIÓ

FINAL

8.780,00 €

3.280,00 €

23,06

2.024,29 €

En data 30 de juliol de 2021, l’Ajuntament de Gombrèn, amb NIF P1708600J, ha presentat una
comunicació expressa de renúncia de la subvenció de 2.024,29 € concedida per la Junta de
Govern del 18 de maig de 2021, descrita prèviament.
Vist l’informe del centre gestor de Cooperació Cultural, el president de la Comissió Informativa
de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, proposa a la Junta de Govern l’adopció de
l’ACORD següent:
PRIMER. Acceptar formalment la renúncia presentada per l’Ajuntament de Gombrèn, amb NIF
P1708600J, a la subvenció de 2.024,29 € concedida per la Junta de Govern del 18 de maig de
2021, en l’acord de resolució de la convocatòria pública de subvencions en règim de
concurrència competitiva per a la creació de públics per a la cultura (exp. 2021/307), i procedir a
l’arxiu i tancament de l’expedient corresponent.
SEGON. Anul·lar la disposició de la despesa de DOS-MIL VINT-I-QUATRE euros amb
VINT-I-NOU cèntims (2.024,29 €), corresponent a la subvenció atorgada a l’Ajuntament de
Gombrèn, i retornar-la a l’aplicació d’origen 300/3340/46202 del pressupost de la Diputació de
Girona de 2021.
TERCER. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Gombrèn.
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Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres.

24. Acce ptació re núncia subv. fome nt programe s i proje cte s e ducatius, 2021_Ass. La
Volta - Coope ració Cultural. 2021/X020201/2707
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, amb data 1 de juny de 2021, va aprovar la
resolució de la convocatòria de subvencions per al foment de programes i projectes educatius en
l’àmbit de les comarques gironines, anualitat 2021 (2021/341), en la qual, entre d’altres, va
concedir una subvenció a l’Ass. Cultural La Volta pel projecte “De la Volta a l’aula: llenguatges
artístics, tècniques i debats per a la reflexió compartida” (exp. 2021/2707).
NÚM.
EXPED.

2021/2707

ENTITATS

NIF

ACTIVITAT

Ass.
Cultural La

G5529790

De la Volta a l’aula:
llenguatges
artístics, tècniques i
debats per a la

Volta

7

reflexió compartida

PRESSUPOST

SOL·LICITA

PUNTUACIÓ

SUBVENCI
Ó FINAL

10.250,00 €

8.750,00 €

29,25

1.409,27 €

En data 29 de juny de 2021, l’Ass. Cultural La Volta, amb NIF G55297907 ha presentat una
comunicació expressa de renúncia de la subvenció de 1.409,27 € concedida per la Junta de
Govern de l’1 de juny de 2021, descrita prèviament.
Vist l’informe del centre gestor de Cooperació Cultural, el president de la Comissió Informativa
de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, proposa a la Junta de Govern l’adopció de
l’ACORD següent:
PRIMER. Acceptar formalment la renúncia presentada per l’Ass. Cultural La Volta, amb NIF
G55297907, a la subvenció de 1.409,27 € concedida per la Junta de Govern de l’1 de juny de
2021, en l’acord de resolució de la convocatòria de subvencions per al foment de programes i
projectes educatius en l’àmbit de les comarques gironines, anualitat 2021 (2021/341), i procedir a
l’arxiu i tancament de l’expedient corresponent.
SEGON. Anul·lar la disposició de la despesa de MIL QUATRE CENTS NOU euros amb
VINT-I-SET cèntims (1.409,27 €), corresponent a la subvenció atorgada a l’Ass. Cultural La
Volta, i retornar-la a l’aplicació d’origen 300/3260/48109 del pressupost de la Diputació de
Girona de 2021.
TERCER. Notificar aquest acord a l’Ass. Cultural La Volta.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres.
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25. Acce ptació re núncia subv. programe s i proje cte s e ducatius_CEIP La Draga Coope ració Cultural. 2021/X020201/2552
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, amb data 1 de juny de 2021, va aprovar la
resolució de la convocatòria de subvencions per al foment de programes i projectes educatius en
l’àmbit de les comarques gironines, anualitat 2021 (2021/341), en la qual, entre d’altres, va
concedir una subvenció a CEIP La Draga pel projecte “Jo hi sóc si tu hi vols ser-hi” (exp.
2021/2552).
NÚM.
EXPED.

ENTITATS

2021/255

CEIP La

2

Draga

NIF

ACTIVITAT

PRESSUPOST

SOL·LICITA

PUNTUACI

SUBVENCIÓ

Ó

FINAL

23

1.108,14 €

Jo hi sóc si tu hi
Q6750008B

vols ser-hi

7.720,05€

7.720,05 €

En data 23 de juliol de 2021, el CEIP La Draga, amb NIF Q6750008B ha presentat una
comunicació expressa de renúncia de la subvenció de 1.108,14 € concedida per la Junta de
Govern de l’1 de juny de 2021, descrita prèviament.
Vist l’informe del centre gestor de Cooperació Cultural, el president de la Comissió Informativa
de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, proposa a la Junta de Govern l’adopció de
l’ACORD següent:
PRIMER. Acceptar formalment la renúncia presentada per CEIP La Draga, amb NIF
Q6750008B, a la subvenció de 1.108,14 € concedida per la Junta de Govern de l’1 de juny de
2021, en l’acord de resolució de la convocatòria de subvencions per al foment de programes i
projectes educatius en l’àmbit de les comarques gironines, anualitat 2021 (2021/341), i procedir a
l’arxiu i tancament de l’expedient corresponent.
SEGON. Anul·lar la disposició de la despesa de MIL CENT VUIT euros amb CATORZE
cèntims (1.108,14 €), corresponent a la subvenció atorgada a CEIP La Draga, i retornar-la a
l’aplicació d’origen 300/3260/45390 del pressupost de la Diputació de Girona de 2021.
TERCER. Notificar aquest acord a CEIP La Draga.
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres.

26. Acce ptació de la re núncia de la subve nció pe r a la cre ació de públics de
l'Associació de Puntaire s pe r a la Mostra inte rnacional de punte s artístique s Coope ració Cultural. 2021/X020201/2685
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, amb data 18 de maig de 2021, va aprovar la
resolució de la convocatòria de subvencions per a la creació de públics per a la cultura, anualitat
2021 (2021/307), en la qual, entre d’altres, va concedir una subvenció a l’Associació de
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Puntaires de les comarques de Girona per a la Mostra internacional de puntes artístiques (exp.
2021/2685).
NÚM.
EXP E

ENT IT AT S

NIF

ACT IVIT AT

P RESSUP OST

SOL·LICIT A

P UNT UACIÓ

D.

FINAL
Associació
de P untaires
de les
comarques

2685

SUBVENCIÓ

de Girona

Mostra
internacional
de puntes
G17530577

artístiques

13.581,00 €

7.581,00 €

13,5

1.868,58 €

Amb data 12 d’agost de 2021, l’Associació de Puntaires de les comarques de Girona, amb NIF
G17530577, ha presentat una comunicació expressa de renúncia de la subvenció de 1.868,58 €
concedida per la Junta de Govern del 18 de maig de 2021, descrita prèviament.
Vist l’informe del centre gestor de Cooperació Cultural, el president de la Comissió Informativa
de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, proposa a la Junta de Govern l’adopció de
l’ACORD següent:
PRIMER. Acceptar formalment la renúncia presentada per l’Associació de Puntaires de les
comarques de Girona, amb NIF G17530577, a la subvenció de 1.868,58 € concedida per la Junta
de Govern del 18 de maig de 2021, en l’acord de resolució de la convocatòria pública de
subvencions en règim de concurrència competitiva per a la creació de públics per a la cultura
(exp. 2021/307), i procedir a l’arxiu i tancament de l’expedient corresponent.
SEGON. Anul·lar la disposició de la despesa de MIL VUIT-CENTS SEIXANTA- VUIT euros
amb CINQUANTA-VUIT cèntims (1.868,58 €), corresponent a la subvenció atorgada a
l’Associació de Puntaires de les comarques de Girona, i retornar-la a l’aplicació d’origen
300/3340/48100 del pressupost de la Diputació de Girona de 2021.
TERCER. Notificar aquest acord a l’Associació de Puntaires de les comarques de Girona.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres.

27. Acce ptació de la de núncia de l conve ni de col·laboració e ntre e l Parlame nt de
Catalunya i la Diputació de Girona pe r al proje cte Aula Parlame nt - Coope ració
Cultural. 2019/X020200/246
Amb data 5 de febrer de 2019, la Junta de Govern de la Diputació de Girona va aprovar el
conveni de col·laboració entre el Parlament de Catalunya i les Diputacions de Lleida i Girona per
a la projecció institucional del Parlament a l’àmbit educatiu i universitari. Concretament, amb la
Diputació de Girona es va aprovar pels anys 2019, 2020, 2021 i 2022; corresponent als cursos
acadèmics 2018-2019; 2019-2020; 2020-2021 i 2021-2022. (exp. 2019/246)
D’acord amb el punt quart del conveni, les Diputacions de Lleida i Girona contribueixen al
projectes, respectivament, amb una aportació màxima de 15.000 euros per cada curs acadèmic.
Aquestes aportacions es corresponen a cada curs acadèmic inclòs dins la vigència del conveni, a
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la qual fa referència al pacte 6, i es destinen a donar suport a l’execució dels projectes en què
participin estudiants de cada un dels territoris respectius.
D’acord amb el punt setè, el conveni s’extingeix pel transcurs del termini fixat; per
l’incompliment d’alguna de les obligacions establertes, sense perjudici de les responsabilitats en
què es pugui incórrer; per acord mutu de les parts, manifestat per escrit; per denúncia d’una de
les parts, feta per escrit amb un mínim d’un mes d’anticipació; per manca d’assistència
d’estudiants sobrevinguda, o per les causes generals establertes per la legislació vigent.
D’acord amb l’escrit presentat a registre de data 30 de juliol de 2021, la Mesa del Parlament de
20 de juliol de 2021 va acordar denunciar el conveni i que el Parlament assumeixi directament la
part del cost del transport i allotjament en concepte de contribució al finançament dels centres
educatius per a la participació en les activitats per a la projecció institucional del Parlament en
l’àmbit educatiu i universitari, fins ara assumit per les diputacions.
Vist l’informe del centre gestor de Cooperació Cultural, el president de la Comissió Informativa
de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, proposa a la Junta de Govern l’adopció de
l’ACORD següent:
PRIMER. Acceptar la denúncia del conveni de col·laboració entre el Parlament de Catalunya,
les diputacions de Lleida i Girona per a la projecció institucional del Parlament a l’àmbit educatiu
i universitari.
SEGON. Anul·lar el crèdit pressupostari d’11.530,32 euros, de l’aplicació 300/3340/45000 Al
Parlament de Catalunya – Aula Parlament del pressupost de la Diputació de Girona de 2021.
TERCER. Anul·lar el crèdit pressupostari de 15.000,00 euros, de l’aplicació 300/3340/45000 Al
Parlament de Catalunya – Aula Parlament del pressupost de la Diputació de Girona de 2021,
corresponent al compromís futur per l’anualitat 2022.
QUART. Notificar aquest acord al Parlament de Catalunya i a la Diputació de Lleida.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres.

28. Aprovació re inte grame nt parcial i inte re ssos de de mora de la subve nció
nominativa a l'Ajuntame nt de Tossa de Mar- Fe stival Rumba - Coope ració Cultural.
2021/X020203/6573
En data 24 d’abril de 2019, l‘Ajuntament de Tossa de Mar sol·licita una subvenció nominativa
per al finançament del IV Festival de Rumba i Música Catalana, i s’instrueix l’exp. 2019/4606.
Amb data de 21 de maig de 2019, la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió
Ordinària aprova la concessió de la subvenció nominativa a l’Ajuntament de Tossa de Mar per
al finançament del Festival de Rumba i Música Catalana.
En data 17 de setembre de 2019, l’Ajuntament de Tossa de Mar presenta compte justificatiu i
relació de despeses.
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En data 23 de setembre de 2019, l’Ajuntament de Tossa de Mar presenta la memòria
justificativa de l’activitat requerida.
En data 23 de setembre de 2019, una vegada revisada la documentació justificativa, es va
reconèixer l’obligació per import de 5.000,00€.
La transferència bancària és emesa el 12 de novembre de 2019 per import de 5.000,00€.
D’acord amb l’article 31 del RD 424/2017 en data 8 d’octubre de 2020 la Intervenció General
de la Diputació de Girona va elaborar el Pla anual de control financer 2021 (PACF) que recull
totes les actuacions de control permanent i auditoria pública a realitzar durant l'exercici i que
tenen el caràcter de planificables. En compliment de l’article 31.3 del RD 424/2017 es va donar
compte al Ple de la Diputació de Girona en sessió de 22 de novembre de 2020.
D’acord amb l’apartat 4 del PACF 2020, els treballs de control financer comprenen, entre
d’altres, el control financer de subvencions de la Diputació de Girona, actuació de caràcter
obligatòria per estar prevista a l’article 3 del Reial Decret 424/2017 de règim jurídic del control
intern de les entitats del sector públic local, article 4.1.b)1º del Reial Decret 128/2018, de 16 de
març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de
caràcter nacional i en el Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
De conformitat amb els articles 3 i 29 del RD 424/2017, el control intern de l’activitat
econòmica- financera de l’entitat s’exercirà mitjançant les modalitats de funció interventora,
control permanent i control financer de subvencions.
Amb data 2 de juliol de 2021 el Control Financer emet un informe amb les incidències
detectades següents:
“(1) Resultat de l’actuació de control financer sobre la subvenció concedida a Ajuntament de
Tossa de Mar – Exp. 2019/4606
La previsió de despeses que figura a la sol·licitud inicial presentada pel beneficiari només conté
despeses pels catxets dels grups musicals i una partida per despeses d’equips.
L’acord de la Junta de Govern de 21 de maig de 2019 aprova concessió de la subvenció,
estableix en el seu apartat tercer el següent "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."
S’ha detectat que a la relació de despeses detallades en el compte justificatiu presentat pel
beneficiari en data 17 de setembre de 2019, s’han inclòs les factures següents que no guarden
relació amb les despeses subvencionables indicades a la sol·licitud i al punt tercer del decret de
concessió de la Junta de Govern de 21 de maig de 2019.
Proveïdor

Núm.

Concepte

Fact.
Restaurant Bahia

28645

Import € amb
IVA

15 comensals - Presentació Rumba

Enderrock S.L

2019/A/451

Marco Emiliani

001-49

Campanya Festival Rumba

756,25 €

Pol Fàbregas

003-19

Direcció art

712,50 €

Prestació de serveis de

513,01 €

Pujals instal·lacions (*)

19124

Publicitat

300,00 €
1.210,00 €

manteniment i conservació juny’19.
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Consell Comarcal Selva
Josep Masjuan

00406
2

Servei de neteja platja

1.877,33

Complements rumba

417,45 €

Total

5.786,54 €

(*) D’acord amb escrit de l’Alcaldessa de l’Ajuntament de Tossa de Mar signat en data 13 de
maig de 2021, els treballs inclosos a la factura número 19124 de Pujals instal·lacions i
construccions SL d’import total 12.994,77€ només 12.481,76 € van consistir en treballs de
lampisteria relacionats amb la infraestructura necessària per dur a terme les actuacions
programades del IV Festival de rumba i música catalana de Tossa de Mar. La resta de l’import
facturat, 513,01 €, no són despeses relacionades amb l’objecte subvencionat.
De les anterior incidències, en resulta que la despesa real incorreguda pel beneficiari és
5.786,54€ inferior a la que va justificar en el seu moment al Gestor de la Diputació de Girona per
poder cobrar la subvenció.
D’acord amb l’article 37 de la Llei 38/2003 General de subvencions procedeix el reintegrament
de les quantitats percebudes i l’exigència de l’interès de demora corresponent, en els següents
casos: [...] c)“Incompliment de l’obligació de justificació o justificació insuficient, en els termes
establerts a l’article 30 de la LG i en el seu cas, en les normes reguladores de la subvenció. [...]”
L’apartat setè de l’acord de la Junta de Govern de 21 de maig de 2019 sobre la concessió de la
subvenció estableix “L’Ajuntament de Tossa de Mar ha de justificar la subvenció concedida, per
l’import de 74.685,00 € corresponents a l’import de les despeses que consten en el pressupost de
la sol·licitud de subvenció [...].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. [...]”.
D’acord amb les incidències indicades en els paràgrafs anteriors, a continuació s’especifica
l’import que s’ha d’excloure de la justificació pel motiu indicat i la quantitat a reintegrar pel
beneficiari:
Justificació €

P agament € (*)

Import justificat d’acord compte justificatiu

74.994,85 €

5.000,00 €

a) Despeses no subvencionables

-5.786,54 €

Import total correctament justificat

69.208,31 €

Import a reintegrar

4.612,50 €
387,50 €

(*) L’import correctament justificat és 69.208,31 €, i d’acord amb l’apartat setè de l’acord de
concessió, la subvenció s’ha de minorar proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida
el percentatge de desviació (Desviació 74.685-69.208,31 =5.786,54; 5.786,54/74.685,00 = 7,75%;
Subvenció concedida= 5.000 x 7,75%= 387,50 €)
Per tot això, d’acord amb la lletra c) de l’article 37.1 de la Llei 38/2003 General de Subvencions,
els apartats setè, vuitè, desè i onzè de l’acord de la Junta de Govern de 21 de maig de 2019,
s’hauria d’iniciar el procediment de reintegrament per import de 387,50 € de la subvenció
concedida a l’Ajuntament de Tossa de Mar (Exp. 2019/ 4606) de conformitat amb allò previst
als articles 36 i 38 de l’OGS i 96 i següents del RD 887/2006 RLGS.”
Amb data 20 de juliol de 2021, la Junta de Govern de la Diputació de Girona va aprovar l’inici de
l’expedient de revocació i reintegrament parcial de la subvenció concedida a l’Ajuntament de
Tossa de Mar per al finançament del Festival de Rumba.
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En el punt tercer de l’acord, es requeria al beneficiari presentar les al·legacions que consideri
oportunes, en el termini de quinze dies comptats des de la data de la notificació.
Transcorregut aquest termini, l’Ajuntament de Tossa de Mar no ha presentat al·legacions i, per
tant, esdevé oportú finalitzar la revocació i el reintegrament parcial, calculant els interessos de
demora corresponents.
Vist l'informe de Control financer i de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural es
proposa a la Junta de Govern que adopti l'acord següent:
PRIMER. Finalitzar l’expedient de revocació i reintegrament parcial de la subvenció concedida a
l’Ajuntament de Tossa de Mar per al finançament del Festival de Rumba i Música Catalana,
d’acord amb el quadre següent:
Número d'expedient
Beneficiari
NIF
Concepte
Òrgan i data de concessió
Subvenció concedida
Import a reintegrar

2019/4606
Ajuntament de Tossa de Mar
P1721500E
Subvenció nominativa per al finançament del
Festival Rumba i Música Catalana
Junta de Govern, 21 de maig de 2019
5.000,00€
387,50 €

SEGON. Aprovar la següent liquidació dels interessos de demora corresponents a l’import a
reintegrar de la subvenció a l’Ajuntament de Tossa de Mar acordada per la Junta de Govern de
21 de maig de 2019, que correspon a un import de 26,47 €.
TERCER. Requerir a l’Ajuntament de Tossa de Mar el reintegrament parcial de la subvenció,
per import de 387,50 euros, més els interessos de demora, de 26,47 €, per tant, un import total de
413,97€.
QUART. Establir que l’Ajuntament de Tossa de Mar ha d'ingressar l'import total a reintegrar de
413,97€ que consta en el punt quart d’aquest acord, en el número de compte bancari ES11 2100
0002 5602 0166 8489 de Caixabank “La Caixa”.
Important: heu d’indicar com a concepte d’ingrés la referència següent:
Reintegrament més interessos de demora / exp. 2021/6573
CINQUÈ. Establir que el termini de pagament del deute en període voluntari vindrà determinat
per la data de notificació del present acord, en conseqüència:
a) Si la notificació de la resolució es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, l'abonament en
voluntària s'estendrà fins el dia 20 del mes posterior, o si aquest no fos hàbil, fins el immediat
hàbil següent.
b) Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, l'abonament
en voluntària s'estendrà fins el dia 5 del segon mes posterior, o si aquest no fos hàbil, fins a
l'immediat hàbil següent.
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SISÈ. Notificar el següent acord a l’Ajuntament de Tossa de Mar i a la Tresoreria de la
Diputació de Girona i a control financer de la Diputació de Girona.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres.

29. Aprovació re inte grame nt i inte re ssos de de mora de la subve nció a Arle t Films SL Docume ntal El Gran Constante - Coope ració Cultural. 2021/X020203/6581
En data 23 de març de 2019, Arlet Films, SL, sol·licita una subvenció nominativa per al
finançament del Documental El Gran Constante i El Floridita de Hemingway i s’instrueix l’exp.
2019/3936.
En data 29 d’abril, Arlet Films SL, presenta el projecte requerit de l’activitat subvencionada.
Amb data 18 de juny de 2019, la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió ordinària,
aprova la concessió de la subvenció nominativa a Arlet Films , SL per al finançament del
Documental El Gran Constante i El Floridita de Hemingway.
En data 14 de juliol de 2019, l’entitat Arlet Films SL, presenta un escrit en què es
modifica l’import del pressupost (80.000,00€) presentat anteriorment, essent el pressupost real
de 36.000,00 €.
Amb data 3 de setembre de 2019, la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió
Ordinària, aprova la modificació dels punts primer, sisè i setè de l’acord de Junta de Govern de
18 de juny de 2019.
En data 13 de novembre de 2019, Arlet Films SL presenta la documentació justificativa. Atès
que manquen les signatures electròniques s’emet el requeriment corresponent.
En data 20 de novembre, l’entitat presenta el compte justificatiu i relació de despeses amb les
signatures electròniques requerides.
En data 20 de novembre de 2019, una vegada revisada la documentació justificativa, es va
reconeix l’obligació per import de 10.000,00€.
La transferència bancària és emesa el 27 de desembre de 2019 per import de 10.000,00 €.
D’acord amb l’article 31 del RD 424/2017 en data 8 d’octubre de 2020 la Intervenció General
de la Diputació de Girona va elaborar el Pla anual de control financer 2021 (PACF) que recull
totes les actuacions de control permanent i auditoria pública a realitzar durant l'exercici i que
tenen el caràcter de planificables. En compliment de l’article 31.3 del RD 424/2017 es va donar
compte al Ple de la Diputació de Girona en sessió de 22 de novembre de 2020.
D’acord amb l’apartat 4 del PACF 2020, els treballs de control financer comprenen, entre
d’altres, el control financer de subvencions de la Diputació de Girona, actuació de caràcter
obligatòria per estar prevista a l’article 3 del Reial Decret 424/2017 de règim jurídic del control
intern de les entitats del sector públic local, article 4.1.b)1º del Reial Decret 128/2018, de 16 de
març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de
caràcter nacional i en el Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
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De conformitat amb els articles 3 i 29 del RD 424/2017, el control intern de l’activitat
econòmica- financera de l’entitat s’exercirà mitjançant les modalitats de funció interventora,
control permanent i control financer de subvencions.
En data 2 de juliol de 2021 el Control Financer emet un informe amb les incidències detectades
següents:
Resultat de l’actuació de control financer sobre la subvenció concedida a Arlet Films SL – Exp
2019/3936
De la revisió d’aquesta subvenció s’han detectat les incidències següents:
S’ha detectat que a la relació de despeses detallades en el compte justificatiu presentat en
data20 de novembre de 2019 el beneficiari va incloure l’IVA de les factures, quan aquest és
susceptible de recuperació i/o compensació per part del beneficiari.
L’article 31.8 de la LGS estableix que “Els tributs són despesa subvencionable quan el
beneficiari de la subvenció els abona de manera efectiva. En cap cas es consideren despeses
subvencionables els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació
ni els impostos personals sobre la renda”.
D’acord amb la informació proporcionada pel beneficiari, i l’article 31.8 de la LGS, l’IVA inclòs
a la justificació de la subvenció no es pot tenir en compte perquè es tracta d’un impost indirecte
que el beneficiari el pot recuperar o compensar.
En aquest sentit, excloent l’IVA inclòs en la justificació, la despesa real incorreguda pel
beneficiari és 336,68 € inferior a la que va justificar en el seu moment al Centre Gestor de la
Diputació de Girona per poder cobrar la subvenció.
El beneficiari indica en escrit presentat durant l’execució dels treballs de control financer, que
les factures següents incloses en el compte justificatiu només s’han de tenir en compte pel 50%
del seu import en relació a la subvenció revisada.
Núm
fact.

P roveïdor

Concepte

7

Andros
Barroso

P roductor, director
fotografia,
tècnic

Cuba

so, i dietes

Andros

P roductor, càmera,
tècnic so, i dietes 8

15

Barroso Cuba

A
Import €

B
Import € imputat segons

(A-B)
Import no imputat a

Factura

beneficiari

l’obj. Subv.

2.084,00

1.042,00

1.042,00

5.545,00

2.77,002

2.773,00

7.629,00

3.814,00

3.815,00

dies
T otal

c)En el compte justificatiu es van incloure les següents factures, respecte les quals no s’ha
obtingut evidència del seu registre a la comptabilitat, ni de l’anotació comptable del seu
pagament, ni de l’evidència del seu pagament efectiu:
Núm
.
Fact

Data Fact.

P roveïdor

Descripció de la despesa

Import
factura
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.
1

02/10/2017

Cotxe quilometratge

Lloret BCN Aeroport Lloret

59,00 €

4

02/10/2017

T axis Cuba

Aeroport- LH - Aeroport

60,00 €

9

05/02/2018

Cotxe quilometratge

Lloret BCN Aeroport Lloret

59,00 €

10

05/02/2018

Aena

P àrquing Aeroport BCN

68,00 €

12

05/02/2018

T axis Cuba

Aeroport- LH - Aeroport

60,00 €

19

13/06/2018

Cotxe quilometratge

Lloret BCN Aerop Lloret Andros Barroso

59,00 €

21

15/06/2018

Cotxe quilometratge

Lloret BCN Lloret

42,00 €

23

18/06/2018

Cotxe quilometratge

Lloret BCN Lloret

42,00 €

T otal

449,00 €

d)En el compte justificatiu presentat en el moment de justificació de la subvenció hi figuren les
següents factures a nom de Cristina Gibert Montserrat i Ramon Vilaró Giralt. D’acord amb les
escriptures de constitució d’Arlet Films SL aquestes dues persones són socis fundadors de la
societat, i la primera d’elles també és l’administradora única. Addicionalment, d’acord amb la
documentació proporcionada pel beneficiari s’ha constatat que aquestes dues factures no es
corresponen amb les reals, que són quatre, ni pel que fa al número de factura, ni la data ni
l’import, i tenint en compte que dues d’elles són proforma. Així mateix tampoc hi ha evidència
del seu pagament efectiu.
Núm.
Fact.

Data ftra

P roveïdor/Receptor

Descripció de la despesa

Import

66

05/11/2019

Cristina Gibert Montserrat

P roducció, animació, il·lustracions

6.000 €

67

15/10/2019

Ramon Vilaró Giralt

Guió literari CONST ANT E

7.000 €

T otal

13.000 €

L’acord de concessió de la subvenció estableix en el seu apartat 14: “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”.
D’acord amb l’article 68.2 del RD 887/2006, pel qual s’aprova el reglament de la Llei General
de Subvencions, “Es considerarà que existeix vinculació amb aquelles persones físiques o
jurídiques o agrupacions sense personalitat en les que concorri alguna de les següents
circumstàncies: [...] f) Persones jurídiques o agrupacions sense personalitat i els seus
representants legals, patrons o les persones que exerceixin la seva administració, així com els
cònjuges o persones lligades amb anàloga relació d'afectivitat i familiars fins al quart grau de
consanguinitat o d'afinitat fins al segon [...]”
A l’expedient administratiu no hi ha evidència de l’autorització de la Diputació de Girona perquè
el beneficiari concertés l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb persones
vinculades, incomplint per tant l’article 14 de l’acord de concessió de la subvenció.
De les incidències detallades en els apartats anteriors, en resulta que, d’acord amb el següent
detall, la despesa real incorreguda pel beneficiari és 17.600,68 € inferior a la que va justificar en
el seu moment al Gestor de la Diputació de Girona per poder cobrar la subvenció:
Incidència

Explicació

Import
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a)

IVA no subvencionable, per ser recuperable o compensable per part del beneficiari.

336,68 €

b)

2 Factures que es van imputar parcialment a l’objecte de la

3.815,00 €

subvenció
Despeses sense evidència de la seva anotació a la comptabilitat ni evidència del seu

c)

449,00 €

pagament efectiu
Factures a nom de persones vinculades sense tenir l’autorització de la Diputació de
Girona per concertar l’execució total o parcial

d)

13.000,00 €

l’objecte de la subvenció
T otal

17.600,68 €

D’acord amb l’article 37 de la Llei 38/2003 General de subvencions procedeix el reintegrament
de les quantitats percebudes i l’exigència de l’interès de demora corresponent, en els següents
casos: [...] c)“Incompliment de l’obligació de justificació o justificació insuficient, en els termes
establerts a l’article 30 de la LG i en el seu cas, en les normes reguladores de la subvenció. [...]
f)Incompliment de les obligacions imposades per l’Administració a les entitats col·laboradores i
beneficiaris, així com dels compromisos assumits per aquests, amb motiu de concessió de la
subvenció, sempre que afectin o es refereixin a la manera en què s’han d’aconseguir els
objectius, realitzar l’activitat, executar el projecte o adoptar el comportament que fonamenta la
concessió de la subvenció. [...]”
L’apartat setè de l’acord de concessió de la Junta de Govern de 18 de juny de 2019, estableix el
següent: “Arlet Films, S.L. ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 36.000,00 €
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[...]. 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.[...]”
D’acord amb les incidències indicades en els paràgrafs anteriors, a continuació s’especifica
l’import que s’ha d’excloure de la justificació pel motiu indicat i la quantitat a reintegrar pel
beneficiari:
Justificació €

P agament € (*)

Import justificat d’acord compte justificatiu

41.107,00 €

10.000,00 €

a) IVA no subvencionable, per ser recuperable o

-336,68 €

compensable per part del beneficiari.
b) 2 Factures que es van imputar parcialment a l’objecte

-3.815,00 €

de la subvenció.
c) Despeses sense evidència de la seva anotació a la

-449,00 €

comptabilitat ni evidència del seu pagament efectiu
d) Factures a nom de persones vinculades sense tenir l’autorització de la
Diputació de Girona per concertar

-13.000,00 €

l’execució total o parcial l’objecte de la subvenció
Import total correctament justificat
Import a reintegrar

23.506,32 €

6.530,00 €
3.470,00 €

(*) L’import correctament justificat és 23.506,32 €, i d’acord amb l’apartat setè de l’acord de
concessió, la subvenció s’ha de minorar proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida
el percentatge de desviació (Desviació 36.000 €-23.506,32 € =12.493,68 €; 12.493,68 €/36.000
€=34,70% Subvenció concedida= 10.000 € x 34,70%= 3.470 €).
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Per tot això, d’acord amb les lletres c) i f) de l’article 37.1 de la Llei 38/2003 General de
Subvencions, els apartats setè, vuitè, desè i onzè de l’acord de concessió de la Junta de Govern
de 18 de juny de 2019 modificat per acord de la Junta de Govern de 3 de setembre de 2019,
s’hauria d’iniciar el procediment de reintegrament per import de 3.470€ de la subvenció
concedida a Arlet Films SL (Exp. 2019/ 3936) de conformitat amb allò previst als articles 36 i 38
de l’OGS i 96 i següents del RD 887/2006 RLGS.”
Amb data 20 de juliol de 2021, la Junta de Govern de la Diputació de Girona va aprovar l’inici de
l’expedient de revocació i reintegrament parcial de la subvenció concedida a Arlet Films SL per
al finançament del Documental El Gran Constante i El Floridita de Hemingway.
En el punt tercer de l’acord, es requeria al beneficiari presentar les al·legacions que consideri
oportunes, en el termini de quinze dies comptats des de la data de la notificació.
Transcorregut aquest termini, Arlet Films SL no ha presentat al·legacions i, per tant, esdevé
oportú finalitzar la revocació i el reintegrament parcial, calculant els interessos de demora
corresponents.
Vist l'informe de Control financer i de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural es
proposa a la Junta de Govern que adopti l'acord següent:
PRIMER. Finalitzar l’expedient de revocació i reintegrament parcial de la subvenció concedida a
Arlet Films SL per al finançament del Documental El Gran Constante i El Floridita de
Hemingway, detallada en el quadre següent:
Número d'expedient

2019/3936

Beneficiari

Arlet Films, SL

NIF

B66066275

Concepte

Subvenció nominativa per al finançament del Documental El Gran
Constante i El Floridita de Hemingway

Òrgan i data de concessió

Junta de Govern, 18 de juny de 2019.
Junta de Govern, 3 de setembre de 2019 aprovada modificació
punts primer, sisè i setè.

Subvenció concedida

10.000,00€

Import a reintegrar

3.470,00 €

SEGON. Aprovar la següent liquidació dels interessos de demora corresponents a l’import a
reintegrar de la subvenció a Arlet Films, SL acordada per la Junta de Govern de 18 de juny de
2019 que correspon a un import de 221,04€.
TERCER. Requerir a Arlet Films, SL el reintegrament parcial de la subvenció, per import de
3.470,00 euros, més els interessos de demora, de 221,04€, per un import total de 3.691,04€.
QUART. Establir que Arlet Films, SL ha d'ingressar l'import total a reintegrar de 3.691,04€ que
consta en el punt quart d’aquest acord, en el número de compte bancari ES11 2100 0002 5602
0166 8489 de Caixabank “La Caixa”.
Important: heu d’indicar com a concepte d’ingrés la referència següent:
Reintegrament més interessos de demora / exp. 2021/6581
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CINQUÈ. Establir que el termini de pagament del deute en període voluntari vindrà determinat
per la data de notificació del present acord, en conseqüència:
a) Si la notificació de la resolució es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, l'abonament en
voluntària s'estendrà fins el dia 20 del mes posterior, o si aquest no fos hàbil, fins el immediat
hàbil següent.
b) Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, l'abonament
en voluntària s'estendrà fins el dia 5 del segon mes posterior, o si aquest no fos hàbil, fins a
l'immediat hàbil següent.
SISÈ. Notificar el següent acord a Arlet Films, SL, a la Tresoreria de la Diputació de Girona i a
control financer de la Diputació de Girona.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres.

— Monume nts
30. Aprovació ajut e xtraordinari a la fundació privada "Circus Arts Foundation" Monume nts. 2021/X020302/6689
La Fundació privada “Circus Arts Foundation”, amb domicili al municipi de Besalú, el 9 de juliol
del 2021 ha sol·licitat una subvenció directa per al finançament de l’adequació i reforma d’uns
equipaments que han de ser destinats a la seu del “Palau Internacional de les Arts” (Museu del
Circ), i s’ha instruït l'expedient 2021/6689.
La citada Fundació té com a objectiu principal divulgar i difondre tot allò relacionat amb el món
del circ i la seva història. I, com a activitat més destacada, ha obert al públic un museu del circ
que s’ha instal·lat a la vila de Besalú, en dos edificis, un anomenat de Cal Coro, ja en
funcionament, i un segon el del claustre del monestir, l’adequació del qual ha quedat pendent
d’una segona fase.
Atès que en el pressupost de la Diputació de l’any 2021 figura una subvenció consignada
nominativament a favor de la Fundació privada “Circus Arts Foundation”, de Besalú, d’acord
amb el que estableix l’article 22.2 a 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 del Servei de Monuments i atesos els
antecedents exposats, la Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, per unanimitat, acorda:
Primer. Concedir una subvenció d’acord amb les dades següents:
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Núm. expedient

Nom del beneficiari

CIF/NIF

2021/6689

Circus Arts Foundation

G55117923

Objecte de la subvenció

Naturalesa

Rehabilitació de l’edifici anomenat de Cal Coro

inversió

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

Import de la subvenció (en €)

% de finançament

132.758,25 €

100.000,00 €

75,32 %

Segon. Autoritzar i disposar la despesa de 100.000,00 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària
304/3330/78102 del pressupost de la Diputació de Girona de 2021.
Tercer. Despeses subvencionables i període d’execució.
La subvenció que es concedeix té caràcter singular. Es consideren despeses
subvencionables les que es detallen en el pressupost de la sol·licitud i que formen part
de l’objecte de la subvenció; per tant, l’import que s’autoritza no podrà ser utilitzat per
sufragar despeses d’una altra naturalesa.
No es consideren despeses subvencionables, les taxes municipals, com les llicències d’obres,
despeses de lloguer, despeses dels membres de la fundació, o per l’adquisició de l’immoble.
Únicament, es poden imputar les detallades en el pressupost originals i directament relacionades
amb la realització de l’obra.
Es consideren despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el termini d’execució, encara
que no hagin estat pagades efectivament abans d'acabar el període de la justificació.
El període d’execució de l’actuació subvencionada comença el dia d’aprovació de la subvenció i
finalitza el 30 de novembre de 2021. No obstant això, s’admetran en la justificació factures amb
data anterior a la concessió, atès que la redacció del projecte i la realització d’algunes obres
relacionades s’han hagut de fer amb anterioritat per assegurar l’estabilitat de l’obra.
El termini de 30 de novembre de 2021 per a l’execució i justificació de les obres pot ser
prorrogat d’acord amb allò previst en l’Ordenança general de subvencions i per la Llei 39/2015.
Quart. Compatibilitat.
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos
per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat, nacional, de
la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les subvencions compatibles amb la
de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar el cost total de l’activitat subvencionada.
Cinquè. Acceptació de la subvenció.
D’acord a l’art. 21.4 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, es
requerirà per part de l’ens beneficiari l’acceptació expressa de la subvenció.
La Fundació privada “Circus Arts Foundation” 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.
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El beneficiari ha de justificar, en el termini de cinc dies hàbils a partir de l’acabament del període
d’execució establert al punt tercer d’aquest acord, la realització efectiva de l’objecte de la
subvenció, per 132.758,25 €, corresponent a l’import de les despeses que consten en el
pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació al Registre General de la
Diputació del compte justificatiu normalitzat, disponible a l’apartat «Documentació» del web de
la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació següent:
a) Memòria justificativa del compliment de l’activitat.
b) Relació classificada de les despeses de l’activitat, amb la identificació del proveïdor,
el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la factura.
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats, amb la
identificació de l’import i la procedència.
d) Documentació acreditativa que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb la
col·laboració de la Diputació de Girona, tal com estableix el punt novè d’aquest acord.
e) Declaració responsable sobre les retribucions dels òrgans de direcció o
d’administració de l’entitat, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en
compliment de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència (model
disponible a l’apartat «Documentació» del web www.ddgi.cat).
f) Les factures que es detallen a la relació classificada del compte justificatiu.
Quan l’import de la despesa subvencionable sigui superior a les quanties establertes per la
legislació vigent de contractació pública en relació amb el contracte menor, el beneficiari ha de
justificar que ha sol·licitat com a mínim 3 ofertes a diferents proveïdors, prèviament a la
contractació del compromís, excepte que per les característiques especials de l’objecte del
contracte no hi hagi en el mercat suficient nombre d’entitats que el realitzin, prestin o
subministrin, o tret que la despesa s’hagués realitzat amb anterioritat a la sol·licitud de la
subvenció.
En cas d’inversions, s’admet la presentació d’un màxim de 3 justificacions parcials sempre que
es faci en la forma i amb els terminis de justificació establerts en aquesta resolució.
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la subvenció
es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.
En cas que el cost justificat sigui inferior al que consta en el pressupost acceptat, la subvenció es
minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el percentatge de desviació.
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a la base
primera (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos, etc.), superin la despesa efectiva.
El centre gestor revisarà la documentació justificativa i, si hi detecta errors o deficiències, haurà
de requerir el beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils els esmeni, o bé que presenti les
al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que, si no ho fes, es consideraria incomplerta
l’obligació de justificació, amb les conseqüències que s’estableixen als articles 22 i 33 de
l’Ordenança general de subvencions.
Setè. Afectació dels béns.
El beneficiari ha de destinar els béns al fi concret per al qual es concedeix la subvenció, a
l’activitat de Museu del Circ, durant un període mínim de 10 anys. Si el beneficiari es proposa
modificar el fi concret per al qual es va concedir la subvenció, prèviament ha de retornar les
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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 d’un 70 % de l’import de la subvenció. El pagament es farà prèvia
constitució d’un aval bancari, fiança o garantia, que cobreixi el total de l’import de la subvenció,
100.000,00 €, el qual ha d’estar vigent fins que l’edifici de Cal Coro sigui de plena propietat del la
Fundació Privada “Circus Arts Foundation” i no tingui cap mena d’hipoteca.
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, encara
que l’activitat ja hagi estat realitzada.
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per aplicació del
règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions puguin correspondre, s’aplicaran les
regles següents:
a) Si encara és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan
concedent ha de requerir el beneficiari que adopti les mesures de difusió establertes en
un termini no superior a 15 dies, amb advertència expressa que aquest incompliment pot
comportar la revocació de la subvenció.
b) Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures no és
possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan concedent pot
establir mesures alternatives, sempre que aquestes permetin fer la difusió del
finançament públic rebut. En el requeriment que l’òrgan concedent dirigeixi al
beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 15 dies per a l’adopció de l’obligació,
amb l’advertència que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.
Desè. Altres obligacions del beneficiari.
El beneficiari té les obligacions següents:
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció.
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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.
d) Si en el termini de tres anys, a comptar des de l’atorgament d’aquesta subvenció, no
s’ha iniciat l’activitat de Museu del circ amb la seva obertura al públic.
El Servei de Monuments de la Diputació de Girona tramitarà, si escau, els expedients
d’invalidesa, revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i l’òrgan competent per
adoptar els acords corresponents serà la Junta de Govern de la Diputació.
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
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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.
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 Fundació privada “Circus Arts Foundation”.
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Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres.

—

Me di Ambie nt

31. Aprovació de la convocatòria pública de concurrè ncia compe titiva i crite ris pe r a la
se le cció d'un municipi gironí pe r al qual e s re dactarà un pla pilot e stratè gic municipal
d'Infrae structura Ve rda - Me di Ambie nt. 2021/D050602/7064
La Diputació de Girona, en exercici de la seva competència d’assistència als ajuntaments, dona
suport als ajuntaments. L’article 36.1.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local, modificada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració local, estableix com a competències pròpies de la Diputació
l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, especialment als de menor
capacitat econòmica i de gestió.
Aquesta llei atorga als municipis, en els termes de la legislació de l’Estat i de les comunitats
Autònomes, la competència en protecció del medi ambient urbà (art. 25.2.b). És en l’àmbit urbà
on tenen lloc diversos processos i actuacions amb repercussions ambientals i per a la salut
pública, com ara la proliferació de flora exòtica invasora i expansió cap el medi natural i
l’aplicació de productes fitosanitaris en parcs, zones verdes i vies públiques.
En quant al sòl no urbanitzable, la demarcació de Girona compta amb nombrosos espais protegits
integrats en el Pla d’Espais d’Interès Natural (Decret 328/1992) i/o en la Xarxa Natura 2000,
que conformen més del 30% de la seva superfície, constituint un important valor i recurs
patrimonial, paisatgístic, turístic i econòmic per als municipis i per al conjunt de la província de
Girona. La Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme,
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010 atorga competències municipals en l’autorització i execució
de diverses activitats i actuacions en sòl no urbanitzable. En els casos en què el sòl no
urbanitzable està catalogat com a Espais d’Interès Natural, els ajuntaments també estan
sotmesos a allò que determina el PEIN, ja que com a pla territorial sectorial esdevé un dels
instruments de desplegament del Pla territorial general de Catalunya (aprovat pel Parlament de
Catalunya l'any 1995) i té caràcter vinculant per a tots els instruments de planificació física del
territori.
Actualment des de la diputació s’està treballant en la promoció de la Infraestructura Verda als
municipis gironins, una de les línies de treball per a la conservació del patrimoni natural, aturar la
pèrdua de biodiversitat i afrontar l’emergència climàtica, fomentar l’adaptació al canvi climàtic i
la salut i el benestar de la ciutadania. Per aquesta iniciativa es treballa coordinadament amb el
Servei de Planificació de l'Entorn Natural del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i
Agenda Rural, responsable d’impulsar la Estratègia d’Infraestructura Verda a Catalunya.
La Diputació de Girona va promoure l’any 2020 la redacció d’unes Directrius per a la redacció
de plans estratègics municipals d’Infraestructura Verda. A partir d’aquestes directrius es pretén
redactar un primer PEMIV pilot, que d’acord amb l’Estratègia d’Emergència Climàtica de la
Diputació de Girona afavoreixi la implantació de la Infraestructura Verda als municipis gironins.
87
Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat

Amb aquest objectiu es porta a aprovació els criteris i la convocatòria per a la selecció d’un
municipi gironí per al qual es redactarà un pla pilot estratègic municipal d’Infraestructura Verda
finançat per la diputació de Girona. El procés de redacció del pla pilot tindrà una durada d’un
any.
L’òrgan competent per aprovar aquest procés de selecció i convocatòria pública de
concurrència competitiva és la Junta de Govern, d’acord amb la Resolució de Presidència de 18
de juliol de 2019, modificada el 20 d’agost de 2019.
D’acord amb els antecedents anteriors, el diputat delegat de Medi Ambient proposa a la Junta
de Govern que adopti l’acord següent:
PRIMER.. Aprovar els criteris per a la selecció d’un municipi gironí per al qual es redactarà un
pla pilot estratègic municipal d’Infraestructura Verda finançat per la diputació de Girona, segons
el text que es transcriu a continuació:
“CRITERIS DE SELECCIÓ D’UN MUNICIPI PER A LA REDACCIÓ D’UN PLA
ESTRATÈGIC PILOT MUNICIPAL D’INFRAESTRUCTURA VERDA FINANÇAT PER
LA DIPUTACIÓ DE GIRONA
a) Definició de l’objecte
Aquest document té per finalitat es fixar els criteris per a la selecció d’un municipi gironí per al
qual es redactarà un pla pilot estratègic municipal d’Infraestructura Verda finançat per la
diputació de Girona.
La infraestructura verda és defineix com una xarxa de zones naturals i semi-naturals i d’altres
elements ambientals presents en els entorns rurals i urbans, planificada de forma estratègica,
dissenyada i gestionada per proporcionar un ventall ampli de serveis ecosistèmics. Incorpora
espais verds (o blaus en el cas dels ecosistemes aquàtics) i altres elements físics d’espais
terrestres, incloses zones costaneres, i marins. D’altra banda, els serveis ecosistèmics són els
serveis que la biodiversitat presta a les persones i que són essencials per a la nostra vida i per al
desenvolupament de les societats humanes.
Els plans estratègics municipals d’Infraestructura Verda (PEMIV en endavant), són previstos a
l’Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y la Restauración
Ecológicas. Per afrontar l’emergència climàtica i la crisi de biodiversitat la Diputació de Girona
va promoure l’any 2020 la redacció d’unes Directrius per a la redacció de plans estratègics
municipals d’Infraestructura Verda. A partir d’aquestes directrius es pretén redactar un primer
PEMIV pilot, que d’acord amb l’Estratègia d’Emergència Climàtica de la Diputació de Girona
afavoreixi la implantació de la Infraestructura Verda als municipis gironins.
El procés de redacció del pla PEMIV pilot contempla quatre fases d’acord, amb les directrius
esmentades: 1) Aconseguir el suport i la coordinació institucional, 2) Elaboració d’una
cartografia preliminar de la Infraestructura Verda, 3) Avaluació dels serveis ecosistèmics i
definició de propostes del Pla i 4) Redacció del PEMIV. Per a tot el procés de redacció del pla
es comptarà amb una assistència externa contractada per la Diputació de Girona, així com amb
el suport i supervisió del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona i de l’equip tècnic
del Servei de Planificació de l'Entorn Natural del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i
Agenda Rural responsable d’impulsar la Infraestructura Verda a Catalunya.
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El termini de redacció del PEMIV pilot serà d’un any a partir de la comunicació a l’empresa del
decret de contractació.
b) Procediment de selecció
El procediment de selecció de les propostes és el de convocatòria de concurrència competitiva:
es compararan les sol·licituds que es presentin en el període fixat en la convocatòria i s’establirà
una prelació d’acord amb els criteris de valoració establerts en aquest document.
La convocatòria s’aprova amb aquest document.
c) Recursos aportats per la diputació de Girona
La diputació de Girona aportarà fins a dues persones tècniques de patrimoni natural del Servei
de Medi Ambient amb funcions de supervisió i participació en el procés de redacció del pla pilot.
d) Destinataris
Poden concórrer a aquesta convocatòria tots els municipis de la província de Girona.
e) Recursos a aportar pels ajuntaments sol·licitants
Els ajuntaments interessats es comprometran a participar en totes les fases esmentades del
procés de redacció del pla, a aportar informació necessària i d’interès per a la seva definició i
elaboració i a facilitar la participació ciutadana. En concret, l’ajuntament haurà d’acreditar
aquest compromís mitjançant la signatura dels documents especificats en l’apartat 7.
f) Criteris de valoració
Es valoraran les sol·licituds seguint els criteris de valoració que es detallen a continuació.
Concepte
Puntuació
màxim 5
punts
 Municipi amb una població inferior a 10.000 habitants
2
 Municipi amb una població superior a 2.000 habitants i
inferior a 5.000 habitants
3


Municipi amb una superfície protegida pel PEIN/Xarxa Natura
2000 inclosa al terme municipal inferior al 5%.

4



Municipi no litoral

5



% de superficie municipal amb índex de connectivitat
territorial general (ICTG) inferior a 6 (Cartografia de
connectivitat ecològica de la Generalitat de Catalunya).
< 5% de la superficie municipal
5-10% de la superficie municipal
11-25% de la superficie municipal
26-50% de la superficie municipal
51-75% de la superficie municipal
76-100% de la superficie municipal



Municipi que té, a dins o a menys de 5 km del terme
municipal, connectors terrestres principals a la demarcació
de Girona (Cartografia de connectivitat ecològica de la

0
1
2
3
4
5
màxim 9
punts
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Generalitat de Catalunya).


% de superfície del connector terrestre principal dins el
terme municipal:
< 25 % de la superfície
25-50% de la superfície
f).75 % de la superfície
> 75% de la superfície

a) % de superfície agrícola al terme municipal:
< 25 % de la superfície
25-50% de la superfície
> 50 % de la superfície
Es seleccionarà el municipi sol·licitant que obtingui la major puntuació.

5

1
2
3
4
1
2
3

7. Procediment de presentació de les sol·licituds
Les sol·licituds, que s’han de presentar a la Diputació abans del 30 de setembre de 2021, han
d’estar signades electrònicament per l’alcalde.
Cal formular les sol·licituds mitjançant instància genèrica dirigida al Servei de Medi Ambient de
la Diputació de Girona, acompanyada de la documentació annexa següent:
 Document de compromís de posar a disposició d’aquest procés una sala suficientment
equipada per acollir sessions participatives amb un aforament mínim de 50 persones.
 Document de compromís de disponibilitat de tècnics i/o càrrecs electes municipals en el
procés i equip de coordinació, participació i redacció del pla pilot de PEMIV.
Aquesta documentació complementària s’haurà d’adjuntar en format PDF a la sol·licitud.
Els defectes de la sol·licitud s’han d’esmenar, després del requeriment i amb l’advertència de
desistiment, en el termini màxim de 10 dies des de la notificació. Si transcorregut aquest termini
no s’han fet les esmenes oportunes, s’entendrà que la persona interessada ha desistit de la seva
sol·licitud. Aleshores es dictarà la resolució corresponent, d’acord amb els termes previstos en la
legislació de procediment administratiu, i s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior.
La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que
acompanyi la sol·licitud deixen sense efecte aquest tràmit des del moment en què es coneguin,
prèvia audiència de la persona interessada, i, en conseqüència, comporten la inadmissió de la
sol·licitud.
8. Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds
La instrucció i l’ordenació de l’expedient per seleccionar les propostes regulades en aquest
document corresponen al Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona.
Les actuacions d’instrucció comprenen:
a) L’avaluació de les sol·licituds, efectuada d’acord amb els criteris establerts en aquest
document.
b) La petició dels informes, la informació o l’assessorament que es considerin necessaris,
en cas que l’estudi de la documentació no sigui suficient per determinar la proposta.
El Servei de Medi Ambient, en vista de l’expedient, ha de formular la proposta de resolució,
motivada degudament, la qual ha d’expressar el municipi seleccionat.
9. Procediment de resolució i notificació
La proposta de resolució se sotmetrà a aprovació per decret de Presidència.
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La resolució es notificarà de manera individualitzada a l’ajuntament beneficiari, i també als
peticionaris la sol·licitud dels quals s’hagi desestimat.
Protecció de dades
En el cas que l’objecte de la col·laboració inclogui el tractament de dades de caràcter personal,
els ajuntaments hauran de complir amb l’establert al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament
Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el
que respecta al tractament de dades personals i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal. També hauran d’adoptar i implementar les mesures
de seguretat establertes legalment, en particular, les previstes al Reial Decret 3/2010, de 8 de
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’Àmbit de l’Administració
Electrònica.
Obligació de difusió i publicitat
El municipi seleccionat ha de fer constar expressament la col·laboració de la Diputació de
Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió en relació amb les actuacions que siguin objecte
d’aquesta col·laboració. Com a mínim caldrà que es faci constar la col·laboració mitjançant una
notícia inserida a la pàgina web de l’Ajuntament. En cas d’edició de material divulgatiu o
informatiu, caldrà que també hi consti la col·laboració de la Diputació de Girona.
Interpretació
La facultat d’interpretació i aplicació d’aquests criteris de selecció recau exclusivament en la
Diputació de Girona, i correspon a la Presidència d’aquest ens la resolució de les incidències que
es produeixin en la seva gestió i execució, llevat de l’aprovació dels actes atribuïts expressament
a la competència d’altres òrgans en aquest mateix document.
Publicació
Aquesta convocatòria i criteris de selecció es publicaran al Butlletí Oficial de la Província de
Girona i al tauler d’edictes.”
SEGON. Aprovar la convocatòria per a la selecció d’un municipi gironí per al qual es redactarà
un pla pilot estratègic municipal d’Infraestructura Verda finançat per la diputació de Girona,
segons el text que es transcriu a continuació:
“CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ DE D’UN MUNICIPI GIRONÍ PER A LA
EDACCIÓ D’UN PLA PILOT ESTRATÈGIC MUNICIPAL D’INFRAESTRUCTURA
VERDA. ANUALITAT 2021.
1. Objecte i finalitat
Aquesta convocatòria es regeix pels criteris de selecció d’un municipi de les comarques
gironines per a la redacció d’un pla pilot estratègic municipal d’infraestructura verda dins dels
seu àmbit municipal, amb la col·laboració i coordinació per part de la Diputació de Girona.
Actualment, des de la Diputació de Girona s’està treballant en la promoció de la Infraestructura
Verda als municipis gironins, una de les línies de treball per a la conservació del patrimoni
natural, aturar la pèrdua de biodiversitat i afrontar l’emergència climàtica, fomentar l’adaptació
al canvi climàtic i la salut i el benestar de la ciutadania. Aquesta iniciativa es treballa
coordinadament amb el Servei de Planificació de l'Entorn Natural del Departament d'Acció
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, responsable d’impulsar la Estratègia d’Infraestructura
Verda a Catalunya.
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La Diputació de Girona va promoure l’any 2020 la redacció d’unes Directrius per a la redacció
de plans estratègics municipals d’Infraestructura Verda. A partir d’aquestes directrius es pretén
redactar un primer PEMIV pilot, que d’acord amb l’Estratègia d’Emergència Climàtica de la
Diputació de Girona afavoreixi la implantació de la Infraestructura Verda als municipis gironins.
El procés de redacció del pla pilot tindrà una durada d’un any.
Les propostes han de tenir per objecte la redacció d’un pla pilot estratègic municipal
d’infraestructura verda dins de l’àmbit municipal, el qual serà redactat per part de la Diputació
de Girona o d’una empresa subcontractada coordinada pels serveis tècnics e la Diputació. Les
propostes han de contribuir a l’assoliment a nivell local dels objectius marcats en les Directrius
per a la redacció de plans estratègics municipals d’Infraestructura a les comarques gironines.
Es seleccionarà el municipi que obtingui major puntuació d’acord amb els criteris de selecció. La
redacció d’aquest Pla tindrà una durada màxima d’un any des del moment de la seva concessió.
CRITERIS DE VALORACIÓ
Els criteris de valoració són definits a l’article 6 dels criteris de selecció.
2. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds comença a partir de l’endemà de la publicació de la
convocatòria al BOPG i finalitza el 30 de setembre de 2021. Les sol·licituds s’han de formular
mitjançant instància genèrica dirigida al Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona,
acompanyada de la documentació que preveu l’article 7 dels criteris de selecció.
La presentació de les sol·licituds, que han d’estar signades electrònicament mitjançant un
certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya, s’ha
de fer per mitjà de l’EACAT.

3. Termini de resolució i notificació
3.1. Termini de resolució
El termini màxim per resoldre la convocatòria és el que determinen els criteris de selecció. 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.
3.2. Termini de notificació
La resolució es notificarà de manera individualitzada al municipi seleccionat, tal com preveu
l’article 41.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals s’hagi desestimat, en el
termini màxim de deu dies hàbils a comptar de la data d’adopció de l’acord.
4. Règim de recursos
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta resolució es pot
interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona,
en el termini de dos mesos, a comptar de l’endemà de la notificació. Alternativament, i de forma
potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant del president de la Diputació de Girona
en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació.
5. Publicitat

92
Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat

Aquesta convocatòria es publicarà a la seu electrònica de la Diputació <https://tauler.seu.cat> i
al seu lloc web, i l’extracte d’aquesta es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de
Girona.”
TERCER. Facultar àmpliament el president de la Diputació als efectes d’executar aquest acord
i, en especial per a què 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, i per signar els convenis de
col·laboració amb els consells comarcals seleccionats.
QUART. Contra l’aprovació d’aquests criteris de selecció i convocatòria, que posa fi a la via
administrativa, es pot interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el president
de la Diputació de Girona en el termini d’1 mes a comptar de l’endemà de la publicació, o
directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona
en el termini de 2 mesos.
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres.

32. Aprovar l'obligació de re inte grame nt de la subve nció De l Pla a l'Acció 2017, L3.
Ajuntame nt
de
Vilablare ix
Me di
Ambie nt.
2017/X020200/4694
La Junta de Govern va resoldre en data 18 de juliol de 2017, la convocatòria de
subvencions de la campanya “Del Pla a l'Acció” i va atorgar a l'Ajuntament de
Vilablareix una subvenció de 10.000,00 euros per a la substitució de les lluminàries de
l'Escola Madrenc i de l'Ajuntament per lluminàries LED.
Vist que en data 9 de gener de 2019 es va pagar 9.500,00 euros en concepte de
bestreta del 95 % tal i com establia les bases de la campanya.
Vist que l’Ajuntament de Vilablareix ha justificat 11.132,00 euros i per tant la justificació
presentada és inferior a la que correspondria per poder fer el pagament del 100% de la
subvenció.
La justificació total de la subvenció concedida s’ha presentat en el temps i la forma
establerts en la normativa d’aplicació. De la documentació aportada es desprèn que
s’ha realitzat l’objecte de la subvenció.
Segons el punt 14 de les bases de la Campanya Del Pla a l’acció aprovades pel Ple de
la Diputació de data 20 de desembre de 2016:
“En cas que el beneficiari no justifiqui correctament tot l’import que s’ha de justificar
segons el que estableixi l’acord de resolució, es farà el pagament en proporció a la
despesa justificada, sempre que s’hagi acomplert l’objectiu de la subvenció. La
presentació del compte justificatiu per un import inferior al que s’ha de justificar
comportarà la renúncia del beneficiari a percebre l’import corresponent a la despesa no
justificada. En ambdós casos es modificarà l’import de la subvenció, per ajustar-lo al
que efectivament hagi estat justificat correctament.”
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En data 15 de juny de 2021, per resolució de presidència, es va minorar l’import de la
subvenció a l’Ajuntament de Vilablareix, quedant una subvenció de 8.349,00 euros, per
tal d’ajustar-la al que havia estat efectivament i correctament justificat.
En la mateixa resolució de presidència de data 15 de juny de 2021, es va iniciar el
procediment de reintegrament i es va donar a l’Ajuntament de Vilablareix un termini de
15 dies des de la notificació de la resolució per a què presentés les al·legacions que
considerés oportunes en la seva defensa. Vist que l’Ajuntament no ha presentat cap
al·legació.
L’article 36 de l’Ordenança General de subvencions de la Diputació de Girona estableix
que l’òrgan competent per exigir al beneficiari el reintegrament de la subvenció és
l’òrgan que la va concedir; en aquest cas es tracta de la Junta de Govern.
Vist l’informe favorable del centre gestor de Medi Ambient signat el dia 14 de juliol de
2021.
Atesos els antecedents esmentats, la Presidenta de la Comissió de Territori i
Sostenibilitat proposa a la Junta de Govern que adopti l'acord següent:
PRIMER. Aprovar l’exigència de reintegrament per part de l’Ajuntament de Vilablareix de
l’import pagat per la Diputació de Girona en concepte de bestreta de la subvenció dins
la Campanya del Pla a l’acció 2017 L3, per import de 1.256,01 €, d’acord amb els
termes següents:
Import a reintegrar
Interessos de demora
Total a reintegrar

1.151,00 €
105,01 €
1.256,01 €

SEGON. Establir que el termini de pagament del deute en període voluntari vindrà
determinat per la data de notificació d’aquest acord, en conseqüència:
Si la notificació de l’acord es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, l’abonament
en període voluntari s’estendrà fins al dia 20 del mes posterior, o si aquest no fos hàbil,
fins a l’immediat hàbil següent.
Si la notificació de l’acord es realitza entre els dies 16 i l’últim de cada mes,
l’abonament en període voluntari s’estendrà fins al dia 5 del segon mes posterior, o si
aquest no fos hàbil, fins a l’immediat hàbil següent.
El venciment del termini d’ingrés en període voluntari, sense haver-se fet efectiu el
reintegrament, determinarà l’inici del procediment de constrenyiment i es recalcularà la
meritació dels interessos de demora i dels recàrrecs del període executiu, en els
termes previstos a l’article 161 de la Llei general tributària en relació amb l’article 10 de
la Llei general pressupostària.
TERCER. Establir que l’Ajuntament de Vilablareix ha d’ingressar l’import a reintegrar
que consta en el punt primer d’aquest acord, en el número de compte ES11 2100 0002
5602 0166 8489 de Caixabank.
QUART. Notificar aquest acord a L’Ajuntament de Vilablareix, a la Intervenció General i
a Tresoreria de la Diputació de Girona.
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Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres.

33. Aprovar l'obligació de re inte grame nt Campanya De l Pla a l'acció 2017 L3. Pardine s
- Me di Ambie nt. 2017/X020200/4969
La Junta de Govern de la Diputació de Girona va resoldre en data 18 de juliol de 2017, la
convocatòria de subvencions de la campanya “Del Pla a l'Acció” i va atorgar a l'Ajuntament de
Pardines una subvenció de 8.100,00 euros per canvi d’una part de l’enllumenat públic de
Pardines (25 llumeneres i 2 interruptors astronòmics).
D’acord amb el que estableixen les bases reguladores de la campanya «Del pla a l’acció»,
publicades al BOP número 8, de data 12 de gener de 2017, respecte a les activitats objecte de
les línies 3 i 4 de la campanya, al punt 5 de les bases, relatiu a les «condicions d’execució», es
dóna la possibilitat als Ajuntaments beneficiaris de delegar la competència de licitar la
contractació d’aquestes, a través de la licitació agregada amb altres municipis beneficiaris,
formalitzant un conveni de col·laboració.
L’Ajuntament de Pardines per resolució de data 23 de novembre de 2017 va acordar encarregar
a la Diputació de Girona la gestió de la contractació agregada per a la millora de l’eficiència
energètica de l’enllumenat exterior de Pardines.
La Diputació de Girona en sessió plenària del dia 23 de gener de 2018 acorda acceptar
l’encàrrec de gestió de l’Ajuntament de Pardines per la contractació agregada per a la millora
de l’eficiència energètica de l’enllumenat exterior de Pardines i aprova el conveni d’encàrrec de
gestió. En data 29 de gener de 2018 es notifica aquesta resolució a l’Ajuntament de Pardines.
De conformitat amb l’expedient electrònic 2017/8646 “Contractar millora eficiència energètica
línia 3, 2017, a diversos municipis” del qual en forma part al lot 1C (Ajuntament de Pardines) del
contracte, es detallen a continuació els següents antecedents que consten en aquest expedient:
a) En data 19 de juliol de 2018, es formalitza el Decret d’inici d’expedient.
b) En data 19 de juny de 2019, s’adjunta l’informe-proposta de contractació.
c) En data 23 de juliol de 2019, es formalitza el Decret d’aprovació d’inici de l’expedient de
licitació agrupada de l’enllumenat lot 3 a diversos municipis, i es fa l’anunci de licitació al
perfil del contractant.
d) En data 15 de gener de 2019 es va pagar 7.695,00 euros en concepte de bestreta del
95% tal i com establia les bases de la campanya.
e) En data 19 de setembre de 2019 s’envia el justificant de convocatòria de la mesa de
contractació.
f) En data 15 de novembre de 2019, s’emet un informe tècnic referent a la justificació de
la baixa desproporcionada per part de l’empresa Boquet i se li fa un requeriment de
documentació addicional.
g) En data de 15 de gener de 2020 s’emet un informe tècnic favorable refent a la
justificació de la Baixa desproporcionada amb la documentació complementaria
aportada.
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h) En data 9 d’abril de 2020 es notifica a l’Ajuntament de Pardines la Proposta
d’adjudicació del lot 1C de la licitació a l’empresa Boquet.
i) En data 29 de setembre de 2020 l’ajuntament de Pardines formalitza el contracte amb
l’empresa Boquet
Segons els Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix el contracte anteriorment
esmentat, la durada del contracte, així com el termini de lliurament és de dos mesos.
En data 13 d’abril de 2021 l’Ajuntament de Pardines aporta la justificació parcial de la subvenció
concedida, i el 14 de maig aporta la documentació sobre materials de difusió o publicitat de les
accions realitzades. De la justificació total de la subvenció concedida se’n desprèn el següent:
a) Es certifica que s’ha realitzat l’objecte de la subvenció.
b) L’Ajuntament de Pardines ha justificat 9.634,12 euros i per tant la justificació
presentada és inferior a la que correspondria per poder fer el pagament del 100% de la
subvenció.
Segons el punt 14 de les bases de la Campanya Del Pla a l’acció aprovades pel Ple de la
Diputació de data 20 de desembre de 2016:
“En cas que el beneficiari no justifiqui correctament tot l’import que s’ha de justificar segons el
que estableixi l’acord de resolució, es farà el pagament en proporció a la despesa justificada,
sempre que s’hagi acomplert l’objectiu de la subvenció. La presentació del compte justificatiu
per un import inferior al que s’ha de justificar comportarà la renúncia del beneficiari a percebre
l’import corresponent a la despesa no justificada. En ambdós casos es modificarà l’import de la
subvenció, per ajustar-lo al que efectivament hagi estat justificat correctament.”
Vist que en data 15 de gener de 2019 es va pagar 7.695,00 euros en concepte de bestreta del 95
% tal i com establien les bases de la campanya.
En data 28 de maig de 2021 es notifica a l’Ajuntament de Pardines, mitjançant Decret de la
Presidència de la Diputació de Girona signat el 27 de maig de 2021, on es resol:
a) Minorar l’import de la subvenció atorgada per tal d’ajustar-la al que ha estat
efectivament i correctament justificat, per la qual cosa l’import i el beneficiari queda de
la següent manera:
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b) I s’inicia el procediment per establir l’obligació de l’Ajuntament de Pardines amb NIF
P1713300J de reintegrament de la quantitat de 469,41 €, percebuda en concepte de
bestreta, més els interessos de demora.
c) Donar audiència a l’Ajuntament de Pardines per a què 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 decidirà de forma definitiva l’obligació de reintegrament de 469,41 €
més els interessos de demora.
En data 10 de juny de 2021 l’Ajuntament de Pardines a través d’un Decret d’Alcaldia notifica a
la Diputació de Girona el següent:
1. Aprovar la minoració de la subvenció i el retorn de la quantitat subvencionada en excés
per import de 469,41 €.
2. Considerar que no procedeix el pagament d’interessos pel fet que la licitació es va
allargar per causes no imputables a l’Ajuntament de Pardines.
Segons el punt 5 de l’Edicte d’aprovació de la convocatòria de les subvencions de la campanya
“Del pla a l’acció”, any 2017, el termini per justificar les despeses objecte de subvenció en
aquesta convocatòria finalitzarà 7 mesos després de la resolució d’atorgament, a comptar des de
l’endemà de la recepció del trasllat per part del beneficiari i, per a les inversions que s’acullin a
un procediment de licitació agrupada tramitada per la Diputació de Girona, com és el cas, el
termini de justificació comptarà des de l’endemà de la recepció per part de l’ajuntament de la
proposta d’adjudicació.
A partir del 10 d’abril de 2020, l’Ajuntament de Pardines passa a ser l’òrgan de contractació.
En data 29 de setembre de 2020 l’Ajuntament de Pardines formalitza el contracte amb
l’empresa Boquet.
En data 14 de maig de 2021 l’Ajuntament de Pardines aporta la justificació total de la subvenció
concedida.
En data 27 de maig de 2021 el President de la Diputació de Girona signa el decret per aprovar la
minoració i inici de reintegrament d’aquesta subvenció.
Per tant, s’informa favorablement a l’obligació de l’Ajuntament de Pardines amb NIF
P1713300J de reintegrament de la quantitat de 469,41 €, percebuda en concepte de bestreta,
amb motiu de la minoració de la subvenció per justificació inferior a l’import subvencionable, fet
produït per la baixa oferta per l’empresa contractada
Es considera pertinent el pagament dels interessos de demora a partir de l’endemà que es va
notificar a l’ajuntament la proposta d’adjudicació del contracte, ja que el retard en la justificació
a partir d’aquest moment es va produir per causes imputables a l’Ajuntament de Pardines.
D’acord amb l’art. 37.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es
considera el que el període de demora va des del 10 d’abril de 2020 fins el 27 de maig de 2021,
essent un total de 412 dies, que corresponen a un import dels interessos de demora de 19,87 €.
Atesos els antecedents esmentats, el diputat delegat de Medi Ambient proposa a la Junta de
Govern que adopti l'acord següent:
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PRIMER. Estimar parcialment la consideració de que no correspon a l’Ajuntament el pagament
d’interessos de demora, en el sentit que no es reclamaran interessos de demora durant el període
de temps en què la Diputació estava tramitant la licitació dels treballs per compte de
l’ajuntament. Durant aquest període l’ajuntament havia d’esperar que la Diputació finalitzés la
tramitació i fes la proposta d’adjudicació i no se li pot imputar demora. Es calcula la demora a
partir de l’endemà de la notificació de la proposta d’adjudicació, atès que a partir d’aquell
moment, la formalització del contracte, el control de l’execució d’aquest i la justificació de la
despesa va ser responsabilitat de l’ajuntament.
SEGON. Aprovar l’exigència de reintegrament per part de l’Ajuntament de Pardines de l’import
pagat per la Diputació de Girona en concepte de bestreta de la subvenció dins la Campanya del
Pla a l’acció 2017 L3, per import de 489,28 €, d’acord amb els termes següents:
Import a reintegrar
Interessos de demora
Total a reintegrar

469,41 €
19,87 €
489,28 €

TERCER. Establir que el termini de pagament del deute en període voluntari vindrà determinat
per la data de notificació d’aquest acord, en conseqüència:
a) Si la notificació de l’acord es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, l’abonament en
període voluntari s’estendrà fins al dia 20 del mes posterior, o si aquest no fos hàbil, fins
a l’immediat hàbil següent.
b) Si la notificació de l’acord es realitza entre els dies 16 i l’últim de cada mes, l’abonament
en període voluntari s’estendrà fins al dia 5 del segon mes posterior, o si aquest no fos
hàbil, fins a l’immediat hàbil següent.
El venciment del termini d’ingrés en període voluntari, sense haver-se fet efectiu el
reintegrament, determinarà l’inici del procediment de constrenyiment i es recalcularà la meritació
dels interessos de demora i dels recàrrecs del període executiu, en els termes previstos a l’article
161 de la Llei general tributària en relació amb l’article 10 de la Llei general pressupostària
QUART. Establir que l’Ajuntament de Pardines ha d’ingressar l’import a reintegrar que consta
en el punt primer d’aquest acord, en el número de compte ES11 2100 0002 5602 0166 8489 de
Caixabank.
CINQUÈ. Notificar aquest acord a L’Ajuntament de Pardines, a la Intervenció General i a
Tresoreria de la Diputació de Girona.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres.

34. Aprovar canvi d'imputació pre ssupostària pe r de spe se s de mante nime nt i inve rsió
e n millora de la xarxa de le s vie s ve rde s 2018 - Me di Ambie nt. 2017/X020100/6298
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió Ordinària de data 4 de setembre de
2018 va acordar concedir una subvenció al Consorci de les Vies Verdes de Girona per despeses
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de manteniment i inversió en millora de la xarxa de les vies verdes per un import de 600.000
euros, per un import de 227.012,54 euros per manteniment i 372.987,46 euros per inversió.
Vist que en data 17 d’octubre de 2018 es va pagar 204.311,28 euros per a manteniment i
335.688,72 euros per inversió en concepte de bestreta del 90% tal i com establia l’acord.
Vist que el Consorci de les Vies Verdes de Girona va justificar 238.645,41 euros en despeses
corrents i un import de 309.871,19 € en despeses d’inversió.
Vist que queda pendent de pagar 22.701,26 euros de les despeses corrents.
Vist l’informe del cap de Medi Ambient signat el dia 20 de juliol de 2021, el diputat de Medi
Ambient proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent:
PRIMER. Aprovació del canvi d’imputació pressupostària de l’import pendent de pagar de la
subvenció al Consorci de les Vies Verdes de Girona, amb NIF P1700047B, Exp. 2017/6298, per
despeses de manteniment i inversió en millora de la xarxa de les vies verdes 2018 tot autoritzant
i disposant la despesa per import total de 22.701,26 euros, amb càrrec el pressupost de 2021 a
l’aplicació pressupostària 500/4590/46711.
SEGON. Traslladar el present acord al Consoci de les Vies Verdes de Girona.
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres.

35. Aprovació canvi imputació pre ssupostària pe r instal·lació calde re s biomassa 2019 a
l'Ajuntame nt de Se rinyà - Me di Ambie nt. 2019/X020300/4867
El Ple de la Diputació de Girona en sessió del dia 27 de novembre de 2018, va aprovar les bases
reguladores de subvencions als ajuntaments per a la instal·lació de calderes de biomassa.
La Junta de Govern de la Diputació de Girona en data 22 de gener de 2019 va aprovar la
convocatòria de subvencions als ajuntaments per a la instal·lació de calderes de biomassa. amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 300/1700/76200.
La Junta de Govern de 19 de novembre de 2019 va resoldre i va concedir a l’Ajuntament de
Serinyà una subvenció de 59.500,00 euros dins d’aquesta campanya.
En data 4 de novembre de 2020 l’Ajuntament de Serinyà va demanar el pagament del 95% de la
bestreta, és a dir de 56.525,00 euros, tal com es preveu al punt 15 de les bases.
En data 14 de juny de 2021, l’Ajuntament de Serinyà va presentar la justificació de la subvenció.

Vist que els romanents de 2019 no poden ser utilitzats més enllà del 2020.
L'aprovació del canvi d’imputació pressupostària i l’autorització i disposició de la despesa
correspon a la Junta de Govern de la Diputació de Girona, atès que la concessió d’aquesta
subvenció la va aprovar la Junta de Govern.
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Vist l’informe de Medi Ambient, el diputat delegat de Medi Ambient proposa a la Junta de
Govern que adopti l'acord següent:
RESOLUCIÓ
PRIMER. Aprovar el canvi d’imputació pressupostària de l’import pendent de pagar de la
subvenció a l’Ajuntament de Serinyà, amb NIF P1720200C, Exp. 2019/4867, per a la instal·lació
de caldera de biomassa i xarxa de calor a l’escola i pavelló dins la campanya de subvencions als
ajuntaments per a la instal·lació de calderes de biomassa 2019 tot autoritzant i disposant la
despesa per import total de 2.975,00 euros, amb càrrec el pressupost de 2021 a l’aplicació
pressupostària 500/1700/76209.
SEGON. Notificar a l’Ajuntament de Serinyà.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres.

36. Aprovació canvi imputació pre ssupostària subve nció a l'Ajuntame t de Bolvir
campanya calde re s biomassa 2019 - Me di Ambie nt. 2019/X020300/4854
El Ple de la Diputació de Girona en sessió del dia 27 de novembre de 2018, va aprovar les bases
reguladores de subvencions als ajuntaments per a la instal·lació de calderes de biomassa.
La Junta de Govern de la Diputació de Girona en data 22 de gener de 2019 va aprovar la
convocatòria de subvencions als ajuntaments per a la instal·lació de calderes de biomassa. amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 300/1700/76200.
La Junta de Govern de 19 de novembre de 2019 va resoldre i va concedir a l’Ajuntament de
Bolvir una subvenció de 26.753,19 euros dins d’aquesta campanya.
En data 3 de desembre de 2019 l’Ajuntament de Bolvir va demanar el pagament del 95% de la
bestreta, és a dir de 25.415,53 euros, tal com es preveu al punt 15 de les bases.
En data 11 de juny de 2021, l’Ajuntament de Bolvir va presentar la justificació de la subvenció.
Vist que els romanents de 2019 no poden ser utilitzats més enllà del 2020.
L'aprovació del canvi d’imputació pressupostària i l’autorització i disposició de la despesa
correspon a la Junta de Govern de la Diputació de Girona, atès que la concessió d’aquesta
subvenció la va aprovar la Junta de Govern.
Vist l’informe de Medi Ambient, el diputat delegat de Medi Ambient proposa a la Junta de
Govern que adopti l'acord següent:
PRIMER. Aprovar el canvi d’imputació pressupostària de l’import pendent de pagar de la
subvenció a l’Ajuntament de Bolvir, amb NIF P1702700D, Exp. 2019/4854, per District heating
de biomassa al poliesportiu dins la campanya de subvencions als ajuntaments per a la instal·lació
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de calderes de biomassa 2019 tot autoritzant i disposant la despesa per import total de 1.337,66
euros, amb càrrec el pressupost de 2021 a l’aplicació pressupostària 500/1700/76209.
SEGON. Notificar a l’Ajuntament de Bolvir.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres.

—

Xarxa Viària

37. Aprovació conve ni e xe cució obre s tractame nt supe rficial asfàltic dive rsos camins
de Cassà de la Se lva - Xarxa Viària. 2021/D030400/3946
L’Ajuntament de Cassà de la Selva ha sol·licitat la col·laboració de la Diputació de Girona per a
l’execució d’obres de tractament superficial asfàltic a diversos camins municipals.
Diversos camins del municipi de Cassà de la Selva necessiten treballs de reparació o renovació
del seu acabat superficial, tasques que són difícils d’externalitzar, tant per la seva magnitud com
per la inexistència d’empreses especialitzades en tractament superficial.
La Diputació de Girona, que té com a principal objectiu l’ajut als municipis, especialment els més
petits, disposa d’un equip idoni per a aquests treballs, pel que, sense detriment de la tasca
principal que és la conservació de carreteres de la seva xarxa, el pot dedicar puntualment a
treballs d’aquesta naturalesa.
El Servei de Xarxa Viària ha redactat un conveni en el qual es reflecteixen totes les dades
necessàries.
La cap del Servei de Xarxa Viària en funcions parcials, en data 14 de juliol de 2021, ha emès
informe favorable sobre la proposta del conveni entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de
Cassà de la Selva per a l’execució d’obres de tractament superficial asfàltic a diversos camins
municipals.
Per tot això, el diputat delegat de Xarxa Viària proposa a la Junta de Govern l’adopció de
l’acord següent:
Primer. Aprovar el text del Conveni, que es transcriu tot seguit, entre la Diputació de Girona i
l'Ajuntament de Cassà de la Selva per a l’execució d’obres de tractament superficial asfàltic a
diversos camins municipals:
“I. ENTITATS QUE INTERVENEN
Diputació de Girona, representada pel seu president, Miquel Noguer i Planas, assistit pel
secretari general, Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de les facultats conferides per acord de la
Junta de Govern de ---------------------------------.
Ajuntament de Cassà de la Selva, representat pel seu alcalde president, Robert Mundet i
Anglada, assistit pel secretari de la corporació, Joan Bataller i Garriga, en virtut de les facultats
conferides per acord de Ple de 30 de juny de 2021.
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II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
1r.
Diversos camins del municipi de Cassà de la Selva necessiten treballs de reparació o
renovació del seu acabat superficial, tasques que són difícils d’externalitzar, tant per la
seva magnitud com per la inexistència d’empreses especialitzades en tractament
superficial.
2n. La Diputació de Girona, que té com a principal objectiu l’ajut als municipis, especialment
els més petits, disposa d’un equip idoni per a aquests treballs, pel que, sense detriment de
la tasca principal que és la conservació de carreteres de la seva xarxa, el pot dedicar
puntualment a treballs d’aquesta naturalesa.
3r.
Els treballs a realitzar en aquests camins s’han avaluat principalment en les unitats
següents:
a) Doble tractament superficial:
a)
Tram camí can Matabous: 1.110 m2
b)
Camí can Ravitxo: 1.080 m2
a) Acabat en negre (zones de gir):
a)
Tram camí can Matabous: 1.110 m2
b)
Camí can Ravitxo: 1.080 m2
4t.
El cost dels materials (lligants i àrids) a utilitzar, amb preus dels contractes de
subministrament de la Diputació de Girona, s’estimen en 4.796,10 euros.
En virtut de tot això, formalitzen aquest Conveni amb subjecció als següents
PACTES
1r.
La Diputació de Girona i l’Ajuntament de Cassà de la Selva realitzaran les obres de
tractament superficial asfàltic a diversos camins municipals amb la participació següent:
A càrrec de la Diputació de Girona:
a) Aportació de la maquinària i el personal necessaris, a excepció de l’element de càrrega.
A càrrec de l’Ajuntament de Cassà de la Selva:
- Aportació dels materials esmentats en l’antecedent 4t en la quantitat que resulti de la
liquidació corresponent un cop acabades les obres mitjançant el seu pagament a la
Diputació de Girona.
- Disponibilitat d’un lloc d’aplec situat a prop de les actuacions per carregar les gravetes
i disposició d’un element de càrrega (retro o similar).
a) Camí de terra de can Matabous: rasanteig del camí amb aportació de tot-ú artificial o
reciclat de formigó (10 cm de gruix), regat i posterior compactació al 98 % del próctor
modificat.
b) Camí de can Ravitxo: escarificat del ferm i rasanteig de camí amb aportació de tot-ú o
reciclat de formigó (15 cm de gruix), regat i posterior compactació al 98 % del próctor
modificat. Poda i estassada de branques deixant un gàlib de 6 metres en l’amplada de
calçada
c) Escombrat de l’àrid sobrant al cap de 3 dies de l’execució del tractament superficial.
Aquesta operació s’haurà de repetir als 15 dies.
2n. L’import de l’aportació econòmica es determinarà en base als amidaments i als materials
efectivament utilitzats en les obres i als preus per metre quadrat de subministrament de la
Diputació de Girona.
Un cop finalitzades les obres la Diputació determinarà l’import de l’aportació econòmica i
aprovarà per resolució de Presidència l’import de la liquidació que serà notificada a
l’Ajuntament.
L’Ajuntament haurà de fer efectiu l’import de la liquidació en els terminis establerts per
l’article 62 de la Llei general tributària. En cas d’impagament en el període voluntari se
seguirà la via de constrenyiment.
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3r.

La Diputació de Girona executarà les obres mitjançant el personal i la maquinària que
consideri adients de les brigades mòbils, sota la direcció tècnica de l’enginyer tècnic
Bernat Mascaró i Mascaró, i en els terminis que permetin les seves tasques de
conservació de carreteres.
4t.
Els danys i perjudicis que es puguin produir a tercers derivats de les obres executades
seran íntegrament assumits per l’Ajuntament.
5è. La vigència d’aquest conveni serà fins a l’execució dels treballs descrits en el pacte 1r i
no podrà ser superior a 4 anys, d’acord amb l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni.”
Segon. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura del Conveni i per a
tots els actes complementaris que siguin necessaris per al seu desenvolupament.
Tercer. Traslladar aquest acord a l’Ajuntament de Cassà de la Selva i a Intervenció d’aquesta
Diputació pel seu coneixement i efectes procedents.
Quart. Publicar íntegrament el Conveni, un cop signat, al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres.

38. Proposicions urge nts
FORA DE L’ORDRE DEL DIA i prèvia declaració d’urgència proposada per la Presidència i
adoptada per unanimitat i amb quòrum de la majoria absoluta dels assistents, i d’acord amb el
que disposa l’article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, es passa a tractar l’assumpte següent:

38.1 . Aprovar conce ssió de subve ncions als ajuntame nts pe r a l'adquisició
d'habitatge s de stinats a polítique s socials, any 2021
Vistes les bases reguladores de subvencions als ajuntaments per a l’adquisició d’habitatges
destinats a polítiques socials, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió de 20
d’octubre de 2020, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) 210, de
2 de novembre de 2020.
Vista la convocatòria aprovada per la Junta de Govern, en data 1 de desembre de 2020,
l’extracte de la qual es va publicar al BOPG 246, de 23 de desembre de 2020.
Vistos els informes de l’òrgan instructor, de 12 de juliol de 2021, i de la Comissió Avaluadora,
de 13 de juliol de 2021, en què es concreta el resultat de l’avaluació efectuada.
Atès que la convocatòria estableix en l’apartat dos la possibilitat d’ampliar-ne la quantia amb
285.000,00 € quan es doni alguna de les circumstàncies previstes a l’article 58 de l’RD 887/2006,
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions (RLGS).
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Atès que s’ha donat una d’aquestes circumstàncies com a conseqüència d’un augment de les
sol·licituds dels ajuntaments, i que s’ha incoat i aprovat definitivament l’expedient de suplement
de crèdit DG 3SC 7/2021 del pressupost de la Diputació de Girona de l'exercici 2021, i
l’expedient 2021/6522, en data 24 d’agost de 2021, mitjançant el qual s’incrementa en 80.912,39
€ el crèdit disponible de l’aplicació pressupostària 210/1521/76201.
En data 20 de juliol de 2021 la Junta de Govern de la Diputació de Girona va aprovar la primera
concessió de subvencions als ajuntaments per a l’adquisició d’habitatges destinats a polítiques
socials, per als primers i segons habitatges, quedant un saldo pendent autoritzat i no disposat de
76.326,09 € de la convocatòria. La segona concessió, per als tercers habitatges, es podrà
efectuar com a conseqüència de l’aprovació del suplement de crèdit DG 3SC 7/20121, tal com
indica el punt sisè de l’acord de Junta de Govern de 20 de juliol de 2021.
Atesos els antecedents esmentats, el diputat delegat d’Habitatge, assistència als municipis i
serveis generals proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent:
Primer. Declarar la disponibilitat del crèdit de 80.912,39 €, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 210/1521/76201.
Segon. Ampliar la convocatòria de subvencions als ajuntaments per a l’adquisició
d’habitatges destinats a polítiques socials any 2021 en 80.912,39 €, i autoritzar la despesa
addicional amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent.

A p l i c a c i ó
pressupostària
210/1521/76201

C r è d i t s
inicials (en €)

1r augment de la
convocatòria (en
€)

2n augment
de
la
convocatòria
(en €)

570.000,00 €

62.376,09 €

80.912,39 €

Crèdits
(en €)

finals

713.288,48 €

Tercer. Publicar l’ampliació d’aquesta convocatòria a la Base de Dades Nacional de
Subvencions, i fer-ne una menció expressa al BOPG.
Quart. Concedir als beneficiaris que s’esmenten a continuació les subvencions que es detallen,
d’acord amb les dades següents:
Aplicació pressupostària 210/1521/76201
Expedient
/
2021
4121
4224

CIF

Nom del
beneficiari

Actuació

Adquisició de 1
habitatge
Ajuntament
P1701600G
C/Barcelona,
de Banyoles
74, Esc. H, 3-1
P1703700C Ajuntament Adquisició de 1
de Caldes habitatge, grup
de
Nostra Senyora

Import a
justificar

Import de la
subvenció

% de
finançament

11.376,09 €

10.238,48 €

90,00 %

40.000,00 €

30.000,00 €

75,00 %
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Malavella

3882

Ajuntament
de la
P1720100E
Cellera de
Ter

2241

P1707200J

1609

Ajuntament
de les
P1714200A
Planes
d'Hostoles

Ajuntament
de Figueres

de la Llum, bloc
1 escala A 2on
esquerra
Adquisició de 1
habitatge, C.
30.000,00 €
d'Avall, 4
planta segona
Adquisició de 1
habitatge,
41.625,01 €
Rocabertí
37, 1r-3a
Adquisició de 1
habitatge,
C/Nou de la
58.333,33 €
Vedruna,
2n-2a.
Total 127.238,48 €

27.000,00 €

90,00 %

30.000,00 €

72,07 %

30.000,00 €

51,43 %

Import de la
subvenció

%
de
finançame
nt

75,00 %

Aplicació pressupostària 210/1521/76291
Expedie
nt/
2021

3917

CIF

B17925884

Nom
del
beneficiari

Actuació

Import
justificar

a

Gestora
Urbanística
Nousalt SL

Adquisició
de 1
habitatge,
C/ Juan de
la Cierva,
17, 2-2

40.000,00 € 30.000,00 €

Total

30.000,00 €

Cinquè. Disposar la despesa total, de 157.238,48 €, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries
següents del pressupost de 2021 de la Diputació de Girona:

Aplicació pressupostària
210/1521/76201
210/1521/76291

Import concedit (en €)
127.238,48 €

30.000,00 €
Total 157.238,48 €

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. Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes, al
compliment de la vigent Ordenança General de subvencions de la Diputació de Girona i a la
presentació del compte justificatiu (model www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació que
s’especifica al punt 11 de les bases, dins del termini que finalitza el 31 d’octubre de 2021.
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Vuitè. Els beneficiaris hauran de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de
subvenció.
Novè. Notificar aquest acord als beneficiaris de les subvencions.”
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels membres.

39. Pre cs i pre gunte s
No hi ha cap Intervenció.

No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 11.00 h, de la qual,
com a secretari, estenc aquesta acta.
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