EXCMA. DIPUTACIÓ DE GIRONA
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN NÚM. 978

Número: 978
Caràcter: Ordinària
Data: 4 de desembre de 2018
Hora d’inici: 10.15 h
Lloc: saló de comissions de la Diputació de Girona
Expedient: 2018/9202
Hi assisteixen

Sr. Josep Fermí Santamaria i Molero
Sr. Albert Piñeira i Brosel
Sra. M. Àngels Planas i Crous
Sr. Jordi Camps i Vicente
Sr. Josep M. Corominas i Barnadas
Sr. Jaume Dulsat i Rodríguez
Sr. Josep Antoni Frias i Molina
Sr. Albert Gómez i Casas
Sr. Carlos Álvarez i González
Sr. Jordi Batllori i Nouvilas
Sra. Maria del Mar Domènech i Sistané

President accidental
Vicepresident 2n
Vicepresidenta 3a
Diputat
Diputat
Diputat
Diputat
Diputat
Diputat
Secretari general
Cap de Secció de Comptabilitat

Han excusat la seva absència
Sr. Miquel Noguer i Planas
Sra. Núria Josa i Arbonès

President
Interventora

Hi assisteixen, convidats per la Presidència
Sr. Carles Salgas i Pedrosa
Sr. Lluís Costabella i Portella
Sr. Pere Maluquer i Ferrer
Sr. Juan José Serrán Báez

Diputat
Diputat
Diputat
Cap de Gabinet de Presidència

Ordre del dia
1.
2.

Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 27 de
novembre de 2018
Assistència a la Presidència en l'exercici de les seves atribucions, tal com
disposa l'art. 35.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim
local
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2.1. JG978/000010/2018-PASSIP; Proposta Assistència a la Presidència;
Presidència (001): Aprovació del model de compte justificatiu de l'aportació
econòmica als grups polítics de la Diputació de Girona (exp. 2018/7745)
Assumptes procedents dels presidents de les comissions informatives
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

JG978/000018/2018-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa
CENTEB; Centre de la Imatge (020): Aprovació pròrroga de la subvenció
nominativa a l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro (exp. 2018/405)
JG978/000021/2018-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa
CENTEB; Comunicació Cultural (021): Aprovar la renúncia de la subvenció
concedida per a l'edició de la publicació "Tornar a mirar" presentada per la
Clínica Bofill SL (exp. 2018/4825)
JG978/000025/2018-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa
CENTEB; Comunicació Cultural (021): Aprovar la renúncia,presentada per
l'Associació Catòlica de Pares de de Família de la subvenció concedida per a
l'edició de la publicació "El monestir de Sant Joan. El primer cenobi femení dels
comtats catalans 887-1017" (exp. 2018/5153)
JG978/000002/2018-PPCMIA; Proposta President CM Isaac Albéniz;
Conservatori de Música: Aprovació preu públic Aula de Música Antiga 20182019
JG978/000063/2018-PPCIPEAH; Proposta President Comissió Informativa
PEAH; Secretaria General (005): Ratificació de la resolució de Presidència
relativa a la redistribució de la convocatòria del Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural, per l'any 2018 (exp. 2018/9104)
JG978/000062/2018-PPCITS; Proposta President Comissió Informativa TS;
Medi Ambient (014): Aprovació del canvi d'imputació pressupostària de l'import
pendent de pagar a l'Ajuntament de Vilablareix per a la subvenció de calderes
de biomassa 2016 (exp. 2016/3357)
JG978/000063/2018-PPCITS; Proposta President Comissió Informativa TS;
Medi Ambient (014): Concessió d'una subvenció a l'Ajuntament de la Vall d'en
Bas dins la campanya "Del Pla a l'Acció ", 2018-2019 (exp. 2017/5538)
JG978/000064/2018-PPCITS; Proposta President Comissió Informativa TS;
Medi Ambient (014): Aprovació del canvi d'imputació pressupostària de l'import
pendent de pagar a l'Ajuntament de Figueres per a la subvenció de calderes de
biomassa 2016 (exp. 2016/3355)
JG978/000065/2018-PPCITS; Proposta President Comissió Informativa TS;
Medi Ambient (014): Resolució segona convocatòria de subvencions per a
actuacions, per part d'organitzacions no lucratives, de conservació del patrimoni
natural i per a custòdia del territori anualitats 2018-2019 (exp. 2018/7099)
JG978/000067/2018-PPCITS; Proposta President Comissió Informativa TS;
Medi Ambient (014): Aprovació d'un canvi d'imputació pressupostària Del Pla a
l'acció 2016 L3. Cassà de la Selva (exp. 2016/1121)

Assumptes procedents dels delegats de les diferents àrees
13.

JG978/000046/2018-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva;
Cooperació Esportiva (026): Subvenció nominativa a la Universitat de Girona
Càtedra Activitat Física i Esport per accions formatives (exp. 2018/8902)
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14.

Proposicions urgents

15.

Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió
1.

Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia
27 de novembre de 2018

S'aprova per unanimitat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 27 de
novembre de 2018, prèviament lliurada als assistents.
2.

Assistència a la Presidència en l'exercici de les seves atribucions, tal com
disposa l'art. 35.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del
règim local

2.1. JG978/000010/2018-PASSIP; Proposta Assistència a la Presidència;
Presidència (001): Aprovació del model de compte justificatiu de
l'aportació econòmica als grups polítics de la Diputació de Girona (exp.
2018/7745)
La Junta de Govern acorda deixar aquest punt sobre la taula.

Assumptes procedents dels presidents de les comissions informatives

3.

JG978/000018/2018-PPCICENTEB;
Proposta
President
Comissió
Informativa CENTEB; Centre de la Imatge (020): Aprovació pròrroga de la
subvenció nominativa a l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro (exp.
2018/405)

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, de 20 de març de 2018, va aprovar la
concessió d’una subvenció nominativa a l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro per al
finançament de les Jornades Fotogràfiques.
Posteriorment el 15 de maig de 2018 es va aprovar per Junta de Govern de la
Diputació de Girona una rectificació de l’import total de l’objecte subvencionat.
En data 15 de novembre de 2018, el Sr. Joan Giraut i Cot, alcalde de l’Ajuntament de
Castell-Platja d’Aro, ha presentat una sol·licitud de pròrroga per a la justificació de la
subvenció atorgada destinada a les Jornades Fotogràfiques.
Atès que l’article 32.1 de la llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, estableix que l’Administració, llevat que hi hagi un
precepte en contra, pot concedir d’ofici o a petició dels interessats una ampliació dels
terminis establerts, que no excedeixi de la meitat d’aquests, si les circumstàncies ho
aconsellen, i amb això no es perjudiquen drets de tercers.
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Atès que l’article 32.3 del mateix cos legal esmentat determina que tant la petició dels
interessats com la decisió sobre l’ampliació del termini s’han de produir, en tot cas,
abans del venciment del termini de què es tracti i que els acords sobre l’ampliació de
terminis o sobre la denegació no són susceptibles de recursos.
Atès que l’article 28.2 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona recull les mateixes condicions referides.
Vist l’informe de la cap del centre gestor d’INSPAI, Centre de la Imatge, la Junta de
Govern per unanimitat, acorda:
Primer. Concedir a l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, amb NIF P1705300J, una
pròrroga fins el 15 de desembre de 2018 per a la justificació de la subvenció de les
Jornades Fotogràfiques.
Segon. Aquesta pròrroga no altera cap altra condició de les establertes en la resolució
de 20 de març de 2018.
Tercer. Notificar el present acord a l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro.
4.

JG978/000021/2018-PPCICENTEB;
Proposta
President
Comissió
Informativa CENTEB; Comunicació Cultural (021): Aprovar la renúncia de
la subvenció concedida per a l'edició de la publicació "Tornar a mirar"
presentada per la Clínica Bofill SL (exp. 2018/4825)

En data 3 de juliol de 2018, la Junta de Govern va concedir una subvenció de 500
euros a la Clínica Bofill SL per a l’edició del llibre Tornar a mirar (expedient
2018/4825), dins la convocatòria de subvencions per al foment de produccions
editorials, any 2018.
La Clínica Bofill SL en data 12 de novembre de 2108, ha presentat un escrit en què
al·lega no poder complir amb els requisits de justificació establerts en les Bases
reguladores de subvencions per al Foment de Produccions editorials i per això
presenta la renúncia expressa de la concessió de la subvenció per a l’edició d’aquest
llibre.
Per això, d’acord amb l’informe de la cap del Servei de Biblioteques (instructora del
procediment de concessió), la Junta de Govern, a proposta del president de la
Comissió Informativa de Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports i Benestar,
per unanimitat, acorda:
Primer. Acceptar formalment la renúncia presentada per la Clínica Bofill de la
subvenció de 500 euros atorgada per la Junta de Govern de data 3 de juliol de 2018
per a l’edició del llibre Tornar a mirar (expedient 2018/4825).
Segon. Anul·lar el document comptable “D” núm.92018008669 de data 13/07/2018
per import de 500 euros a nom de Clínica Bofill SL.
Tercer. Notificar aquest acord a la Clínica Bofill SL.
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5.

JG978/000025/2018-PPCICENTEB;
Proposta
President
Comissió
Informativa CENTEB; Comunicació Cultural (021): Aprovar la
renúncia,presentada per l'Associació Catòlica de Pares de de Família de la
subvenció concedida per a l'edició de la publicació "El monestir de Sant
Joan. El primer cenobi femení dels comtats catalans 887-1017" (exp.
2018/5153)

En data 3 de juliol de 2018, la Junta de Govern va concedir una subvenció de 2.000
euros a l’Associació Catòlica de Pares de Família per a l’edició del llibre El monestir
de Sant Joan. El primer cenobi femení dels comtats catalans 887-1017 (expedient
2018/5153), dins la convocatòria de subvencions per al foment de produccions
editorials, any 2018.
L’Associació Catòlica de Pares de Família, en data 15 de novembre de 2018, ha
presentat un escrit en què al·lega no poder complir amb els requisits de justificació
establerts en les Bases reguladores de subvencions per al Foment de Produccions
editorials i per això presenta la renúncia expressa a la concessió de la subvenció per
a l’edició d’aquest llibre.
Per això, d’acord amb l’informe de la cap del Servei de Biblioteques (instructora del
procediment de concessió), la Junta de Govern, a proposta del president de la
Comissió Informativa de Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports i Benestar,
per unanimitat, acorda:
Primer. Acceptar formalment la renúncia presentada per l’Associació Catòlica de
Pares de Família de la subvenció de 2.000 euros atorgada per la Junta de Govern de
data 3 de juliol de 2018 per a l’edició del llibre El monestir de Sant Joan. El primer
cenobi femení dels comtats catalans 887-1017 (expedient 2018/5153).
Segon. Anul·lar el document comptable “D” núm.92018008609 de data 13/07/2018
per import de 2.000 euros a nom de l’Associació Catòlica de Pares de Família.
Tercer. Notificar aquest acord a l’Associació Catòlica de Pares de Família.

6.

JG978/000002/2018-PPCMIA; Proposta President CM Isaac Albéniz;
Conservatori de Música: Aprovació preu públic Aula de Música Antiga
2018-2019

El Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona organitza un any
més, l’activitat Aula de Música Antiga per el curs acadèmic 2018-2019. L’Aula
s’adreça a tots aquells estudiants interessats a entrar en contacte amb “instruments
originals”, a perfeccionar-se en la interpretació del repertori antic i adquirir uns
coneixements teòrics bàsics a l’entorn d’aquesta pràctica. Així mateix, també està
destinada a aquells instrumentistes que tinguin interès a superar una prova per
accedir a estudis superiors.
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Els estudis impartits a l’Aula de Música Antiga formen part del pla d’estudis de grau
professional, com a assignatura optativa, tant per a l’alumnat del propi conservatori
com per al d’altres centres (seguint el procediment de convalidació implementat per la
subdirecció general d’ensenyaments artístics de la Generalitat de Catalunya).
L’aula de Música Antiga implica l’estudi d’aquest tipus de música en un context on
professors i alumnes tenen l’oportunitat de compartir experiències i coneixements
entorn els instruments originals. És, per tant, una forma de pertànyer a un col·lectiu
de persones que comparteixen un interès comú: el d’aprendre cada vegada més
sobre un estil de música desconegut per alguns i enormement atractiu per a bona part
dels qui el coneixen.
La vigent ordenança reguladora dels preus públics per la prestació dels serveis i la
realització d’activitats relatives als ensenyaments que s’imparteixen al Conservatori,
estableix en el seu article 5.2 que les activitats que no estiguin contemplades en el
quadre de tarifes i que es realitzin durant el curs escolar, la Junta de Govern de la
Diputació serà l’òrgan competent per aprovar les tarifes corresponents.
Vist l’informe de costos del preu públic emès per la coordinadora de l’Aula de Música
Antiga, el director acadèmic i la directora de l’organisme autònom, i l’informe de
secretaria, la Junta de Govern, a proposta d’aquesta presidència, per unanimitat,
acorda:
Primer. Aprovar els següents preus públics:
-Preu del curs complet Aula de Música Antiga
Matrícula ordinària: 127,50 euros
Matrícula alumnes matriculats a l’ensenyament no oficial i no reglat mitjà del
Conservatori: 0,00 euros.
Quotes:
Terminis de
Concepte
Preu
pagament
Projecte Barroc, una hora
325,00 euros
Dos mensualitats
instrument i servei d’aula
Projecte Barroc, dos hores
650,00 euros
Dos mensualitats
instrument i servei d’aula
-Preu del curs parcial Aula de Música Antiga
Matrícula: 0,00 euros
Quotes:
Concepte

Preu

Projecte

150,00 euros

Terminis de
pagament
Quota única

Aquests preus públics es regiran per l’establert a l’ordenança reguladora de preus
públics per a la prestació de serveis i la realització d’activitats relatives als
ensenyaments que s’imparteixen al Conservatori de Música Isaac Albéniz de la
Diputació de Girona.
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Segon. Donar compte d’aquest acord al Consell Rector del Conservatori de Música
Isaac Albéniz de la Diputació de Girona.
Tercer. Ordenar la publicació d’aquests preus públics en el Butlletí Oficial de la
Província i el tauler d’anuncis de l’organisme autònom.
7.

JG978/000063/2018-PPCIPEAH; Proposta President Comissió Informativa
PEAH; Secretaria General (005): Ratificació de la resolució de Presidència
relativa a la redistribució de la convocatòria del Fons de Cooperació
Econòmica i Cultural, per l'any 2018 (exp. 2018/9104)

La Junta de Govern, a proposta de la presidenta de la Comissió Informativa de
Promoció Econòmica, Administració i Hisenda acorda, per unanimitat, ratificar el
decret de Presidència de data 29 de novembre de 2018, relatiu a redistribuir la
convocatòria de subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, per l'any
2018.
Així mateix, la Junta de Govern acorda, per unanimitat, afegir:
“Reajustar la despesa disposada per acord de la Junta de Govern del dia 3 de maig
de 2018, d’acord amb el detall de l’apartat anterior.”
De tal manera que l’acord definitiu és el següent:
“La Junta de Govern de la Diputació de Girona, del dia 3 de maig de 2018, va aprovar
la redistribució de la convocatòria i la concessió del Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural, per l'any 2018, amb la següent distribució:
Aplicació pressupostària 2018
400/9420/46201

Fons de subvencions per a despeses
corrents Assist. I Coop. Mun. (*)

7.759.690,30

400/9420/76201

Fons de subvencions per a inversions
Assist. I Coop. Mun.

3.842.014,49

500/3340/46201 Fons de Cooperació Cultural Local
510/4910/76200 Programa ajuts a Aj.Noves tecnologies
Total 2018

2.748.000,00
369.391,11
14.719.095,90

Aplicació pressupostària 2019
400/9420/76201

Fons de subvencions per a inversions
Assist. I Coop. Mun.
TOTAL FONS

4.268.742,00
18.987.837,90

(*) inclou subvenció de camins
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El 30 d’octubre de 2018, la Junta de Govern de la Diputació va aprovar modificar la
redistribució dels crèdits entre les aplicacions pressupostàries aprovades a la
convocatòria del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural any 2018 i autoritzar i
disposar la despesa amb càrrec a les aplicacions pressupostàries corresponents,
d’acord amb l’apartat 5è de la base 9a. d’execució del pressupost de la Diputació de
Girona de l’exercici 2018 amb el següent detall:
Partida

Alta

400/9420/46201

Despeses corrents

400/9420/76201

Despeses d’inversió

Baixa
536.112,39

536.112,39

El Ple de la Diputació de Girona del dia 16 d’octubre va aprovar l’expedient de
suplement de crèdit DG 3SC 8/2018 del pressupost de despeses de la Diputació de
Girona i suplementa el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de l’any 2018 en
3.100.000,00 € a l’aplicació 400/9420/76201 per l’any 2018.
Per tot l’anterior, la Junta de Govern per unanimitat, acorda:
PRIMER. Redistribuir l’import de la concessió del Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural d’import total 18.987.837,90 € aprovat per acord de la Junta de Govern del
dia 3 de maig de 2018, d’acord amb el següent detall:

Aplicació pressupostària 2018

JG 03/05/18

Fons de subvencions per a
400/9420/46201 despeses corrents Assist. I
Coop. Mun. (*)
Fons de subvencions per a
400/9420/76201 inversions Assist. I Coop.
Mun.
Fons de Cooperació
500/3340/46201
Cultural Local
Programa ajuts a Aj. Noves
510/4910/76200
tecnologies
Total 2018

JG 30/10/18

7.759.690,30

-536.112,39

3.842.014,49

536.112,39

suplement de
crèdit

crèdit final

7.223.577,91

3.100.000,00

7.478.126,88

2.748.000,00

2.748.000,00

369.391,11

369.391,11

14.719.095,90

17.819.095,90

Aplicació pressupostària 2019
Fons de subvencions per a
400/9420/76201 inversions Assist. I Coop.
Mun.
TOTAL FONS

4.268.742,00

-3.100.000,00

18.987.837,90

1.168.742,00
18.987.837,90

(*) inclou subvenció de camins

SEGON. Reajustar la despesa autoritzada d’acord amb el següent detall:
Aplicació pressupostària 2018
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400/9420/46201

Fons de subvencions per a despeses
corrents Assist. I Coop. Mun.

7.223.577,91

400/9420/76201

Fons de subvencions per a inversions Assist.
I Coop. Mun.

7.478.126,88

500/3340/46201

Fons de Cooperació Cultural Local

2.748.000,00

510/4910/76200

Programa ajuts a Aj.Noves tecnologies
Total 2018

369.391,11
17.819.095,90

Aplicació pressupostària 2019
400/9420/76201

Fons de subvencions per a inversions Assist.
I Coop. Mun.
TOTAL FONS

1.168.742,00
18.987.837,90

TERCER. Reajustar la despesa disposada per acord de la Junta de Govern del dia 3
de maig de 2018, d’acord amb el detall de l’apartat anterior
QUART. Publicar la distribució definitiva dels crèdits de la convocatòria a la Base de
Dades Nacional de Subvencions i publicar-lo al tauler electrònic de la Diputació.

8.

JG978/000062/2018-PPCITS; Proposta President Comissió Informativa TS;
Medi Ambient (014): Aprovació del canvi d'imputació pressupostària de
l'import pendent de pagar a l'Ajuntament de Vilablareix per a la subvenció
de calderes de biomassa 2016 (exp. 2016/3357)

El Ple de la Diputació de Girona en sessió del dia 15 de desembre de 2015, 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 2 de febrer de 2016 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 7 de juny de 2016 va resoldre i va concedir a l’Ajuntament de
Vilablareix una subvenció de 53.289,61 euros dins d’aquesta campanya.
La convocatòria d’aquestes subvencions establia el termini de justificació d’aquestes
en 16 mesos a partir de la notificació de la resolució als ajuntaments beneficiaris, per
la qual cosa d’acord amb les dates de notificació s’estableix el termini de justificació
en la data 21 d’octubre de 2017.
Per Junta de Govern de data 8 d’agost de 2017 es va ampliar el termini per justificar
la subvenció fins el dia 30 de setembre de 2018 als ajuntaments que s’havien acollit a
la licitació agregada.

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

9

En data 25 d’octubre del 2017 l’Ajuntament de Vilablareix va demanar el pagament
del 95% de la bestreta, és a dir de 50.625,13 euros, tal com es preveu al punt 15 de
les bases.
En data 28 de setembre de 2018, l’Ajuntament de Vilablareix va presentar la
justificació de la subvenció per a d’instal·lació d’un sistema de biomassa tèrmica per
calefacció i ACS al pavelló municipal dins la campanya de subvencions als
ajuntaments per a la instal·lació de calderes de biomassa 2016.
Vist que els romanents de 2016 no poden ser utilitzats més enllà del 2017.
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 de 7 de juny del
2016, d’acord amb les bases de la campanya de calderes de biomassa 2016.
Vist l’informe de Medi Ambient, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de
Medi Ambient, per unanimitat, acorda:
Primer. Aprovar el canvi d’imputació pressupostària de l’import pendent de pagar de
la subvenció a l’Ajuntament de Vilablareix, amb NIF P1722900F, Exp. 2016/3357 per
a d’instal·lació d’un sistema de biomassa tèrmica per calefacció i ACS al pavelló
municipal dins la campanya als ajuntaments per a la instal·lació de calderes de
biomassa 2016, tot autoritzant i disposant la despesa per import total de 2.664,48
euros, amb càrrec el pressupost de 2018 a l’aplicació pressupostària 300/1700/76200.
Segon. Notificar a l’Ajuntament de Vilablareix.
9.

JG978/000063/2018-PPCITS; Proposta President Comissió Informativa TS;
Medi Ambient (014): Concessió d'una subvenció a l'Ajuntament de la Vall
d'en Bas dins la campanya "Del Pla a l'Acció ", 2018-2019 (exp. 2017/5538)

Vistes les bases específiques reguladores de la Campanya “Del Pla a l’Acció”,
aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió de 19 de desembre de 2017,
publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) número 4 de 5 de
gener de 2018.
Vist l’informe del centre gestor de Medi Ambient i l’acta de la Comissió Qualificadora
de la campanya Del Pla a l’acció 2018-2019
Atesos els antecedents esmentats, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat
de Medi Ambient, per unanimitat, acorda:
Primer. Ampliar la convocatòria de la Campanya “Del Pla a l’Acció” 2018-2019, per
l’import de 15.000,00 €, quedant de la següent manera:
Línia
Línia 1
Línia 2

Aplicació
pressupostària
300/1700/46205
300/1700/76202

Augment
0,00
0,00

Augment
0,00
0,00

Crèdits
inicials 2018
82.800,19
76.127,72

Crèdits
inicials 2019
82.800,19
76.127,72

Crèdits
finals 2018
82.800,19
76.127,72
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Línia 3
Línia 4
Línia 5

300/1700/76202
300/1700/76202
300/1700/76202
Total

15.000,00
0,00
0,00
15.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

554.669,11
158.395,98
273.007,00
1.145.000,00

589.669,10
158.395,98
273.007,01
1.180.000,00

569.669,11
158.395,98
273.007,00
1.160.000,00

589.669,10
158.395,98
273.007,01
1.180.000,00

Segon. Autoritzar la despesa de l’ampliació de la convocatòria per un import màxim
de 15.000,00 €, distribuïts de la següent manera:
Anualitat

Aplicació pressupostària

2018

Línia 3. 300/1700/76202

Descripció
Ajuts a ajuntaments per programa Pla a
l’acció - PALS

Import
15.000,00

Tercer. Publicar la distribució definitiva dels crèdits d’aquesta convocatòria a la Base
de Dades Nacional de Subvencions, i fer-ne una menció expressa al BOPG.
Quart. Concedir una subvenció dins la campanya del Pla a l’acció 2018-2019 amb les
dades següents:
Núm. expedient

Nom del beneficiari

CIF/NIF

2018/5538

Ajuntament de la Vall d’en Bas

P1701700E

Objecte de la subvenció

Naturalesa

Adquisició vehicle elèctric

inversió

Puntuació

Proposta de subvenció Import mínim a justificar
final. Any 2018

% de finançament

4,5

15.000,00

75%

20.000,00

Cinquè. Disposar la despesa total, de 15.000,00 €, distribuïts de la següent manera:
Línia
Línia 3

Aplicació pressupostària
300/1700/76202
Total

Crèdits 2018
15.000,00
15.000,00

Subvenció total
15.000,00
15.000,00

Sisè. Per a l’efectivitat de la subvenció cal que el beneficiari accepti, sense reserves,
la subvenció i les condicions amb les quals s’ha concedit.
Els beneficiaris hauran de sol·licitar una bestreta de la subvenció. La presentació de
la sol·licitud de bestreta comportarà l’acceptació explícita de la subvenció.
Setè. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de la Vall d’en Bas.
10.

JG978/000064/2018-PPCITS; Proposta President Comissió Informativa TS;
Medi Ambient (014): Aprovació del canvi d'imputació pressupostària de
l'import pendent de pagar a l'Ajuntament de Figueres per a la subvenció de
calderes de biomassa 2016 (exp. 2016/3355)
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El Ple de la Diputació de Girona en sessió del dia 15 de desembre de 2015, 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 2 de febrer de 2016 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 7 de juny de 2016 va resoldre i va concedir a l’Ajuntament de
Figueres una subvenció de 27.521,45 euros dins d’aquesta campanya.
La convocatòria d’aquestes subvencions establia el termini de justificació d’aquestes
en 16 mesos a partir de la notificació de la resolució als ajuntaments beneficiaris, per
la qual cosa d’acord amb les dates de notificació s’estableix el termini de justificació
en la data 21 d’octubre de 2017.
Per Junta de Govern de data 8 d’agost de 2017 es va aprovar concedir a l’Ajuntament
de Figueres una pròrroga per a la justificació fins el dia 30 de setembre de 2018.
En data 4 d’octubre del 2017 l’Ajuntament de Figueres va demanar el pagament del
95% de la bestreta, és a dir de 26.145,38 euros, tal com es preveu al punt 15 de les
bases.
En data 28 de setembre de 2018, l’Ajuntament de Figueres va presentar la justificació
de la subvenció.
Vist que els romanents de 2016 no poden ser utilitzats més enllà del 2017.
Vist que la resolució de la campanya es va fer mitjançant acord de la Junta de
Govern.
Vist l’informe de Medi Ambient, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de
Medi Ambient, per unanimitat, acorda:
Primer. Aprovar el canvi d’imputació pressupostària de l’import pendent de pagar de
la subvenció a l’Ajuntament de Figueres, amb NIF P1707200J, Exp. 2016/3555 per al
projecte d’instal·lació de calderes de biomassa a la llar d’infants els Pins dins la
campanya als ajuntaments per a la instal·lació de calderes de biomassa 2016, tot
autoritzant i disposant la despesa per import total de 1.376,07 euros, amb càrrec el
pressupost de 2018 a l’aplicació pressupostària 300/1700/76200.
Segon. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Figueres.
11.

JG978/000065/2018-PPCITS; Proposta President Comissió Informativa TS;
Medi Ambient (014): Resolució segona convocatòria de subvencions per a
actuacions, per part d'organitzacions no lucratives, de conservació del
patrimoni natural i per a custòdia del territori anualitats 2018-2019 (exp.
2018/7099)
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Vistes les bases específiques reguladores de les subvencions per a actuacions, per
part d’organitzacions no lucratives, de conservació del patrimoni natural i per a
custòdia del territori, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió de 20
de febrer de 2018, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG)
número 40, de 26 de febrer de 2018.
Vista la segona convocatòria aprovada per la Junta de Govern, en data 7 de d’agost
de 2018, publicada al BOPG número 166, de 28 d’agost de 2018.
Vist l’informe del centre gestor i l’acta de la comissió avaluadora en què es concreta el
resultat de l’avaluació efectuada.
Atesos els antecedents esmentats, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat
de Medi Ambient, per unanimitat, acorda:
Primer. Concedir a les associacions i fundacions privades sense ànim de lucre que es
relacionen a l’annex I -que s’incorpora a la present proposta i s’integra en aquest
acord a tots els efectes legals-, les subvencions a fons perdut pels conceptes i
imports que s'especifiquen, amb destí a la campanya de suport per a actuacions de
conservació del patrimoni natural i per a custòdia del territori.
Segon. Denegar a l’associació sense ànim de lucre que es relaciona a l’annex II -que
s’incorpora a la present proposta i s’integra en aquest acord a tots els efectes legals-,
la sol·licitud de participació a la campanya de suport per a actuacions de conservació
del patrimoni natural i per a custòdia del territori, pels motius que s’hi especifiquen.
Tercer. Disposar la despesa total, de 49.888,92 €, amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries i anualitats següents:
Anualitat

Aplicació
pressupostària

Descripció

Import concedit

2018

300/1700/48001

Ajuts a ONL conservació
fauna i flora i per custòdia

24.944,46 €

2019

300/1700/48001

Ajuts a ONL conservació
fauna i flora i per custòdia

24.944,46 €
49.888,92 €

Total

Condicionar l’import de 24.944,46 euros a l’existència de crèdit adequat i suficient al
pressupost de 2019.
Quart. Anul·lar, de l’autorització de despesa de la campanya de subvencions per a
actuacions, per part d’organitzacions no lucratives, de conservació del patrimoni
natural i per a custòdia del territori, el saldo sobrant de les aplicacions pressupostàries
i anualitats següents:
Anualitat
2018
2019

Autorització de despesa
220180018580
220189000508

Aplicació pressupostària
300/1700/48001
300/1700/48001

Saldo sobrant
6.982,78 €
6.982,78 €
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Cinquè. Per a l’efectivitat de la subvenció cal que el beneficiari accepti, sense
reserves, la subvenció i les condicions amb les quals s’ha concedit.
Els beneficiaris hauran de sol·licitar una bestreta de la subvenció. La presentació de
la sol·licitud de bestreta comportarà l’acceptació explícita de la subvenció.
Sisè. Notificar aquest acord a tots els interessats.
12.

JG978/000067/2018-PPCITS; Proposta President Comissió Informativa TS;
Medi Ambient (014): Aprovació d'un canvi d'imputació pressupostària Del
Pla a l'acció 2016 L3. Cassà de la Selva (exp. 2016/1121)

Vista la subvenció a l’Ajuntament de Cassà de la Selva, amb NIF P1704900H, Exp.
2016/1121, de 7.988,00 euros per a millores en l’eficiència de l’enllumenat de l’escola
Puig d’Arques i de la residència Geriàtrica dins la campanya Del Pla a l’acció 2016.
Vist l’informe del cap de Medi Ambient.
Vist l’informe del cap de Medi Ambient, la Junta de Govern, a proposta del president
de la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat, per unanimitat, acorda
Primer. Aprovar el canvi d’imputació pressupostària de l’import pendent de pagar de
la subvenció a l’Ajuntament de Cassà de la Selva, amb NIF P1704900H, Exp.
2016/1121, per a millores en l’eficiència de l’enllumenat de l’escola Puig d’Arques i de
la residència Geriàtrica dins la campanya Del Pla a l’acció 2016 tot autoritzant i
disposant la despesa per import total de 1.997,00 euros, amb càrrec el pressupost de
2018 a l’aplicació pressupostària 300/1700/76202.
Segon. Traslladar el present acord a l’Ajuntament de Cassà de la Selva.
Assumptes procedents dels delegats de les diferents àrees
13.

JG978/000046/2018-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació
Esportiva; Cooperació Esportiva (026): Subvenció nominativa a la
Universitat de Girona Càtedra Activitat Física i Esport per accions
formatives (exp. 2018/8902)

En data 2 de desembre de 2015, la Diputació de Girona i la Universitat de Girona
varen signar un acord específic de col·laboració (CN/3408) per l’execució d’estudis i
accions formatives en l’àmbit de l’Esport i l’educació Física a les comarques gironines.
La vigència d’aquest acord és anual i prorrogable tàcitament per períodes anuals. La
Diputació de Girona es compromet en aquest acord a aportar la quantitat de 6.000,00
€ en concepte de subvenció o ajut per les activitats de recerca i de formació
permanent en les Ciències de l’Esport i l’Educació Física que figuren al punt segon del
acord i que son desenvolupades per la Càtedra d’Esport i Educació Física de la
Universitat de Girona.
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El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de data 24 de gener de 2017, va
aprovar el Pla Estratègic de Subvencions, el qual preveu que el Servei d’Esports
atorgui una subvenció nominativa a la Universitat de Girona Càtedra Activitat Física i
Esport, tanmateix, s’ha instruït l’expedient 2018/8902.
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2018 hi figura una subvenció
consignada nominativament a favor de la Universitat de Girona Càtedra Activitat
Física i Esport, de Girona, de conformitat amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança
general de subvencions de la Diputació de Girona; i vist que la concessió de la
subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb el procediment
regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Vist l'informe favorable del cap del centre gestor d'Esports i de conformitat amb el
Decret de 13 de juliol de 2015 de delegacions de la Presidència a la Junta de Govern,
la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat d'Esports, per unanimitat, acorda:
Primer. Autoritzar i disposar la despesa
Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 6.000,00 euros amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 520/3410/48033 del pressupost de la Diputació de Girona de 2018, en
concepte de subvenció o ajut per l’execució d’estudis i accions formatives en l’àmbit
de l’esport i l’educació física a les comarques gironines, que estan establertes el punt
segon de l’acord específic de col·laboració (CN/3408), entre la Diputació de Girona i
la Universitat de Girona (NIF Q6750002E), i les desenvolupa la Càtedra d’Esport i
Educació Física.
Segon. Termini i règim de justificació
El beneficiari ha de justificar en el termini que finalitza el 31 de desembre de 2018, la
realització efectiva de l’objecte de la subvenció per l’import de 12.000,00 €
corresponent a l’import de les despeses derivades per l’execució dels estudis i les
accions formatives establertes en el punt segon de l’acord específic de col·laboració,
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 d’una memòria general i econòmica de les accions
realitzades.
En el cas que l’import justificat sigui inferior al fixat com a despesa a justificar, es
lliurarà com a màxim el 50 % de la quantitat justificada. Es considerarà 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.
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.
Tercer. 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, 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.
Quart. Acceptació de la subvenció
Es considera que l'entitat, accepta la subvenció, així com les condicions generals i
específiques fixades per aplicar-la, estipulades en aquest acord, si en el termini d’1
mes, a comptar de la notificació d’aquest acord, no manifesta el contrari.
Cinquè. Afectació dels béns
El beneficiari ha de destinar els béns al fi concret per al qual es concedeix la
subvenció durant un període mínim de 5 anys en cas de béns inscriptibles en un
registre públic, i mínim de 2 anys per la resta de béns. Si el beneficiari es proposa
modificar el fi concret per al qual es va concedir la subvenció, prèviament ha de
retornar les quantitats percebudes en concepte de subvenció, més l'interès legal que
correspongui. Aquesta circumstància ha de quedar inscrita en el registre públic
corresponent.
En el cas de béns inscriptibles en un registre públic, les circumstàncies expressades
en el paràgraf anterior s'han de fer constar en l'escriptura en el cas d'adquisició, i en
qualsevol cas en el registre públic corresponent, i cal indicar-hi l'import de la
subvenció concedida.
Sisè. Pagament
No s'efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la presentació del
corresponent compte justificatiu. Es tramitarà el pagament de la subvenció previ
informe favorable del Cap del Centre Gestor. El pagament de la subvenció s’efectuarà
mitjançant una transferència bancària.
Setè. Obligació de difusió i publicitat
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte
de subvenció, tot i que l’activitat ja hagi estat realitzada. Tanmateix, el dia que es
realitzi l’activitat objecte de la subvenció el beneficiari haurà d’instal·lar l’arc inflable de
la Diputació de Girona, prèvia sol·licitud al servei d’Esports.
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions puguin
correspondre, s’aplicaran les regles següents:
a)Si encara és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts,
l’òrgan concedent ha de requerir el beneficiari que adopti les mesures de
difusió establertes en un termini no superior a 15 dies, amb advertència
expressa que aquest incompliment pot comportar la revocació de la
subvenció.
b)Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures
no és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan
concedent pot establir mesures alternatives, sempre que aquestes permetin
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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.
Vuitè. Altres obligacions del beneficiari
El beneficiari té les obligacions següents:
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció.
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i la informació que li sigui requerida
en relació amb l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable.
c) Notificar a la Diputació de Girona la informació relativa als ajuts obtinguts o
demanats a altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o
internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud.
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i
control.
e) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.
f) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables.
Novè. 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.
Desè. 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.
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:
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.
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El centre gestor d’Esports tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, revocació i
reintegrament de les subvencions concedides, i l’òrgan competent per adoptar els
acords corresponents serà la Junta de Govern de la Diputació.
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 s’estableix al títol III de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
El beneficiari i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als
efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, sens perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre.
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, com són, entre d’altres, els
següents:
a)El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.
b)El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels
drets estatutaris.
c)La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions
necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes
d’interessos.
d)La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de
discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions.
e)La rendició de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels
òrgans que dirigeix.
f)El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota la seva
responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris.
g)La bona fe.
h)El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de la seva competència
quan concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.
i)Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó
de l’exercici del seus càrrecs.
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j)Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que hi siguin
aplicables, d’acord amb el que preveu la Llei 19/2014, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern.
L’incompliment dels principis i regles anteriors comportarà l’aplicació del règim
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses.
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 Universitat de Girona Càtedra Activitat Física i Esport.
14. Proposicions urgents
No n’hi ha.
15. Precs i preguntes
No hi ha cap intervenció.
No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 10.30, de
la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
El president

El secretari general

Miquel Noguer i Planas

Jordi Batllori i Nouvilas
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