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EC/mp
218/2010MA. Informe tècnic relatiu a la modificació de l’import de la subvenció concedida al
Consorci [...], en virtut del conveni per al foment de la gestió rural sostenible entre els ens locals
gironins
A la Junta de Govern

Fets

• En data 12 de gener de 2009 la Diputació de Girona i el Consorci [...] van signar
un  conveni,  amb  vigència  fins  al  31  de  desembre  de  2009,  que  regula  la
col·laboració entre aquests dos ens en matèria de gestió rural i que preveu una
aportació de la Diputació de Girona al Consorci de [...] €.

• En data 15 de juny de 2009 el Consorci  [...]  va fer una justificació parcial de
despeses de [...] €.

• En data 17 de febrer de 2010 el Consorci  [...]  va presentar la justificació de la
resta de les despeses, de [...] €.

Fonaments de dret

La clàusula 19 del conveni signat per la Diputació de Girona i el Consorci [...] preveu el
pagament de la subvenció amb càrrec al pressupost de 2009.

La clàusula 27 del conveni n’estableix una vigència fins al 31 de desembre de 2009, i
la  clàusula  23  determina  com  a  data  límit  de  justificació  de  despeses  el  31  de
desembre de 2009.

La  disposició  16a  de  [norma  pertinent] estableix,  respecte  a  la  justificació  de  les
subvencions  públiques,  que,  si  les  bases  reguladores  no  ho  preveuen,  el  compte
justificatiu ha d’incloure una declaració de les activitats realitzades que hagin estat
finançades amb la  subvenció,  com també un desglossament  de les  despeses.  La
disposició  esmentada també estableix  que la  justificació  s’ha  de fer  en un termini
màxim de tres mesos des de l’acabament de l’activitat. Per tant, en el supòsit més
favorable per al  beneficiari,  i  tenint  en compte que el  conveni  no especificava cap
termini de justificació anterior, el termini per presentar els justificants en cap cas no
podia excedir del [...].

Així mateix, [...].



Pujada de Sant Martí, 5
17004 Girona
Tel. 972 185 000                
Fax 972 219 655
medi.ambient@ddgi.cat                   

Conclusions

Informo sobre la pertinença de modificar l’import de la subvenció concedida, de [...] €,
a [...] €, a fi d’ajustar-lo a les despeses que han estat justificades correctament.

Girona, 22 de novembre de 2010

El cap de Medi Ambient Vist i plau
El president de l’Àrea d’Acció Territorial
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