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EXCMA. DIPUTACIÓ DE GIRONA 
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN NÚM.: 933 

 
CARÀCTER:  Ordinària 
DATA:  21 de març de 2017 
HORA:  A les deu hores del matí 
LLOC:  Girona, Saló de Comissions del Palau de la Diputació 
 
 
Hi assisteixen: 
 
Sr. Pere Vila i Fulcarà President 
Sr. Miquel Noguer i Planas Vicepresident 1r 
Sr. Josep Fermí Santamaria i Molero Vicepresident 2n. 
Sr. Albert Piñeira i Brosel Vicepresident 3r. 
Sr. Jordi Camps i Vicente Diputat 
Sr. Jaume Dulsat i Rodríguez Diputat 
Sr. Josep Antoni Frias i Molina Diputat 
Sr. Albert Gómez i Casas Diputat 
Sra. M. Àngels Planas i Crous Diputada 
Sr. Carlos Álvarez i González Diputat 
Sr. Jordi Batllori i Nouvilas Secretari general 
Sra. Núria Josa i Arbonés Interventora  
 
Hi assisteixen, convidats per la Presidència, els diputats senyors: Josep M. 
Corominas i Barnadas i Carles Salgas i Pedrosa,  i també el senyor Juan José Serrán 
i Báez, Cap de Gabinet de Presidència. 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del 

dia 7 de març de 2017. 
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 JG933/000003/2017-PPRES; Proposta Presidència; Secretaria General (005): 
Informar sobre la dissolució dels Ajuntaments del Port de la Selva i de la Selva 
de Mar pel manteniment en comú del lloc de treball de secretaria intervenció. 
(Exp. 2017/1887). 

 
ASSUMPTES PROCEDENTS DELS PRESIDENTS DE LES COMISSIONS 

INFORMATIVES 
 
3. JG933/000017/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i 

Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de l'Ajuntament de Santa 
Coloma de Farners, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2016. 
(Exp. 2016/4534). 

4. JG933/000018/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Assistència i 
Cooperació als Municipis (023): Aprovació del canvi de destí de l'obra inclosa al 
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programa específic del PUOSC anualitat 2016 de l'Ajuntament de Sant Climent 
Sescebes. (Exp. 91/2016). (AC/12877-DG/16).  

5. JG933/000020/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Cooperació Local; Habitatge 
(028): Aprovació convocatòria de subvencions a ajuntaments i consells 
comarcals per a la gestió de les polítiques socials d'habitatge en l'àmbit 
comarcal. (Exp. 2017/2494). 

6. JG933/000062/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Comunicació Cultural (021): Concedir a l'Institut de Cultura de la 
Ciutat d'Olot (Ajuntament d'Olot) una subvenció per a l'edició del llibre "La meva 
guerra a Olot" (títol provisional), de la col·lecció Nova Biblioteca Olotina. (Exp. 
2017/896). 

7. JG933/000059/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Comunicació Cultural (021): Concedir una subvenció a l'Institut 
Ramon Muntaner per a l'Organització del Col·loqui d'Estudis Transpirinencs 
(Exp. 2017/601). 

8. JG933/000061/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Comunicació Cultural (021): Concedir una subvenció a l'Editorial 
Gavarres pel finançament de l'edició de les revistes Alberes, Les Garrotxes, 
Cadí-Pedraforca i Gavarres per a l'anualitat 2017. (Exp. 2017/537). 

9. JG933/000044/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Resolució de la convocatòria pública en 
règim de concurrència competitiva per a la realització del Cicle de Concerts de 
Música de Cobla 2017. (Exp. 2016/4741).  

10. JG933/000033/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a 
l'Ajuntament de Celrà per al finançament de les activitats de l'Escola Municipal 
de Dansa. (Exp. 2017/725). 

11. JG933/000054/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa al 
Consorci del Museu Memorial de l'Exili (MUME), de La Jonquera, per al 
finançament de les activitats culturals i el III Premi Walter Benjamin. (Exp. 
2017/1807). 

12. JG933/000052/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a la 
Fundació Festival de Cinema de Girona, de Riudellots de la Selva, per al 
finançament del Festival de Cinema. (Exp. 2017/1067). 

13. JG933/000049/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Pagament activitats diverses escoles dins 
del primer trimestre curs escolar 2016/2017, programa Indika. (Exp. 2016/5252). 

14. JG933/000040/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a la 
Fundació Casa de la Música, de Salt, per al finançament de les activitats i el 
funcionament del projecte de la Casa de la Música. (Exp. 2017/811). 

15. JG933/000053/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a la 
Fundació Privada Fita, de Girona, per al finançament de les activitats ordinàries 
de la Fundació. (Exp. 2017/694). 

16. JG933/000047/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a la 
Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) per al finançament del 
manteniment i desplegament de l'activitat de la UOC a Girona. (Exp. 2017/960). 
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17. JG933/000055/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa al 
Consell Comarcal del Gironès per al finançament de l'edició d'Escenaris_Teatre 
del Gironès. (Exp. 2017/1405). 

18. JG933/000056/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a 
l'Ajuntament de Girona per al finançament del Festival de Literatura 
MOT_Girona 2017. (Exp. 2017/2007). 

19. JG933/000050/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a 
DE-DE-EMA VISUAL, de Girona, per al finançament de Girona A Cappella 
Festival.  (Exp. 2017/1646). 

20. JG933/000046/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a 
l'Agrupació Coral de les comarques gironines per al finançament de les activitats 
i el funcionament de la programació 2017. (Exp. 2017/518). 

21. JG933/000051/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a 
l'Associació Cultural Lantana-Sifasol, de Banyoles, per al finançament dels 
projectes TransDansa 3 i Expanding Edges. (Exp. 2017/656). 

22. JG933/000057/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a 
l'Ajuntament de Vidreres per al finançament del Festival de Jazz 2017. (Exp. 
2017/1689). 

23. JG933/000048/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa al 
Grup Excursionista i Esportiu Gironí (GEiEG) per al finançament del projecte 
d'activitats culturals anuals. (Exp. 2017/1447). 

24. JG933/000043/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult., N. Tecn., Esports i 
Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenció nominativa a 
Circus Arts Foundation, de Figueres, per al Gran Circ de Nadal de 
Girona_Orient. (Exp. 2017/1077). 

25. JG933/000018/2017-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 
Hisenda; Secretaria General (005): Ratificació de la Resolució de Presidència de 
9 de març de 2017, relatiu al conveni de col·laboració entre el Servei 
Meteorològic de Catalunya, Diputació de Girona i Diputació de Lleida. (Exp. 
2017/1797). 

26. JG933/000011/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi 
Ambient (014): Modificació de la convocatòria de subvencions del programa de 
suport a la instal·lació de calderes i xarxes de calor de biomassa 
municipals,anualitat 2017. (Exp. 2017/31). 

27. JG933/000006/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi 
Ambient (014): Conveni entre DDGI, Aj. Girona, Fund. Fira de Girona i l'Agència 
de residus de Catalunya pel l'organització del Fòrum Internacional 
Wasteinprogress. (Exp. 2017/905) (-CN/3563). 

28. JG933/000009/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Territori i Sostenibilitat; Medi 
Ambient (014): Concessió d'una subvenció per al projecte "Millora ambiental de 
la riera d'Osor: potenciar l'efecte filtrador i depurador de la vegetació per a la 
millora de la qualitat de l'aigua".  (Exp. 2017/1165). 

 
ASSUMPTES PROCEDENTS DELS DELEGATS DE LES DIFERENTS ÀREES 
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29. JG933/000005/2017-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva; 
Cooperació Esportiva (026): Desestimar el recurs de reposició presentat pel club 
esportiu Anglès dins el programa C2 perquè l'activitat en la que l'entitat va 
participar no correspon a cap de les modalitats i disciplines reconegudes. (Exp. 
2016/5576). 

30. JG933/000008/2017-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva; 
Cooperació Esportiva (026): Subvenció nominativa al club rallyclàssics pel rally 
Costa Brava (65 rally FIA i XIV rally històric). (Exp. 2017/871). 

31. JG933/000009/2017-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva; 
Cooperació Esportiva (026): l'Entitat Salt Gimnàstic Club, ha sol·licitat una 
subvenció nominativa per al finançament de les activitats anuals i punt de 
tecnificació. (Exp. 2017/923). 

32. JG933/000006/2017-PDDCE; Proposta Diputat Delegat Cooperació Esportiva; 
Cooperació Esportiva (026): Subvenció nominativa a l'entitat  Volta Ciclista a 
Catalunya, A.E. pel finançament de la 97ª edició de la Volta. (Exp. 2017/1217). 

33. JG933/000001/2017-PDDPED; Proposta Diputat Delegat Prom. Econ. i Diplab; 
Promoció Econòmica (015): Aprovar aportació nominativa a l'Associació per la 
Formació professional de l'Alt Empordà per les despeses de funcionament de 
l'entitat durant l'any 2017 d'acord consignació pressupostària de l'exercici actual. 
(EXP. 2017/1299). 

34. JG933/000005/2017-PDDXV; Proposta Diputat Delegat Xarxa Viaria; Xarxa 
Viària (013): Proposta d'aprovació del document d'Actualització del catàleg de 
carreteres de la xarxa que gestiona la Diputació de Girona, any 2016. (Exp. 
2017/2632). 

 
ASSUMPTES PROCEDENTS DE LES COMISSIONS INFORMATIVES – 

COMPETÈNCIES DELEGADES DEL PLE 
 
35. JG933/000018/2017-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Econ., Admin. i Hisenda; 

Recursos Humans (012): Autoritzar la compatibilitat per exercir una activitat 
privada al Sr. Enric Blanch Esquerrà (Exp. 2017/2048). 

36. JG933/000017/2017-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 
Hisenda; Recursos Humans (012): Ajudes per estudis del personal funcionari i 
laboral i els seus fills, curs 2016-2017 (2a. convocatòria). (Exp. 2017/1005). 

37. JG933/000016/2017-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 
Hisenda; Recursos Humans (012): Abonar les ajudes per estudis del personal 
eventual i fills, curs 2016-2017 (2a convocatòria). (Exp. 2017/2312). 
 

38. Proposicions urgents. 
39. Precs i preguntes 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de  l’acta de la sessió 

ordinària del dia 7 de març de 2017. 
 
S'aprova per unanimitat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 7 de març 
de 2017, prèviament lliurada als assistents. 
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2. Assistència a la Presidència en l'exercici de le s 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. JG933/000003/2017-PPRES; Proposta Presidència ; Secretaria General 

(005): Informar sobre la dissolució dels Ajuntament s del Port de la Selva i 
de la Selva de Mar pel manteniment en comú del lloc  de treball de 
secretaria intervenció. (Exp. 2017/1887). 

 
L’Alcaldia de l’Ajuntament del Port de la Selva mitjançant escrit de 23/2/2017 demana 
informe a aquesta Diputació en relació amb els acords de Ple de l’Ajuntament de la 
Selva de Mar, de 27 de setembre de 2016, i de l’Ajuntament del Port de la Selva, d’11 
d’octubre de 2017, pels quals s’aprova la dissolució de l’agrupació constituïda pels 
Ajuntaments del Port de la Selva i de la Selva de Mar pel manteniment en comú del 
lloc de treball de secretaria intervenció, reservat a funcionaris amb habilitació de 
caràcter nacional. (Exp. 2017/1887). 
 
Les peticions s’han traslladat a aquesta Diputació a efectes d’emetre consulta prèvia, 
de conformitat amb l’article 108 c) del Decret 140/1988, de 24 de maig, pel qual 
s’aprova el Reglament de demarcació i població territorial. 
 
És per això que la Junta de Govern, a proposta de la Presidència, per unanimitat 
ACORDA: 
 
PRIMER. Informar favorablement sobre l’expedient de dissolució de l’agrupació 
constituïda pels Ajuntaments del Port de la Selva i de la Selva de Mar per al 
manteniment del lloc comú de secretaria intervenció. 
 
SEGON. Notificar el present acord a l’Ajuntament del Port de la selva, com a 
corporació local que serà la que impulsi la tramitació de l’expedient. 
 

ASSUMPTES PROCEDENTS DELS PRESIDENTS DE LES COMISSI ONS 
INFORMATIVES 

 
3. JG933/000017/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Coop eració Local ; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi  destí subvenció de 
l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners, dins el Fo ns de Cooperació 
Econòmica i Cultural, any 2016. (Exp. 2016/4534). 

 
Vista la petició de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners de canvi de destí de la 
subvenció concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2016, d’import 
138.275,45 €, de l’obra “Reurbanització i asfaltatge diversos carrers” per aplicar-la a 
“Fresat i asfaltat dels carrers Lliri, Progrés, de la Rosa i Ave Maria i  construcció 9 
passos vianants”. (Exp. 2017/4534). 
 
Vista la documentació presentada i d’acord amb les Bases de la convocatòria, la 
Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió Informativa de 
Cooperació Local, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Autoritzar a l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners el canvi de destí de 
la subvenció que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2016, 
pel concepte i l’import que es detallen.  
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AJUNTAMENT EXP CONCEPTE CANVI DESTÍ SUBVENCIÓ 

Santa Coloma 
de Farners 

2016/4534 Reurbanització i 
asfaltatge diversos 
carrers 

Fresat i asfaltat dels 
carrers Lliri, 
Progrés, de la Rosa 
i Ave Maria i  
construcció 9 
passos vianants 

138.275,45 € 

 
SEGON. 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 seva justificació, de com a mínim l'import de la subvenció, al compte 
justificatiu, dintre del termini que finalitza el dia 30 de setembre de 2017. 
 
La concessió d’aquest canvi de destí no modifica cap altra condició de les establertes 
en la normativa del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2016. 
 
4. JG933/000018/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Coop eració Local ; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aprov ació del canvi de destí 
de l'obra inclosa al programa específic del PUOSC a nualitat 2016 de 
l'Ajuntament de Sant Climent Sescebes.  (Exp. 91/20 16). (AC/12877-DG/16). 

 
Vista la petició de l’Ajuntament de Sant Climent Sescebes de data 8 de març de 2017, 
on demana canvi de destí de la subvenció inclosa en el Programa de Cooperació 
Municipal de la Diputació de Girona, per l'anualitat 2016, de l'obra “Adequació i 
pavimentació del camí de Vilartolí a Espolla” per aplicar-la a l'obra “Pavimentació 
camí de Can Mis”, amb un pressupost d'execució per contracta de 36.842,10 €. 
 
Vist que l'obra objecte del canvi de destí sol·licitat s'ajusta a les actuacions 
subvencionables del Pla Específic de la Diputació, que es compleixen les condicions 
recollides a les corresponents bases i que l'Ajuntament de Sant Climent Sescebes ha 
presentat la sol·licitud i el corresponent projecte.  
 
Atesa la normativa que regeix l'esmentat Programa específic, l’informe favorable del 
cap del servei, la Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió 
Informativa de Cooperació Local, per unanimitat ACORDA:  
 
PRIMER. Aprovar el canvi de destí de l’obra “Adequació i pavimentació del camí de 
Vilartolí a Espolla” que l’Ajuntament de Sant Climent Sescebes té inclosa en el 
Programa específic de la Diputació amb el número d’expedient 91/2016 (AC/12877-
DG/16), per destinar-la a la nova actuació titulada “Pavimentació camí de Can Mis”, 
amb un pressupost d'execució per contracta de 36.842,10 € tot mantenint la 
subvenció del PUOSC 2016 de 35.000,00 €. 
 
SEGON. Notificar el present acord a l'Ajuntament de Sant Climent Sescebes amb la 
indicació que, segons la base complementària setena reguladora del Programa de 
cooperació municipal de la Diputació de Girona del Pla Únic d'Obres i Serveis de 
Catalunya per al període 2013-2017, el termini màxim d'adjudicació d'un any 
començarà a comptar a partir de la data de la present notificació. 
 
TERCER. Traslladar el present acord a l'Ajuntament de Sant Climent Sescebes. 
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5. JG933/000020/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Coop eració Local ; 
Habitatge (028): Aprovació convocatòria de subvenci ons a ajuntaments i 
consells comarcals per a la gestió de les polítique s socials d'habitatge en 
l'àmbit comarcal. (Exp. 2017/2494). 

 
La Diputació en l’exercici de les seves competències pròpies definides a l’article 36 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, pretén 
col·laborar amb el finançament de les actuacions en polítiques socials d’habitatge en 
l’àmbit comarcal. (Exp. 2017/2494). 
 
El Pla Estratègic de Subvencions (2017-2019) aprovat pel Ple de la Diputació de 
Girona en sessió de 24 de gener de 2017, estableix aquesta línia de subvencions 
amb la finalitat de col·laborar econòmicament per a facilitar l’accés a les polítiques 
d’habitatge a tota la població dels municipis del territori a través dels serveis 
comarcals d’habitatge. 
 
L'objecte d'aquesta convocatòria és el de promoure ajuts destinats als ajuntaments i 
consells comarcals en l’àmbit territorial de la Diputació de Girona per a finançar 
polítiques socials d’habitatge en l’àmbit comarcal portades a terme durant l’any 2017. 
 
Les actuacions subvencionables es determinen en les bases específiques 
reguladores de subvencions als ajuntaments i consells comarcals per a la gestió de 
les polítiques socials d’habitatge en l’àmbit comarcal; aprovades pel Ple de la 
Diputació de Girona el dia 21 de febrer de 2017 i publicades al BOP núm. 45 de 6 de 
març de 2017.  
 
La tramitació de la convocatòria que es proposa s'ajusta a l'establert a l'Ordenança 
General de subvencions i a la Llei 38/2003, General de Subvencions, i l’òrgan 
competent per a la seva aprovació és la Junta de Govern, d’acord amb el que 
estableixen les Bases específiques reguladores. 
 
Atesos els antecedents anteriors, la Junta de Govern, a proposta del diputat president 
de la Comissió Informativa de Cooperació Local, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar la convocatòria en règim de concurrència competitiva per a la 
concessió de subvencions als ajuntaments i consells comarcals en l’àmbit de les 
polítiques socials d’habitatge en l’àmbit comarcal, anualitat 2017, el text de la qual es 
transcriu com segueix: 
 
“ CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A AJUNTAMENTS I CONSELLS 
COMARCALS PER A LA GESTIÓ DE LES POLÍTIQUES SOCIALS D’HABITATGE 
EN L’ÀMBIT COMARCAL 
1. Objecte i finalitat 
L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions, en règim de 
concurrència competitiva i convocatòria pública, del departament d’Habitatge de 
l’Àrea de Cooperació Local de la Diputació de Girona en l’àmbit de les polítiques 
socials d’habitatge per a l’any 2017, destinades a finançar els serveis comarcals 
d’habitatge gestionats per ajuntaments i consells comarcals. L’objectiu és fomentar 
l’extensió d’aquestes actuacions a totes les poblacions de la demarcació de Girona, 
d’acord amb les bases aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de data 21 de 
febrer de 2017 i publicades al BOP núm. 45, de 6 de març de 2017. 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
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L’import total destinat a la convocatòria és de 77.000,00 €. El crèdit pressupostari va 
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i els imports següents: 

Aplicació pressupostària Import en euros 
403/1521/46500 57.000,00 € 
403/1521/46200 20.000,00 € 
TOTAL 77.000,00 € 

Amb la finalitat d’atendre un major nombre de sol·licituds de subvenció o d’atorgar un 
major import en les subvencions, aquest crèdit podrà ser ampliat amb una quantitat 
addicional de com a màxim un import de 40.000,00 €, derivada d’una modificació de 
crèdit. L’efectivitat de la quantia addicional estarà condicionada a la corresponent 
declaració de disponibilitat de crèdit amb caràcter previ a la resolució de les subvencions i 
l’aprovació de l’augment de la convocatòria. 
3. Termini de presentació de sol·licituds. Les sol·licituds de subvenció es poden presentar 
del 3 al 28 d’abril de 2017, mitjançant el model normalitzat disponible al web de la 
Diputació de Girona 
https://www.ddgi.cat/web/directe/subvencions/politiques_comarcals_habitatge_2017,  
i han d’estar signades pel president, amb signatura electrònica, amb un certificat vàlid 
i emès per una entitat certificadora reconeguda pel Consorci d’Administració Oberta 
de Catalunya. 
Es pot presentar una única sol·licitud de subvenció per ajuntament o consell comarcal. 
Les sol·licituds s’han de presentar per via telemàtica a l’Àrea de Cooperació 
Municipal, mitjançant la plataforma EACAT. 
4. Termini de resolució i notificació. El termini màxim per resoldre i notificar la resolució de 
la convocatòria és de sis mesos, a comptar de la finalització del període de presentació de 
les sol·licituds. La resolució serà notificada de manera individualitzada a tots els 
beneficiaris, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals hagi estat desestimada, en el 
termini màxim de deu dies, a comptar des de la data en què s’adopti l’acord.  
5. Termini per justificar les subvencions. El termini per justificar les accions 
subvencionades finalitza el 15 de novembre de 2017. 
La documentació justificativa de les subvencions està regulada a l’article 12 de les 
bases. 
6. Règim de recursos. La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. En 
contra, s’hi pot interposar un recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós 
Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent a la 
notificació de la resolució. Alternativament, i de manera potestativa, es pot interposar un 
recurs de reposició davant la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en el termini d’un 
mes, a comptar des del dia següent a la notificació.  
7. Publicitat. Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Diputació i al lloc 
web corporatiu, i l’extracte d’aquesta, d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la Llei 
38/2003, general de subvencions, es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Girona.”  
 
SEGON. Autoritzar la despesa de la convocatòria de l’exercici 2017 per un import 
màxim de 77.000,00 €. El crèdit pressupostari va amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries i els imports següents: 
 

Aplicació pressupostària Import 
403/1521/46500 57.000,00 € 
403/1521/46200 20.000,00 € 
TOTAL 77.000,00 € 

 
TERCER. Facultar àmpliament el president de la corporació als efectes de procedir a 
l’execució del present acord, per resoldre els recursos que s’hi puguin interposar, i 



 
  

     Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 9 

perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es persegueix, rectifiqui els defectes o les 
omissions que eventualment s’hagin pogut advertir. 
 
QUART. Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot 
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el president de la 
Diputació de Girona en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva 
publicació, o directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Girona en el termini de dos mesos. 
 
CINQUÈ. Aquesta convocatòria  resta condicionada al fet que no es presentin 
al·legacions contra les bases específiques reguladores, l’estimació de les quals hagi 
de comportar un canvi en les seves determinacions. 
 
6. JG933/000062/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult ., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Comunicació Cultural (021): Concedir a l'Institut de Cultura de la 
Ciutat d'Olot (Ajuntament d'Olot) una subvenció per  a l'edició del llibre "La 
meva guerra a Olot" (títol provisional), de la col· lecció Nova Biblioteca 
Olotina. (Exp. 2017/896). 

 
L’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot (Organisme Autònom municipal de 
l’Ajuntament d’Olot), ha sol·licitat una subvenció nominativa per a l’edició del llibre “La 
meva guerra a Olot” (títol provisional) de la col·lecció Nova Biblioteca Olotina i s’ha 
instruït l’expedient corresponent. (Exp. 2017/896). 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de l’Ajuntament d’Olot per a l’edició d’un títol de la 
col·lecció Nova Biblioteca Olotina, 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; 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Comunicació Cultural i la fiscalització 
realitzada segons la instrucció de control intern aprovada pel Ple de la Diputació de 
Girona de 20 de maig de 2014 i modificada pel Ple de la Diputació de Girona de 17 de 
març de 2015, la Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió 
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, 
ACORDA: 
 
PRIMER. Concedir a l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot (Ajuntament d’Olot) la 
subvenció que es detalla a continuació:  
 

Expedient Beneficiari NIF 
2017/896 INSTITUT DE CULTURA DE LA CIUTAT 

D’OLOT 
P1700038A 

Objecte de la subvenció 
Edició llibre “La meva guerra a Olot” (títol provisional) de la col·lecció Nova Biblioteca 
Olotina 
Subvenció 
Import concedit Import a justificar % regulador 

3.400,00 € 6.800,00 € 50% 
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SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de TRES MIL QUATRE-CENTS 
(3.400,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 503/3340/46203 del pressupost 
de la Diputació de Girona de 2017. 
 
TERCER. Objecte i període d’execució. La subvenció la concessió de la qual 
s’autoritza té caràcter singular i està destinada exclusivament a l’execució de 
despeses ordinàries relacionades amb l’edició del llibre “La meva guerra a Olot” (títol 
provisional) de la col·lecció Nova Biblioteca Olotina corresponent a l’any 2017, i no 
podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa. Es consideren despeses 
subvencionables totes les compreses en el pressupost de despeses de la sol·licitud 
de subvenció. 
 
El període d’execució d’aquesta activitat és de l’1 de gener al 31 d’octubre de 2017. 
 
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 en cap cas no pot superar el cost total de l’activitat subvencionada. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció. Es considera que l’Institut de Cultura de la 
Ciutat d’Olot (Ajuntament d’Olot) 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. Obligacions del beneficiari. L’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot (Ajuntament 
d’Olot) es compromet a:  
Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció en els termes de la seva sol·licitud.  
Prestar la 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. 
Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats publiques 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 l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb 
la col·laboració d’aquest organisme. 
Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. 
Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
Lliurar a la Diputació de Girona 30 exemplars de l’obra subvencionada. 
Fer constar al llibre publicat el logotip de la Diputació de Girona com a institució 
col·laboradora  
 
SETÈ. Quantia, finançament i pagament. Es procedirà al pagament de la subvenció, 
per l’import de 3.400,00 €, que representa un percentatge de finançament del   %, 
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quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com s’estableix en el punt vuitè 
d’aquest acord. 
 
VUITÈ. Règim de justificació. L’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot (Ajuntament 
d’Olot) ha de justificar la subvenció concedida per l’import de 6.800,00 € 
corresponents 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 que es pot trobar al web de la Diputació de Girona 
(www.ddgi.cat, a l’apartat de documentació).  
 
Si el cost de la publicació subvencionada resulta superior, la subvenció es mantindrà 
en la quantia. D’altra banda, es reduirà proporcionalment la subvenció concedida, 
d’acord amb el percentatge de finançament que consta en el punt setè d’aquest 
acord, en el supòsit que quan s’aporti la documentació justificativa, la despesa 
acreditada sigui inferior a la fixada com a despesa subvencionable. És inadmissible 
cap canvi de destinació.  
 
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 31 d’octubre de 2017. 
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. 
 
Tan bon punt l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot (Ajuntament d’Olot) presenti la 
documentació justificativa, es procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar 
conforme amb allò establert 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 que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació 
de justificació, amb les conseqüències que es determinen al punt següent.  
 
NOVÈ. 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 a 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.  
 
DESÈ. 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 
condició 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’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot (Ajuntament d’Olot) 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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ONZÈ. 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: 
 
El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 
El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats publiques i dels drets 
estatutaris. 
La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantía de les condicions necessàries 
per a una actuació independent i no condicionada per conflictes d’interessos. 
La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació i 
arbitrarietat en la presa de decisions. 
El rendiment 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.  
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. 
 
DOTZÈ. 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. 
 
TRETZÈ. Notificar aquest acord a l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot (Ajuntament 
d’Olot). 
 
7. JG933/000059/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult ., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Comunicació Cultural (021): Concedir una subvenció  a l'Institut 
Ramon Muntaner per a l'Organització del Col·loqui d 'Estudis 
Transpirinencs. (Exp. 2017/601). 

 
L’Institut Ramon Muntaner, Fundació Privada dels Centres d’Estudis de Parla 
Catalana, ha sol·licitat una subvenció nominativa per a l’organització del Col·loqui 
d’Estudis Transpirinencs, any 2017, i s’ha instruït l’expedient corresponent (Exp. 
2017/601). 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de l’Institut Ramon Muntaner, Fundació Privada 
dels Centres d’Estudis de Parla Catalana, de conformitat amb allò que preveu l’article 
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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; 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Comunicació Cultural i la fiscalització 
realitzada segons la instrucció de control intern aprovada pel Ple de la Diputació de 
Girona de 20 de maig de 2014 i modificada pel Ple de la Diputació de Girona de 17 de 
març de 2015, la Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió 
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, 
ACORDA: 
 
PRIMER. Concedir a l’Institut Ramon Muntaner, Fundació Privada dels Centres 
d’Estudis de Parla Catalana (IRM), per a l’anualitat de 2017, la subvenció que es 
detalla a continuació:  
 

Expedient Beneficiari NIF 

2017/601 INSTITUT RAMON MUNTANER G43725233 
Objecte de la subvenció 
Organització del Col·loqui d’Estudis Transpirinencs, any 2017 

Subvenció 
Import concedit Import a justificar % regulador 

3.000,00 € 12.380,00 € 24,23 % 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de TRES MIL EUROS (3.000,00 
€) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 503/3340/48005 del pressupost de la 
Diputació de Girona de 2017. 
 
TERCER. Objecte i període d’execució. La subvenció la concessió de la qual 
s’autoritza té caràcter singular i està destinada exclusivament a l’execució de 
despeses ordinàries relacionades amb l’organització del Col·loqui d’Estudis 
Transpirinencs corresponent a l’any 2017, i no podrà ser utilitzada per sufragar 
despeses d’altra naturalesa. Es consideren despeses subvencionables totes les 
compreses en el pressupost de despeses de la sol·licitud de subvenció. 
El període d’execució d’aquesta activitat és de l’1 de gener al 31 d’octubre de 2017. 
 
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 en cap cas no pot superar el cost total de l’activitat subvencionada. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció. Es considera que l’Institut Ramon Muntaner 
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. Obligacions del beneficiari. L’Institut Ramon Muntaner es compromet a:  
 
Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció en els termes de la seva sol·licitud.  
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Prestar la 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. 
Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats publiques 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 l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb 
la col·laboració d’aquest organisme. 
Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. 
Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
SETÈ. Quantia, finançament i pagament. Es procedirà al pagament de la subvenció, 
per l’import de 3.000,00 €, que representa un percentatge de finançament del 24,23 
%, quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com s’estableix en el punt vuitè 
d’aquest acord. 
 
VUITÈ. Règim de justificació. L’Institut Ramon Muntaner ha de justificar la subvenció 
concedida per l’import de 12.380,00 € corresponents 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 que es pot trobar 
al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat, a l’apartat de documentació).  
 
Tot i que no es requereix la presentació de les factures justificatives, només es 
consideraran despeses imputables a l’activitat subvencionada aquelles demostrables 
mitjançant factura el destinatari de la qual sigui el beneficiari de la subvenció. Així 
doncs, no s’acceptaran com a justificants de despesa les nòmines de treballadors, 
tiquets, rebuts o altres formes de justificació similars. 
 
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 15 de novembre de 
2017. 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. 
 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia. D’altra banda, es 
reduirà proporcionalment la subvenció concedida, d’acord amb el percentatge de 
finançament que consta en el punt setè d’aquest acord, en el supòsit que quan 
s’aporti la documentació justificativa, la despesa acreditada sigui inferior a la fixada 
com a despesa subvencionable. És inadmissible cap canvi de destinació.  
 
Tan bon punt l’Institut Ramon Muntaner presenti la documentació justificativa, es 
procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert 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.  
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NOVÈ. 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 a 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.  
 
DESÈ. 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 
condició 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’Institut Ramon Muntaner 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. 
 
ONZÈ. 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: 
 
El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 
El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats publiques i dels drets 
estatutaris. 
La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantía de les condicions necessàries 
per a una actuació independent i no condicionada per conflictes d’interessos. 
La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació i 
arbitrarietat en la presa de decisions. 
El rendiment 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.  
 
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 
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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. 
 
DOTZÈ. 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. 
 
TRETZÈ. Notificar aquest acord a l’Institut Ramon Muntaner. 
 
8. JG933/000061/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult ., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Comunicació Cultural (021): Concedir una subvenció  a l'Editorial 
Gavarres pel finançament de l'edició de les reviste s Alberes, Les 
Garrotxes, Cadí-Pedraforca i Gavarres per a l'anual itat 2017. (Exp. 
2017/537). 

 
L’Editorial Gavarres ha sol·licitat una subvenció de concessió directa per al 
finançament de l’edició de les revistes Alberes, Les Garrotxes, Cadí-Pedraforca i 
Gavarres, per a l’any 2017, i s’ha instruït l’expedient corresponent. (Exp. 2017/537). 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de Girona de 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de l’Editorial Gavarres SL, per a l’edició de les 
revistes esmentades,  de conformitat amb allò que preveu l’article 22.2 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. 
 
Vist l’informe de la cap del centre gestor de Comunicació Cultural i la fiscalització 
realitzada segons la instrucció de control intern aprovada pel Ple de la Diputació de 
Girona de 20 de maig de 2014 i modificada pel Ple de la Diputació de Girona de 17 de 
març de 2015, la Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió 
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, 
ACORDA: 
 
PRIMER.  Concedir a l’Editorial Gavarres SL, per a l’anualitat de 2017, la subvenció 
que es detalla a continuació:  
 

Expedient Beneficiari NIF 
2017/537 EDITORIAL GAVARRES SL B-17947011 
Objecte de la subvenció 
Finançament de l’edició de les revistes Alberes, Les Garrotxes, Cadí-Pedraforca i 
Gavarres per a l’anualitat de 2017 
Subvenció 
Import concedit Import a justificar % regulador 

14.000,00 € 29.850,00 € 46,90% 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de CATORZE MIL EUROS 
(14.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 503/3340/47903 del pressupost 
de la Diputació de Girona de 2017. 
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TERCER. Objecte i període d’execució. La subvenció la concessió de la qual 
s’autoritza té caràcter singular i està destinada exclusivament a l’execució de 
despeses ordinàries relacionades amb l’edició de les revistes Alberes, Les Garrotxes, 
Cadí-Pedraforca i Gavarres per a l’anualitat de 2017, i no podrà ser utilitzada per 
sufragar despeses d’altra naturalesa. Es consideren despeses subvencionables totes 
les compreses en el pressupost de despeses de la sol·licitud de 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 en cap cas no pot superar el cost total de l’activitat subvencionada. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció. Es considera que l’Editorial Gavarres sl 
accepta la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per a la 
seva aplicació estipulades en aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des 
de la notificació d’aquest acord, no manifesta el contrari. 
 
SISÈ. Obligacions del beneficiari. L’Editorial Gavarres sl es compromet a:  
Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció en els termes de la seva sol·licitud. 
Prestar la 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. 
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 pugui ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control. 
Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. 
Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
Reservar una pàgina de publicitat per a la Diputació de Girona a cada número de les 
revistes subvencionades. 
Lliurar a la Diputació de Girona 22 exemplars de cada número publicat de totes les 
revistes subvencionades. 
Fer constar a les revistes publicades el logotip de la Diputació de Girona com a 
institució col·laboradora. 
 
SETÈ. Quantia, finançament i pagament. Es procedirà al pagament de la subvenció, 
per l’import de 14.000,00 € , que representa un percentatge de finançament de 46,90 
% , quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com s’estableix en el punt vuitè 
d’aquest acord. 
 
VUITÈ. Règim de justificació. L’Editorial Gavarres sl ha de justificar la subvenció 
concedida per l’import de 29.850,00 € corresponents 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 que es pot trobar 
al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat, a l’apartat de documentació). 
L’Editorial Gavarres haurà de presentar una  declaració responsable sobre les 
retribucions dels seus òrgans de direcció o d’administració, a l’efecte que la Diputació 
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de Girona les faci públiques en compliment de les obligacions establertes en la 
legislació sobre transparència (www. ddgi.cat, apartat documentació). 
Si el cost de l’activitat subvencionada resulta superior, la subvenció es mantindrà en 
la quantia. D’altra banda, es reduirà proporcionalment la subvenció concedida, 
d’acord amb el percentatge de finançament que consta en el punt setè d’aquest 
acord, en el supòsit que quan s’aporti la documentació justificativa, la despesa 
acreditada sigui inferior a la fixada com a despesa subvencionable. És inadmissible 
cap canvi de destinació. 
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 31 d’octubre de 2017. 
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. 
Tan bon punt l’Editorial Gavarres sl presenti la documentació justificativa, es procedirà 
a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en aquest 
acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies  els defectes que se li 
indiquin o bé que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, amb la indicació  
que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, amb les 
conseqüències que es determinen al punt següent.  
 
NOVÈ. 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 a 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.  
 
DESÈ. 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 
condició 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’Editorial Gavarres sl i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva 
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi 
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment 
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als 
efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre. 
 
ONZÈ. 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. 
En cas que es produeixi aquest supòsit, s’haurà de comunicar i justificar el motiu 
mitjançant un escrit adreçat al Servei de Comunicació Cultural de la Diputació de 
Girona. 
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DOTZÈ. 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: 
 
El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 
El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats publiques i dels drets 
estatutaris. 
La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantía de les condicions necessàries 
per a una actuació independent i no condicionada per conflictes d’interessos. 
La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació i 
arbitrarietat en la presa de decisions. 
El rendiment 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.  
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. 
 
TRETZÈ. 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. 
 
CATORZÈ. Notificar aquest acord a l’Editorial Gavarres sl. 
 
9. JG933/000044/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cult ., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Cooperació Cultural (017): Resolució de la convoca tòria pública 
en règim de concurrència competitiva per a la reali tzació del Cicle de 
Concerts de Música de Cobla 2017. (Exp. 2016/4741).  

 
El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió que va tenir lloc el 15 de desembre de 
2015, va aprovar inicialment les bases específiques reguladores per a l’atorgament de 
subvencions adreçades als ajuntaments o organismes autònoms locals de les 
comarques gironines per a la realització del cicle de concerts de música de cobla, les 
quals es van publicar amb caràcter definitiu al BOP núm. 13, del 16 de febrer de 
2016. (Exp. 2016/4741). 
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió del 10 de gener 
de 2017, va aprovar la convocatòria en règim de concurrència competitiva per a la 
realització dels concerts de música de cobla publicada al BOP núm.: 18, de 26 de 
gener de 2017. 
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Havent finalitzat el període de presentació de sol·licituds, el centre gestor de 
Cooperació Cultural, ha elaborat una proposta de resolució en base a les sol·licituds 
presentades i els crèdits pressupostaris previstos. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural i la fiscalització 
realitzada segons la instrucció de control intern aprovada pel Ple de la Diputació de 
Girona de 20 de maig de 2014 i modificada pel Ple de la Diputació de Girona de 17 de 
març de 2015, la Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió 
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, 
ACORDA: 
 
PRIMER. Autoritzar i disposar la despesa per l’import global de 26.250,00 € amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/46202 del pressupost de la Diputació de 
Girona de 2017 i amb la relació de beneficiaris que es detalla a continuació:  
 

Exp. NIF Data entrada Núm. Ordre Ajuntament Import € 

665 P1705400H 27/01/2017, 9.14 h 1 Celrà 1.750,00 

668 P1712500F 27/01/2017, 10.12 h 2 Palamós 1.750,00 

670 P1715600A 27/01/2017, 10.44 h 3 Ripoll 1.750,00 

669 P1701600G 27/01/2017, 13.43 h 4 Banyoles 1.750,00 

673 P1700038A 27/01/2017, 20.16 h 5 ICCO d'Olot 1.750,00 

671 P1705300J 30/01/2017, 11.49 h 6 Castell Platja d'Aro 1.750,00 

672 P1703800A 30/01/2017, 11.54 h 7 Calonge 1.750,00 

676 P1715000D 31/01/2017, 9.42 h 8 Puigcerdà 1.750,00 

681 P1721300J 01/02/2017, 9.21 h 9 Tortellà 1.750,00 

680 P1702800B 01/02/2017, 9.32 h 10 Bordils 1.750,00 

730 P1700900B 01/02/2017, 13.34 h 11 Arbúcies 1.750,00 

851 P1714900F 02/02/2017, 13.44 h 12 Port de la Selva 1.750,00 

875 P1704300A 03/02/2017, 12.39 h 13 Camprodon 1.750,00 

904 P1723600A 06/02/2017, 17.07 h 14 Vilaür 1.750,00 

965 P1722300I 07/02/2017, 9.10 h 15 Vall-llobrega 1.750,00 
 
SEGON. Ordenar els sol·licitants que queden en llista d’espera, que haurà de 
permetre cobrir les anul·lacions que es puguin produir, tenint en compte que els 
beneficiaris que renunciïn a realitzar el concert, quedaran exclosos automàticament 
en la següent convocatòria de cicle de concerts de música de cobla. (Punt 9, d), de 
les Bases): 
 

Exp. NIF 
Data 
entrada 

Núm.  
Ordre Ajuntament Import € 

674 P1704900H 
08/02/2017, 
10.10 h 16 Cassà de la Selva 1.750,00 

991 P1720300A 
08/02/2017, 
17.03 h 17 Serra de Daró 1.750,00 

1062 P1710900J 
09/02/2017, 
15.00 h 18 Maçanet de La Selva 1.750,00 
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1066 P1709900C 
09/02/2017, 
18.22 h 19 Llançà 1.750,00 

1065 P1708900D 
10/02/2017, 
9.11 h 20 Hostalric 1.750,00 

1182 P1711000H 
14/02/2017, 
16.34 h 21 Maià de Montcal 1.750,00 

1202 P1703000H 
15/02/2017, 
10.11 h 22 Breda 1.750,00 

1210 P1711700C 
15/02/2017, 
13.37 h 23 Mont-ras 1.750,00 

 
TERCER. Desestimar, amb indicació de la motivació corresponent, la sol·licitud 
següent: 
 

Exp.  NIF Ajuntament Motivació 

679 P1722700J Vidreres 

Punt 2 de les bases, supòsit exclòs: no es podrà 
realitzar el concert durant els actes de la Festa 
Major. 

 
QUART. Acceptació de la subvenció. Es considerarà que els beneficiaris que consten 
en el punt primer i segon, en el cas d’alguna renúncia, accepten 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 data de la notificació 
de concessió de la subvenció, no manifesten el contrari. 
 
CINQUÈ. Règim de justificació. Els beneficiaris han de justificar la subvenció 
concedida, per l’import de 3.500,00 € corresponents al 100 % del caixet de la Cobla 
Orquestra La Selvatana, amb seu a Banyoles, que consta en el pressupost de la 
sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació al Registre General de la Diputació 
d’un compte justificatiu normalitzat que és a l’abast al web de la Diputació de Girona 
(www.ddgi.cat a l’apartat de documentació) que ha de contenir la informació següent:  
 
a) Una relació classificada de la despesa de l’activitat, amb identificació del proveïdor, 
el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la factura;  
b) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
c) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública 
del Concert de Música de Cobla 2017. 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia. D’altra banda, es 
reduirà proporcionalment la subvenció concedida, d'acord amb el percentatge de 
finançament que consta en el punt setè d’aquest acord, en el supòsit que quan 
s’aporti la documentació justificativa, la despesa acreditada sigui inferior a la fixada 
com a despesa subvencionable. És inadmissible cap canvi de destinació. 
 
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.  
 
Tan bon punt els ajuntaments, presentin 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 presentin les al·legacions que s’estimin oportunes, amb la indicació 
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de que, si no ho fessin, es considerarà incomplerta l’obligació de justificació, amb les 
conseqüències que es determinen al punt següent. 
 
SISÈ. Termini de justificació i pagament de la subvenció. Es procedirà al pagament de 
la subvenció, per l’import de 1.750,00 € a cadascun dels ajuntaments, que representa 
un percentatge de finançament del 50,00 %, quan s’hagi presentat el compte 
justificatiu segons es detalla en el punt cinquè d’aquest acord. El termini, 
improrrogable, per a presentar els justificants finalitzarà el 15 de desembre de 2017.  
 
SETÈ. 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:  
 
El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 
El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets 
estatutaris.  
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. 
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.  
 
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. 
 
VUITÈ. Modificació. Els beneficiaris de les subvencions no podran demanar la 
modificació del pressupost ni del percentatge de finançament, ni sol·licitar un canvi de 
l’objecte o destí de la subvenció. 
 
NOVÈ. Notificar aquest acord a tots els beneficiaris que consten en el punt primer, 
segon i tercer d’aquest acord. 
 
DESÈ. Notificar aquest acord a la Cobla Orquestra La Selvatana, amb seu a 
Banyoles, i a l’Associació Cultural Dos per Quatre, de Girona. 
10. JG933/000033/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cul t., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenc ió 
nominativa a l'Ajuntament de Celrà per al finançame nt de les activitats de 
l'Escola Municipal de Dansa. (Exp. 2017/725). 
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L’Ajuntament de Celrà ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament de 
les activitats de l’Escola Municipal de Dansa i s’ha instruït l'expedient corresponent. 
(Exp. 2017/725). 
 
L’Escola Municipal de Dansa de Celrà, (EMDC), s’inspira en el dret dels ciutadans, 
reconegut per la Unió Europea, a rebre una educació artística de qualitat. L’EMDC és 
defineix com una escola de dansa contemporània i de noves tendències i té com a 
objectiu general la capacitació de l’alumnat de totes les edats, per a la pràctica de la 
dansa a nivell tècnic, creatiu i crític.  
 
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà 
una línia de cooperació amb equipaments culturals estratègics. El seu objectiu 
fonamental és garantir el manteniment de l’oferta cultural en el territori. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de l’Ajuntament de Celrà, 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. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural i la fiscalització 
realitzada segons la instrucció de control intern aprovada pel Ple de la Diputació de 
Girona de 20 de maig de 2014 i modificada pel Ple de la Diputació de Girona de 17 de 
març de 2015, la Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió 
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, 
ACORDA:  
 
PRIMER. Concedir la subvenció a l’Ajuntament de Celrà, per al finançament de les 
activitats de l’Escola de Dansa, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució 

2017/725 Ajuntament de 
Celrà 

P1705400H Activitats de 
l’Escola de 
Dansa i altres 

Fins al 15 de 
novembre del 
2017 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

177.350,00 € 75.000,00 € 10.000,00 € 13,33 % 75.000,00 € 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de DEU MIL EUROS (10.000,00 
€) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3260/46202 del pressupost de la 
Diputació de Girona de 2017. 
 
TERCER. Objecte. La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter 
singular i està destinada exclusivament a l’execució de les despeses d’activitats, que 
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consten en el pressupost de la sol·licitud i no podrà ser utilitzada per sufragar 
despeses d’altra naturalesa.  
 
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 Celrà, 
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. Obligacions del beneficiari. L’Ajuntament de Celrà, 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) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
SETÈ. Quantia, finançament i pagament. Es procedirà al pagament de la subvenció 
per l’import de 10.000,00 €, que representa un percentatge de finançament del 13,33 
%, quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com s’estableix en el punt vuitè 
d’aquest acord.  
 
VUITÈ. Règim de justificació. L’Ajuntament de Celrà ha de justificar la subvenció 
concedida, per l’import de 75.000,00 € corresponents a l’import de les despeses 
d’activitats que consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la 
presentació telemàtica al Registre General de la Diputació d’un compte justificatiu 
normalitzat que és a l’abast al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat a l’apartat 
de documentació) que ha de contenir la informació següent:  
 
a) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
b) 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;  
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
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d) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de 
les activitats de l’Escola Municipal de Dansa de Celrà. 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia. D’altra banda, es 
reduirà proporcionalment la subvenció concedida, d'acord amb el percentatge de 
finançament que consta en el punt setè d’aquest acord, en el supòsit que quan 
s’aporti la documentació justificativa, la despesa acreditada sigui inferior a la fixada 
com a despesa subvencionable. És inadmissible cap canvi de destinació.  
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 15 de novembre de 
2017. 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.  
 
Tan bon punt l’Ajuntament de Celrà 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. 
 
NOVÈ. 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. 
 
DESÈ. 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 Celrà, 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. 
 
ONZÈ. 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:  
 
El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 
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. 
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.  
 
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. 
 
DOTZÈ. 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. 
 
TRETZÈ. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Celrà. 
 
11. JG933/000054/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cul t., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenc ió 
nominativa al Consorci del Museu Memorial de l'Exil i (MUME), de La 
Jonquera, per al finançament de les activitats cult urals i el III Premi Walter 
Benjamin. (Exp. 2017/1807). 

 
El consorci del Museu Memorial de l’Exili, amb seu a La Jonquera, ha sol·licitat una 
subvenció nominativa per al finançament de les activitats culturals i III Premi 
Internacional Walter Benjamin i s’ha instruït l'expedient corresponent. (exp. 
2017/1807). 
 
El MUME és un centre de referència a nivell nacional pel que fa a la recuperació de la 
memòria històrica del nostre passat recent. Té una programació dinàmica durant tot 
l’any mitjançant l’organització d’activitats culturals diverses, com ara, exposicions, 
conferències, seminaris i concerts relacionats amb els aspectes històrics del museu. 
La restitució de treballs artístics i documentals de caire testimonial, la reflexió al 
voltant de la rellevància social de la memòria històrica i del foment d’una cultura cívica 
de la pau, són qüestions que el MUME té molt presents en la programació de les 
activitats. 
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La convocatòria del Premi Internacional Walter Benjamin, que té com a objectiu la 
projecció del filòsof judeoalemany a les comarques gironines i el reconeixement de 
l’escriptura assagística. 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 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 els equipaments museístics del territori. 
L’objectiu d’aquesta línia és donar suport a l’activitat dels museus de les comarques 
de Girona, sempre i quan estigui relacionada amb accions l’objectiu dels quals sigui 
arribar a nous públics, la difusió i promoció del patrimoni cultural, etc. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor del MUME, 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. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural i la fiscalització 
realitzada segons la instrucció de control intern aprovada pel Ple de la Diputació de 
Girona de 20 de maig de 2014 i modificada pel Ple de la Diputació de Girona de 17 de 
març de 2015, la Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió 
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, 
ACORDA: 
 
PRIMER. Concedir la subvenció al Consorci del Museu Memorial de l’Exili, (MUME), 
amb seu a La Jonquera, per al finançament de l’organització de les activitats culturals, 
que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució 

2017/1807 Consorci del 
Museu Memorial 
de l’Exili (MUME) 

G55024038 Activitats 
culturals i III 
Premi Walter 
Benjamin 

Fins al 15 de 
novembre de 
2017 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge 
de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

26.000,00 € 26.000,00 € 18.000,00 € 69,23 % 26.000,00 € 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de DIVUIT MIL EUROS, 
(18.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/46702 del pressupost 
de la Diputació de Girona de 2017. 
 
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.  
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El període d’execució de l’actuació subvencionada abraça des del 15 de desembre de 
2016 fins al 15 de novembre de 2017.  
 
QUART. Compatibilitat.  
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic 
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les 
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar 
el cost total de l'activitat subvencionada. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.  
Es considera que el Consorci del Museu Memorial de l’Exili, (MUME), 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 18.000,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 69,23 %, quan s’hagi presentat el compte 
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.  
 
El beneficiari resta obligat a presentar en el termini atorgat a l’efecte en el Registre 
General de la Diputació la justificació econòmica, de conformitat amb el que 
s’estableix en el punt setè d’aquest acord. 
 
SETÈ. Règim de justificació.  
El consorci del Museu Memorial de l’Exili, (MUME), ha de justificar la subvenció 
concedida, per l’import de 26.000,00 € corresponents 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) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
b) 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;  
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
d) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de 
les activitats culturals organitzades pel MUME. 
e) Declaració responsable  sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o 
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en compliment 
de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència (www.ddgi.cat a 
l’apartat de documentació). 
 
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. 
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És inadmissible cap canvi de destinació.  
 
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 30 de novembre de 
2017. 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.  
 
Tan bon punt el Consorci del Museu Memorial de l’Exili, (MUME), 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: 
 
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 Consorci del Museu Memorial de l’Exili, 
(MUME), 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; 
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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) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
ONZÈ. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
El Consorci del Museu Memorial de l’Exili, (MUME), 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:  
 
El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 
El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets 
estatutaris.  
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. 
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.  
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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. 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. 
 
QUINZÈ. Notificar aquest acord al Consorci del Museu Memorial de l’Exili, (MUME), 
amb seu a La Jonquera. 
 
12. JG933/000052/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cul t., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenc ió 
nominativa a la Fundació Festival de Cinema de Giro na, de Riudellots de la 
Selva, per al finançament del Festival de Cinema. ( Exp. 2017/1067). 

 
La Fundació Festival de Cinema de Girona, amb seu a Riudellots de la Selva, ha 
sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament del projecte Festival de 
Cinema de Girona i s’ha instruït l'expedient corresponent. (Exp. 2017/1067). 
 
El Festival de Cinema de Girona, amb una antiguitat de 29 anys és el més antic de 
categoria “B” a Catalunya. Al llarg d’aquests anys el Festival ha desenvolupat una 
trajectòria plena d’iniciatives que han anat teixint els objectius proposats, com ara, la 
proliferació de festivals de categoria “B”, la plataforma de talent emergent, la 
satisfacció del sector professional....La marca (GFF) descriu el festival com a tal, la 
seva activitat i la ciutat, de forma homologada a tot el món. La marca vesteix la ciutat i 
el país d’un prestigi cultural, modern i progressista.  
 
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 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 cinema. 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 de 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de la Fundació Festival de Cinema 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, la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un 



 
  

     Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 32 

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 de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural i la fiscalització 
realitzada segons la instrucció de control intern aprovada pel Ple de la Diputació de 
Girona de 20 de maig de 2014 i modificada pel Ple de la Diputació de Girona de 17 de 
març de 2015, la Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió 
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, 
ACORDA: 
 
PRIMER. Concedir la subvenció a la Fundació Festival de Cinema de Girona, amb 
seu a Riudellots de la Selva, per al finançament del projecte Festival de Cinema de 
Girona, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució 

2017/1067 Fundació Festival 
de Cinema de 
Girona_Riudellots 
de la Selva 

G17556747 Festival de 
Cinema de 
Girona 

De l’1 de 
gener al 30 de 
setembre de 
2017. 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge 
de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

130.000,00 € 130.000,00 € 10.000,00 € 7,69  % 130.000,00 € 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de DEU MIL EUROS, (10.000,00 
€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48011 del pressupost de la 
Diputació de Girona de 2017. 
 
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 abraça del dia 1 de gener al 30 de 
setembre de 2017. 
 
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 Festival de Cinema de Girona, 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 10.000,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 7,69 %, quan s’hagi presentat el compte justificatiu 
tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.  
 
El beneficiari resta obligat a presentar en el termini atorgat a l’efecte en el Registre 
General de la Diputació la justificació econòmica, de conformitat amb el que 
s’estableix en el punt setè d’aquest acord. 
 
SETÈ. Règim de justificació.  
La Fundació Festival de Cinema de Girona, ha de justificar la subvenció concedida, 
per l’import de 130.000,00 € corresponents 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) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
b) 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;  
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
d) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública 
del projecte Festival de Cinema de Girona. 
e) Declaració responsable  sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o 
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en compliment 
de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència (www.ddgi.cat a 
l’apartat de documentació). 
 
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 31 d’octubre de 
2017. 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.  
 
Tan bon punt la Fundació Festival de Cinema de Girona, 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 
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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: 
 
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. La Fundació Festival de Cinema de Girona, 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) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
ONZÈ. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
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La Fundació Festival de Cinema de Girona, 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:  
 
El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 
El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets 
estatutaris.  
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. 
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. 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 
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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. 
 
QUINZÈ. Notificar aquest acord a la Fundació Festival de Cinema de Girona, amb seu 
a Riudellots de la Selva. 
 
13. JG933/000049/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cul t., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Cooperació Cultural (017): Pagament activitats div erses escoles 
dins del primer trimestre curs escolar 2016/2017, p rograma Indika. (Exp. 
2016/5252). 

 
Vistes les Bases específiques reguladores de subvencions als centres de 
conservació, difusió i interpretació del patrimoni cultural i la memòria històrica en el 
marc del programa “Indika” de patrimoni cultural i educació de la Diputació de Girona 
(BOP núm. 11, de 19 de gener de 2016). (Exp. 2016/5252). 
 
Vista la Convocatòria pública de subvencions en règim de concurrència competitiva, 
als centres de conservació, difusió i interpretació del patrimoni cultural i la memòria 
històrica, en el marc del programa “Indika” de recursos educatius de la Diputació de 
Girona (curs 2016-2017) (BOP núm. 32, de 17 de febrer de 2016). 
 
Atès que la competència per a resoldre correspon a la Junta de Govern de la 
Diputació de Girona, segons allò establert a l'article 8 de les bases i al punt 6 de la 
convocatòria. 
 
L’art. 14 estableix que trimestralment, el centre patrimonial enviarà a la Diputació de 
Girona el compte justificatiu amb la relació de factures de les activitats dutes a terme 
al llarg del trimestre. S’hi adjuntaran les factures (originals o còpies compulsades) i les 
enquestes emplenades pels responsables del grup escolar (una enquesta per grup). 
 
Vistos els justificants que han presentat les entitats que formen part del programa 
Indika, pel curs 2016-2017. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural i la fiscalització 
realitzada segons la instrucció de control intern aprovada pel Ple de la Diputació de 
Girona de 20 de maig de 2014 i modificada pel Ple de la Diputació de Girona de 17 de 
març de 2015, la Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió 
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, 
ACORDA:  
 
PRIMER. Disposar les despeses corresponents al primer trimestre del curs escolar 
2016-2017 i que es relacionen tot seguit, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
500/3260/46200 del pressupost de la Diputació de Girona de 2017:  
 

Beneficiari NIF Import 
Fundació Gala-Salvador Dalí G17077694 168,75 € 
Confraria de Pescadors de l’Escala G17042136 150,75 € 
Consorci del Museu Memorial de l’Exili_MUME G55024038 595,35 € 
Conjunt Monumental de Sant Pere de Rodes Q0801970E 678,09 € 
Museu d’Arqueologia de Catalunya-Ullastret Q0801970E 373,50 € 
Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries Q0801970E 900,00 € 
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Museu d’Arqueologia de Catalunya-Girona Q0801970E 818,55 € 
TOTAL  3.684,99 € 

 
SEGON. Determinar que el lliurament de la subvenció resta condicionada al 
compliment de les bases específiques reguladores i de l'Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona. 
 
TERCER. Facultar àmpliament el president de la Diputació per a l'execució del 
present acord i la resolució dels compromisos que se'n derivin i perquè, si cal, d'acord 
amb la finalitat que es persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que 
eventualment s'hagin pogut advertir. 
 
14. JG933/000040/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cul t., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenc ió 
nominativa a la Fundació Casa de la Música, de Salt , per al finançament de 
les activitats i el funcionament del projecte de la  Casa de la Música (Exp. 
2017/811). 

 
La Fundació Privada Casa de la Música del Gironès, de Salt, ha sol·licitat una 
subvenció nominativa per al finançament de les activitats i el funcionament i s’ha 
instruït l'expedient corresponent. (Exp. 2017/811). 
 
La Casa de la Música és un projecte innovador dins del sector musical i de la gestió 
cultural, un projecte compartit entre les administracions públiques i la Fundació 
Privada, que intenta dinamitzar el sector musical en el camp de la música popular de 
manera transversal, des del suport als creadors, passant per el vessant social i fins 
arribar a la generació de nous públics. 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà 
una línia de subvenció específica per la cooperació amb equipaments culturals 
estratègics. L’objectiu d’aquesta línia és garantir el manteniment de l’oferta cultural a 
la demarcació.  
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de la Fundació Privada Casa de la Música del 
Gironès, de conformitat amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, la concessió de la subvenció es pot 
formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb el procediment regulat en l'article 
65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural i la fiscalització 
realitzada segons la instrucció de control intern aprovada pel Ple de la Diputació de 
Girona de 20 de maig de 2014 i modificada pel Ple de la Diputació de Girona de 17 de 
març de 2015, la Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió 
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, 
ACORDA: 
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PRIMER. Concedir la subvenció a la Fundació Casa de la Música del Gironès, de 
Salt, per al finançament del projecte Casa de la Música 2017, que es detalla a 
continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del 
beneficiari 

NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució 

2017/811 Fundació Privada 
Casa de la 
Música del 
Gironès_Salt 

G55233001 Projecte 
Casa de la 
Música 2017 

Fins al 15 de 
novembre de 
2017 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge 
de 
finançament 

Import a justificar 
 

184.000,00 € 184.000,00 € 67.000,00 € 36,41 % 184.000,00 € 
 

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de SEIXANTA-SET MIL 
EUROS, (67.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48024 del 
pressupost de la Diputació de Girona de 2017. 
 
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 comença el dia 1 de gener de 
2017 i finalitza el 15 de novembre de 2017. 
 
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. 
La Fundació Privada Casa de la Música del Gironès, disposarà d’un termini d’un mes, 
a comptar des de la notificació d’aquest acord, per acceptar la subvenció, així com les 
condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació estipulades en 
aquest acord.  
 
SISÈ. Pagament de la subvenció.  
De conformitat amb allò que disposa l’article 34.4 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, tan bon punt s’hagi produït l’acceptació d’aquest acord, de conformitat 
amb el punt cinquè, es procedirà al pagament de QUARANTA-SIS MIL NOU-CENTS 
EUROS (46.900,00 €), en concepte de bestreta, que correspon al 70% de l’import de 
la subvenció, com a finançament necessari per poder dur a terme les actuacions 
inherents a la subvenció. El pagament es farà sense necessitat de constitució de 
fiança o garantia. 
 
Quan la Fundació Privada Casa de la Música del Gironès, de Salt, hagi presentat al 
Registre General de la Diputació la justificació econòmica de l’anualitat en curs, de 
conformitat amb el que s’estableix en el punt setè d’aquest acord, es farà efectiva la 
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quantitat de VINT MIL CENT EUROS, (20.100,00 €), corresponents al 30% restant. El 
pagament s’efectuarà mitjançant transferència bancària. 
 
El beneficiari resta obligat a presentar en el termini atorgat a l’efecte en el Registre 
General de la Diputació la justificació econòmica, de conformitat amb el que 
s’estableix en el punt setè d’aquest acord. 
 
SETÈ. Règim de justificació.  
La Fundació Privada Casa de la Música del Gironès, ha de justificar la realització 
efectiva de l’objecte de la subvenció, per l’import de 184.000,00 € corresponents 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. Un compte justificatiu normalitzat que és a l’abast al web de la Diputació de Girona 
(www.ddgi.cat), a l’apartat de documentació, que ha de contenir la informació 
següent: 
 
a) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
b) 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;  
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
d) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de 
les activitats i funcionament de la Casa de la Música del Gironès. 
e) Declaració responsable  sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o 
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en compliment 
de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència (www.ddgi.cat a 
l’apartat de documentació). 
 
B. 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 Auditoría de Cuentas”, que ha de garantir, mitjançant un examen 
independent, que el beneficiari de l’ajut ha realitzat l’acció subvencionada i ha 
complert els requisits perquè se’n pugui fer el pagament. L’informe exposarà de forma 
clara, objectiva i ponderada els fets comprovats i les conclusions obtingudes.  
En el supòsit que el beneficiari no estigui obligat a auditar els comptes anuals, la 
designació de l’auditor la farà aquest beneficiari. 
En cas que el beneficiari estigui obligat a auditar els comptes anuals per un auditor 
sotmès a la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’auditoria de comptes, la revisió de la 
memòria d’actuació, així com la revisió del compte justificatiu la portarà a terme el 
mateix auditor.  
 
L’actuació dels auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de 
comptes justificatius de subvencions es farà de conformitat amb el que s’estableix a 
l’Ordre  EHA/1434/2007, de 17 de maig, per la qual s’aprova la norma d’actuació dels 
auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de comptes justificatius 
de subvencions en l’àmbit del sector públic estatal, que preveu l’article 74 del 
Reglament de la Llei 38/2008, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat 
per RD 887/2006 de 21 de juliol. 
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Les despeses d’elaboració de l’informe d’auditor es consideraran despeses 
subvencionables fins a un import màxim de 1.000,00 euros. 
 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment 
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el 
percentatge de desviació. 
 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat 
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva. 
 
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 30 de novembre de 
2017. 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.  
 
Tan bon punt la Fundació Casa de la Música del Gironès, presenti la documentació 
justificativa es procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb 
allò establert en aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 
dies, els defectes que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi 
oportunes, amb la indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta 
l’obligació de justificació, amb les conseqüències que es determinen al punt següent. 
 
VUITÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat.  
La Junta de Govern de la Diputació de Girona té la facultat de revisar la subvenció 
concedida i de modificar la resolució de concessió en el cas d’alteració de les 
condicions que s’han tingut en compte per a la concessió de la subvenció. En relació 
amb la possibilitat de modificació o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que 
disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa 
concordant. Es procedirà a exigir el reintegrament de la subvenció concedida en els 
supòsits previstos a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
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: 
 
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, 
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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 Privada Casa de la Música del Gironès, té les obligacions següents: 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
e) 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. 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 Privada Casa de la Música del Gironès, i els tercers relacionats amb 
l’objecte de la subvenció o la seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les 
actuacions de control financer que realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, 
d’acord amb el que estableix l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. La negativa al compliment d’aquesta obligació es considera 
resistència, excusa, obstrucció o negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, sense perjudici de les 
sancions que, si escau, hi puguin correspondre. 
 
DOTZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades.  
Els beneficiaris no podran concertar l'execució total o parcial de les activitats 
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la 
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització 
de la Diputació de Girona.    
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
TRETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta.  
Els beneficiaris d’aquestes subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als 
principis ètics i les regles de conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les 
següents:  
 
El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 
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. 
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. 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. 
 
QUINZÈ. Notificar aquest acord a la Fundació Privada Casa de la Música del Gironès 
de Salt. 
 
15. JG933/000053/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cul t., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenc ió 
nominativa a la Fundació Privada Fita, de Girona, p er al finançament de les 
activitats ordinàries de la Fundació (2017/694). 

 
La Fundació Privada Fundació Fita, de Girona, ha sol·licitat una subvenció nominativa 
per al finançament de les activitats ordinàries i el funcionament i s’ha instruït 
l'expedient corresponent. (Exp. 2017/694). 
 
La Fundació Fita, té com a objectius principals la promoció, divulgació i defensa de 
les manifestacions de l’esperit humà, de tots els temps i països, que tinguin un sentit 
de progrés i de modernitat i particularment l’art contemporani en les seves diverses 
formes d’expressió. L’exposició, la catalogació, la preservació i la divulgació de l’obra i 
pensament de Domènec Fita, mitjançant seminaris, cursos, conferències, col·loquis..., 
és també un altre dels seus principals objectius. 
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El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà 
una línia de subvenció específica per al patrimoni artístic. L’objectiu d’aquesta línia és 
augmentar la sensibilitat entorn a l’art, mitjançant accions de creació de nous públics.  
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de la Fundació Privada Fundació Fita, 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, 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 de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural i la fiscalització 
realitzada segons la instrucció de control intern aprovada pel Ple de la Diputació de 
Girona de 20 de maig de 2014 i modificada pel Ple de la Diputació de Girona de 17 de 
març de 2015, la Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió 
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, 
ACORDA: 
 
PRIMER. Concedir la subvenció a la Fundació Privada Fundació Fita, per al 
finançament de les activitats ordinàries i de funcionament, que es detalla a 
continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució 

2017/694 Fundació Privada 
Fundació Fita de 
Girona 

G17643578 Activitats 
ordinàries i de 
funcionament 

Fins al 15 de 
novembre de 
2017 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 100 % 60.000,00 € 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de SEIXANTA MIL EUROS, 
(60.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3330/48001 del pressupost 
de la Diputació de Girona de 2017. 
 
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 comença el dia 1 de gener de 
2017 i finalitza al 15 de novembre de 2017. 
 
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 
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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 Fundació Fita, disposarà d’un termini d’un mes, a comptar des 
de la notificació d’aquest acord, per acceptar la subvenció, així com les condicions 
generals i específiques fixades per a la seva aplicació estipulades en aquest acord.  
 
SISÈ. Pagament de la subvenció.  
De conformitat amb allò que disposa l’article 34.4 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, tan bon punt s’hagi produït l’acceptació d’aquest acord, de conformitat 
amb el punt cinquè, es procedirà al pagament de QUARANTA DOS MIL EUROS 
(42.000,00 €), en concepte de bestreta, que correspon al 70% de l’import de la 
subvenció, com a finançament necessari per poder dur a terme les actuacions 
inherents a la subvenció. El pagament es farà sense necessitat de constitució de 
fiança o garantia. 
 
Quan la Fundació Privada Fundació Fita, hagi presentat al Registre General de la 
Diputació la justificació econòmica de l’anualitat en curs, de conformitat amb el que 
s’estableix en el punt setè d’aquest acord, es farà efectiva la quantitat de DIVUIT MIL 
EUROS, (18.000,00 €), corresponents al 30% restant. El pagament s’efectuarà 
mitjançant transferència bancària. 
 
El beneficiari resta obligat a presentar en el termini atorgat a l’efecte en el Registre 
General de la Diputació la justificació econòmica, de conformitat amb el que 
s’estableix en el punt setè d’aquest acord. 
 
SETÈ. Règim de justificació.  
La Fundació Privada Fundació Fita, ha de justificar la realització efectiva de l’objecte 
de la subvenció, per l’import de 60.000,00 € corresponents 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. Un compte justificatiu normalitzat que és a l’abast al web de la Diputació de Girona 
(www.ddgi.cat), a l’apartat de documentació, que ha de contenir la informació 
següent: 
 
a) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
b) 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;  
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
d) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de 
les activitats i funcionament de la Fundació Privada Fundació Fita, de Girona. 
e) Declaració responsable  sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o 
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en compliment 
de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència (www.ddgi.cat a 
l’apartat de documentació). 
 
B. 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 
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“Instituto de Auditoría de Cuentas”, que ha de garantir, mitjançant un examen 
independent, que el beneficiari de l’ajut ha realitzat l’acció subvencionada i ha 
complert els requisits perquè se’n pugui fer el pagament. L’informe exposarà de forma 
clara, objectiva i ponderada els fets comprovats i les conclusions obtingudes.  
En el supòsit que el beneficiari no estigui obligat a auditar els comptes anuals, la 
designació de l’auditor la farà aquest beneficiari. 
En cas que el beneficiari estigui obligat a auditar els comptes anuals per un auditor 
sotmès a la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’auditoria de comptes, la revisió de la 
memòria d’actuació, així com la revisió del compte justificatiu la portarà a terme el 
mateix auditor.  
 
L’actuació dels auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de 
comptes justificatius de subvencions es farà de conformitat amb el que s’estableix a 
l’Ordre  EHA/1434/2007, de 17 de maig, per la qual s’aprova la norma d’actuació dels 
auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de comptes justificatius 
de subvencions en l’àmbit del sector públic estatal, que preveu l’article 74 del 
Reglament de la Llei 38/2008, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat 
per RD 887/2006 de 21 de juliol. 
 
Les despeses d’elaboració de l’informe d’auditor es consideraran despeses 
subvencionables fins a un import màxim de 1.000,00 euros. 
 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment 
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el 
percentatge de desviació. 
 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat 
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva. 
 
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 30 de novembre de 
2017. 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.  
 
Tan bon punt la Fundació Privada Fundació Fita, 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. 
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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: 
 
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.  
La Fundació Privada Fundació Fita, 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) 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. 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 Privada Fundació Fita, 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.  
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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:  
 
El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 
El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets 
estatutaris.  
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. 
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. 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. 
 
QUINZÈ. Notificar aquest acord a la Fundació Privada Fundació Fita, de Girona. 
 
16. JG933/000047/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cul t., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenc ió 
nominativa a la Fundació per a la Universitat Obert a de Catalunya (UOC) 
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per al finançament del manteniment i desplegament d e l'activitat de la UOC 
a Girona. (Exp. 2017/960). 

 
La Fundació Universitat Oberta de Catalunya, amb seu a Barcelona, (UOC), ha 
sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament del manteniment i 
desplegament de l’activitat de la UOC a Girona i s’ha instruït l'expedient corresponent. 
(Exp. 2017/960). 
 
La missió de la UOC és facilitar la formació de les persones al llarg de la vida, fent 
servir les noves tecnologies per superar les barreres del temps i de l’espai. El seu 
objectiu principal és fer avançar la creativitat de les persones i contribuir al progrés de 
la societat, impulsant la recerca entorn de la societat del coneixement; és per això que 
es dota d’una xarxa territorial que apropa el fet universitari arreu de les comarques 
gironines.  
 
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà 
una línia de cooperació econòmica amb universitats i estudis superiors. L’objectiu 
d’aquesta línia és fomentar l’accés al coneixement i a la formació professional 
superior a les comarques de Girona. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de la Fundació Universitat Oberta de Catalunya, 
(UOC), 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. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural i la fiscalització 
realitzada segons la instrucció de control intern aprovada pel Ple de la Diputació de 
Girona de 20 de maig de 2014 i modificada pel Ple de la Diputació de Girona de 17 de 
març de 2015, la Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió 
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, 
ACORDA:  
 
PRIMER. Concedir la subvenció a la Fundació Universitat Oberta de Catalunya, 
(UOC), per al finançament del manteniment i desplegament de l’activitat de la UOC a 
Girona, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució 

2017/960 Fundació Univer-
sitat Oberta de 
Catalunya (UOC 
Barcelona) 

G60667813 Manteniment i 
desplegament 
de les activi-
tats a Girona 

Des de l’1 de 
gener al 15 de 
novembre de 
2017 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a 
justificar 

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

 



 
  

     Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 49 

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de SEIXANTA-QUATRE MIL 
SIS-CENTS EUROS, (64.600,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
500/3260/48005 del pressupost de la Diputació de Girona de 2017. 
 
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 abraça del dia 1 de gener fins al 
15 de novembre de 2017.  
 
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 Universitat Oberta de Catalunya, (UOC), accepta la 
subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per a la seva 
aplicació estipulades en aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des de la 
notificació d’aquest acord, no manifesta el contrari.  
 
SISÈ. Quantia, finançament i pagament.  
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 64.600,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 70,29 %, quan s’hagi presentat el compte 
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.  
 
El beneficiari resta obligat a presentar en el termini atorgat a l’efecte en el Registre 
General de la Diputació la justificació econòmica, de conformitat amb el que 
s’estableix en el punt setè d’aquest acord. 
 
SETÈ. Règim de justificació.  
La Fundació Universitat Oberta de Catalunya, (UOC), ha de justificar la subvenció 
concedida, per l’import de 91.895,00 € corresponents a l’import de les despeses que 
consten en el pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació al 
Registre General de la Diputació de la documentació següent: 
 
a) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
b) 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;  

c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 

d) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública 
de les activitats de la UOC a les comarques gironines. 

e) Declaració responsable  sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o 
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en 
compliment de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència 
(www.ddgi.cat a l’apartat de documentació). 
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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 novembre de 
2017. 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.  
 
Tan bon punt la Fundació Universitat Oberta de Catalunya, (UOC), 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: 
 
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. 
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DESÈ. Obligacions del beneficiari. La Fundació Universitat Oberta de Catalunya, 
(UOC), 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) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
ONZÈ. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
La Fundació Universitat Oberta de Catalunya, (UOC), 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:  
El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 
El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets 
estatutaris.  
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. 
La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació i 
arbitrarietat en la presa de decisions. 
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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. 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. 
 
QUINZÈ. Notificar aquest acord a la Fundació Universitat Oberta de Catalunya, 
(UOC), amb seu a Barcelona. 
 
17. JG933/000055/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cul t., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenc ió 
nominativa al Consell Comarcal del Gironès per al f inançament de l'edició 
d'Escenaris_Teatre del Gironès. (Exp. 2017/1405). 

 
El Consell Comarcal del Gironès, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al 
finançament del projecte Escenaris, Teatre al Gironès i s’ha instruït l'expedient 
corresponent. (Exp. 2017/1405). 
 
El Consell Comarcal del Gironès, programa des de fa 13 anys teatre professional i 
amateur en els municipis de la comarca del Gironès. Aquesta programació es realitza 
de forma conjunta, simultània i itinerant en el màxim de municipis, amb l’objectiu de 
dinamitzar l’acció teatral de la comarca, al mateix temps que la suma d’esforços entre 
programadors permet economitzar els recursos necessaris.  
 
Escenaris 2017 es celebra entre els mesos de gener i juny, amb un total de 127 
representacions de teatre professional de companyies gironines i de la resta de 
Catalunya. 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà 
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una línia de subvencions per les arts escèniques, dins la qual s’hi engloben les 
accions de promoció del teatre. L’objectiu d’aquesta línia és garantir l’equilibri 
territorial i temàtic de l’oferta cultural relacionada amb les arts escèniques, així com, 
fomentar la implicació dels municipis en els projectes d’arts escèniques.  
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor del Consell Comarcal del Gironès, de conformitat 
amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona, la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de 
conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural i la fiscalització 
realitzada segons la instrucció de control intern aprovada pel Ple de la Diputació de 
Girona de 20 de maig de 2014 i modificada pel Ple de la Diputació de Girona de 17 de 
març de 2015, la Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió 
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat 
ACORDA: 
 
PRIMER. Concedir la subvenció al Consell Comarcal del Gironès, per al finançament 
de les activitats del projecte Escenaris, Teatre al Gironès, que es detalla a 
continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució 

2017/1405 Consell Comarcal 
del Gironès 

P6700003D Escenaris, 
Teatre al 
Gironès 

De gener a juny 
de 2017 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a justificar 
 

41.000,00 € 41.000,00 € 25.000,00 € 60,97 % 41.000,00 € 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de VINT-I-CINC MIL EUROS 
(25.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/46503 del pressupost 
de la Diputació de Girona de 2017. 
 
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 abraça del dia 1 de gener al 30 de 
juny de 2017. 
 
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 
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subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar 
el cost total de l'activitat subvencionada. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.  
Es considera que el Consell Comarcal del Gironès, accepta la subvenció, així com les 
condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació estipulades en 
aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest 
acord, no manifesta el contrari.  
 
SISÈ. Quantia, finançament i pagament.  
Quantia, finançament i pagament. Es procedirà al pagament de la subvenció per 
l’import de 25.000,00 €, que representa un percentatge de finançament del 60,97 %, 
quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest 
acord. 
 
El beneficiari resta obligat a presentar en el termini atorgat a l’efecte en el Registre 
General de la Diputació la justificació econòmica, de conformitat amb el que 
s’estableix en el punt setè d’aquest acord. 
 
SETÈ. Règim de justificació.  
El Consell comarcal del Gironès, ha de justificar la subvenció concedida, per l’import 
de 41.000,00 € corresponents a l’import de les despeses d’activitats que consten en el 
pressupost de la sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al 
Registre General de la Diputació d’un compte justificatiu normalitzat que és a l’abast 
al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat a l’apartat de documentació) que ha 
de contenir la informació següent:  
 
a) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
b) 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;  
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
d) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública 
del projecte Escenaris, Teatre al Gironès. 
 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia. D’altra banda, es 
reduirà proporcionalment la subvenció concedida, d'acord amb el percentatge de 
finançament que consta en el punt setè d’aquest acord, en el supòsit que quan 
s’aporti la documentació justificativa, la despesa acreditada sigui inferior a la fixada 
com a despesa subvencionable. És inadmissible cap canvi de destinació.  
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 31 de juliol de 2017 . 
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.  
 
Tan bon punt el Consell Comarcal del Gironès, presenti la documentació justificativa 
es procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert 
en aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els 
defectes que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, 
amb la indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de 
justificació, amb les conseqüències que es determinen al punt següent. 
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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: 
 
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 Consell Comarcal del Gironès, té les obligacions 
següents: 
 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb 
la col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
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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 Consell Comarcal del Gironès, i els tercers relacionats amb l’objecte de la 
subvenció o la seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control 
financer que realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que 
estableix l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
La negativa al compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, 
obstrucció o negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi 
puguin correspondre. 
 
DOTZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades. Els beneficiaris no 
podran concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb 
persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la contractació es realitzi amb 
les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització de la Diputació de Girona.  
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
TRETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes 
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de 
conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:  
 
El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 
El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets 
estatutaris.  
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. 
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. 
 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció 
del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
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CATORZÈ. 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. 
 
QUINZÈ. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Gironès, amb seu a Girona. 
 
18. JG933/000056/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cul t., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenc ió 
nominativa a l'Ajuntament de Girona per al finançam ent del Festival de 
Literatura MOT_Girona 2017. (Exp. 2017/2007). 

 
L’Ajuntament de Girona, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament del 
Festival MOT_Girona 2017 i s’ha instruït l'expedient corresponent. (Exp. 2017/2007). 
 
El Festival de literatura Girona-Olot, MOT, arriba aquest any a la 4a edició. S’inspira 
en el lema “Escriure el passat” i vol explorar els usos del passat en la literatura 
contemporània a través de múltiples punts de vista i de diversos gèneres literaris. 
S’estructura, fonamentalment, a partir de diàlegs distesos entre autors de qualitat 
contrastada i intel·lectuals, sempre al voltant d’un eix temàtica. La proximitat entre els 
autors i els lectors, la qualitat de les propostes i la selecció d’un tema diferent cada 
any són tres de les característiques del festival. L’objectiu fonamental del MOT és 
fonamentar la lectura i la divulgació literària apropant escriptors de primera línia a un 
públic que cada cop transcendeix més les comarques gironines. 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Cooperació Cultural tindrà 
una línia de subvencions específiques per al patrimoni literari, l’objectiu de la qual és 
augmentar la sensibilitat entorn el patrimoni literari i fomentar el coneixement dels 
autors de les comarques de Girona o que han deixat obra relacionada amb el territori. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de l’Ajuntament 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, 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 de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural i la fiscalització 
realitzada segons la instrucció de control intern aprovada pel Ple de la Diputació de 
Girona de 20 de maig de 2014 i modificada pel Ple de la Diputació de Girona de 17 de 
març de 2015, la Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió 
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, 
ACORDA: 
 
PRIMER. Concedir la subvenció a l’Ajuntament de Girona, per al finançament del 
Festival MOT_Girona 2017, que es detalla a continuació:  
 

Número Nom del NIF del Objecte de la Període 
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d'expedient 
electrònic 

beneficiari beneficiari subvenció d’execució 

2017/2007 Ajuntament de 
Girona 

P1708500B Festival 
MOT_Girona 
2017 

De l’1 de 
gener a l’1 
d’abril de 
2017 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge 
de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

62.500,00 € 62.500,00 € 15.000,00 € 24,00 % 62.500,00 € 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de QUINZE MIL EUROS 
(15.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/46211 del pressupost 
de la Diputació de Girona de 2017. 
 
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 abraça del dia 1 de gener a l’1 
d’abril de 2017. 
 
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 Girona, 
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 15.000,00 € que representa un percentatge de finançament del 24,00 
%, quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com s’estableix en el punt setè 
d’aquest acord. 
 
El beneficiari resta obligat a presentar en el termini atorgat a l’efecte en el Registre 
General de la Diputació la justificació econòmica, de conformitat amb el que 
s’estableix en el punt setè d’aquest acord. 
 
SETÈ. Règim de justificació. L’Ajuntament de Girona ha de justificar la subvenció 
concedida, per l’import de 62.500,00 € corresponents 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 d’un compte justificatiu normalitzat que és a l’abast 
al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat a l’apartat de documentació) que ha 
de contenir la informació següent:  
 
a) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
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b) 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;  
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
d) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública 
del Festival MOT_Girona 2017. 
 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia. D’altra banda, es 
reduirà proporcionalment la subvenció concedida, d'acord amb el percentatge de 
finançament que consta en el punt setè d’aquest acord, en el supòsit que quan 
s’aporti la documentació justificativa, la despesa acreditada sigui inferior a la fixada 
com a despesa subvencionable. És inadmissible cap canvi de destinació.  
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 14 de juliol de 2017 . 
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.  
Tan bon punt l’Ajuntament de Girona 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: 
 
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, 
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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 Girona, 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) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
ONZÈ. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
L’Ajuntament de Girona 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:  
 
El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 
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. 
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.  
 
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. 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. 
 
QUINZÈ. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Girona. 
 
19. JG933/000050/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cul t., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenc ió 
nominativa a DE-DE-EMA VISUAL, de Girona, per al fi nançament de Girona 
A Cappella Festival. (Exp. 2017/1646). 

 
DE-DE-EMA-VISUAL, SL de Girona, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al 
finançament del projecte Girona A Cappella Festival i s’ha instruït l'expedient 
corresponent. (Exp.2017/1646). 
 
DE-DE-EMA-VISUAL, SL, és qui organitza el festival Girona A Cappella, un festival 
sense instruments i expressat només amb la veu, on es pretén que hi tinguin cabuda 
tots els estils musicals del gènere (pop, coral, polifonies, sacra...), amb la participació 
de formacions de reconeixement internacional. Aquesta nova i original proposta té lloc 
durant els dies de Girona Temps de Flors. 
 
La música anomenada a cappella és una de les modalitats amb més difusió i bona 
rebuda per part de tot tipus de públic arreu del món. Malgrat això, ni al nostre país ni a 
l’Estat Espanyol no existeix cap festival dedicat exclusivament a aquesta rica i 
heterogènia forma d’expressió musical. Girona A Cappella Festival s’ha convertit en 
un referent a nivell europeu tant per als grups vocals com per al públic, ha obtingut 
una excel·lent reputació i gaudeix d’un gran seguiment i repercussió. 
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El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 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 de 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de DE-DE-EMA-VISUAL, SL, de conformitat amb 
allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona, la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant un acord, de 
conformitat amb el procediment regulat en l'article 65 del Reial Decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural i la fiscalització 
realitzada segons la instrucció de control intern aprovada pel Ple de la Diputació de 
Girona de 20 de maig de 2014 i modificada pel Ple de la Diputació de Girona de 17 de 
març de 2015, la Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió 
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, 
ACORDA: 
 
PRIMER. Concedir la subvenció a DE-DE-EMA-VISUAL, SL, de Girona, per al 
finançament del projecte Girona A Cappella Festival, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del 
beneficiari 

NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució 

2017/1646 DE-DE-EMA-
VISUAL, SL _ 
Girona 

B17752684 Girona A 
Cappella 
Festival  

Fins al 21 de 
maig de 2017 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge 
de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

64.000,00 € 64.000,00 € 17.000,00 € 26,56 % 64.000,00 € 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de DISSET MIL EUROS, 
(17.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/47906 del pressupost 
de la Diputació de Girona de 2017. 
 
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 abraça fins el dia 21 de maig de 
2017.  
 
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. 



 
  

     Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 63 

 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.  
Es considera que DE-DE-EMA-VISUAL, SL, accepta la subvenció, així com les 
condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació estipulades en 
aquest acord, si en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest 
acord, no manifesta el contrari.  
 
SISÈ. Quantia, finançament i pagament.  
Es procedirà al pagament de la subvenció, per l’import de 17.000,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 26,56 %, quan s’hagi presentat el compte 
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.  
 
El beneficiari resta obligat a presentar en el termini atorgat a l’efecte en el Registre 
General de la Diputació la justificació econòmica, de conformitat amb el que 
s’estableix en el punt setè d’aquest acord. 
 
SETÈ. Règim de justificació.  
DE-DE-EMA-VISUAL, SL, ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 
64.000,00 € corresponents 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) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
b) 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;  

c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 

d) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió 
pública del projecte Girona A Cappella Festival 2017. 

e) Declaració responsable  sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o 
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en 
compliment de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència 
(www.ddgi.cat a l’apartat de documentació). 

 
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 juny de 2017 . 
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.  
 
Tan bon punt DE-DE-EMA-VISUAL, SL, presenti la documentació justificativa es 
procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò establert en 
aquest acord, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, els defectes 
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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: 
 
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. DE-DE-EME-VISUAL, SL, té les obligacions 
següents: 
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui requerida 
respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i control de la Diputació de Girona, la Sindicatura de 
Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb la normativa aplicable; 
c) Notificar a la Diputació de Girona els ajuts obtinguts o demanats a altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control;  
e) Incloure el logotip de la Diputació de Girona en la documentació i en els mitjans de 
difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant que s’ha efectuat amb 
la col·laboració d’aquest organisme;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
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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.  
 
DE-DE-EME-VISUAL, SL, i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la 
seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que 
realitzi la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 
46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al 
compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o 
negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin 
correspondre. 
 
DOTZÈ. Prohibició de contractació amb persones vinculades. Els beneficiaris no 
podran concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb 
persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la contractació es realitzi amb 
les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització de la Diputació de Girona. 
Tampoc es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
TRETZÈ. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes 
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de 
conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:  
 
El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 
El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets 
estatutaris.  
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. 
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). 
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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. 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. 
 
QUINZÈ. Notificar aquest acord a DE-DE-EME-VISUAL, SL, de Girona. 
 
20. JG933/000046/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cul t., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenc ió 
nominativa a l'Agrupació Coral de les comarques gir onines per al 
finançament de les activitats i el funcionament de la programació 2017. 
(Exp. 2017/518). 

 
L’Agrupació Coral de les comarques gironines, amb seu a Girona, ha sol·licitat una 
subvenció nominativa per al finançament del projecte d’activitats i funcionament de la 
programació anual i s’ha instruït l'expedient corresponent (Exp. 2017/518). 
 
L’Agrupació Coral de les comarques gironines, és l’encarregada de preparar, 
coordinar i gestionar el programa d’activitats pròpies i col·lectives de prop d’un 
centenar de cors de la demarcació de Girona, com ara, temporada de concerts, 
mostres especialitzades, intercanvis, formació amb seminaris de tècnica vocal...i 
altres. 
 
L’interès de l’activitat i funcionament forma part de la missió i/o objectiu fonamental 
que des de la seva creació té l’Agrupació Coral, aportant serveis musicals i 
d’assessorament organitzatiu, impulsar a l’entorn del cant coral una activitat social 
que engloba 3.500 cantaires i que té un impacte directa de prop de 10.000 persones.  
 
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 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 les activitats de promoció de la música. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de l’Agrupació Coral de les comarques gironines, 
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. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural i la fiscalització 
realitzada segons la instrucció de control intern aprovada pel Ple de la Diputació de 
Girona de 20 de maig de 2014 i modificada pel Ple de la Diputació de Girona de 17 de 
març de 2015, la Junta de Govern a proposta, del diputat president de la Comissió 
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Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, 
ACORDA:  
 
PRIMER. Concedir la subvenció a l’Agrupació Coral de les comarques gironines, amb 
seu a Girona, per al finançament del projecte d’activitats i funcionament de la 
programació anual, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del 
beneficiari 

NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució 

2017/518 Agrupació Coral 
de les comarques 
gironines_Girona 

G17773995 Activitats i 
funcionamen
t de la 
programació 
anual 

Fins al 15 de 
novembre de 
2017 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge 
de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

43.500,00 € 43.500,00 € 40.000,00 € 91,95 % 43.500,00 € 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de QUARANTA MIL EUROS, 
(40.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48023 del pressupost 
de la Diputació de Girona de 2017. 
 
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 abraça fins al 15 de novembre de 
2017. 
 
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’Agrupació Coral de les comarques gironines, 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 40.000,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 91,95 %, quan s’hagi presentat el compte 
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.  
 
El beneficiari resta obligat a presentar en el termini atorgat a l’efecte en el Registre 
General de la Diputació la justificació econòmica, de conformitat amb el que 
s’estableix en el punt setè d’aquest acord. 
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SETÈ. Règim de justificació.  
L’Agrupació Coral de les comarques gironines, ha de justificar la subvenció 
concedida, per l’import de 43.500,00 € corresponents 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. Un compte justificatiu normalitzat que és a l’abast al web de la Diputació de Girona 
(www.ddgi.cat), a l’apartat de documentació, que ha de contenir la informació 
següent: 
 
Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
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;  
Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública de 
les activitats de la programació de l’Agrupació Coral a les comarques gironines. 
Declaració responsable  sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o 
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en compliment 
de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència (www.ddgi.cat a 
l’apartat de documentació). 
 
B. 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 Auditoría de Cuentas”, que ha de garantir, mitjançant un examen 
independent, que el beneficiari de l’ajut ha realitzat l’acció subvencionada i ha 
complert els requisits perquè se’n pugui fer el pagament. L’informe exposarà de forma 
clara, objectiva i ponderada els fets comprovats i les conclusions obtingudes.  
En el supòsit que el beneficiari no estigui obligat a auditar els comptes anuals, la 
designació de l’auditor la farà aquest beneficiari. 
En cas que el beneficiari estigui obligat a auditar els comptes anuals per un auditor 
sotmès a la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’auditoria de comptes, la revisió de la 
memòria d’actuació, així com la revisió del compte justificatiu la portarà a terme el 
mateix auditor.  
 
L’actuació dels auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de 
comptes justificatius de subvencions es farà de conformitat amb el que s’estableix a 
l’Ordre  EHA/1434/2007, de 17 de maig, per la qual s’aprova la norma d’actuació dels 
auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de comptes justificatius 
de subvencions en l’àmbit del sector públic estatal, que preveu l’article 74 del 
Reglament de la Llei 38/2008, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat 
per RD 887/2006 de 21 de juliol. 
 
Les despeses d’elaboració de l’informe d’auditor es consideraran despeses 
subvencionables fins a un import màxim de 1.000,00 euros. 
 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment 
atorgada. En el cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la 
subvenció es minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el 
percentatge de desviació. 
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Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat 
en el punt quart d’aquest acord, superin la despesa efectiva. 
 
És inadmissible cap canvi de destinació.  
 
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 30 de novembre de 
2017. 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.  
 
Tan bon punt l’Agrupació Coral de les comarques gironines, 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: 
 
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. L’Agrupació Coral de les comarques gironines, 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 
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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) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
ONZÈ. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
L’Agrupació Coral de les comarques gironines, 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:  
 
El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 
El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets 
estatutaris.  
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. 
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. 
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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. 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. 
 
QUINZÈ. Notificar aquest acord a l’Agrupació Coral de les comarques gironines, amb 
seu a Girona. 
 
21. JG933/000051/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cul t., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenc ió 
nominativa a l'Associació Cultural Lantana-Sifasol,  de Banyoles, per al 
finançament dels projectes TransDansa 3 i Expanding  Edges. (Exp. 
2017/656). 

 
L’Associació Cultural Lantana-Sifasol, amb seu a Banyoles, ha sol·licitat una 
subvenció nominativa per al finançament del projecte de les activitats culturals anuals 
de dansa i s’ha instruït l'expedient corresponent. (Exp. 2017/656). 
 
L’Associació Cultural Lantana-Sifasol, treballa amb l’expressió corporal mitjançant la 
dansa amb la voluntat de trencar la barrera entre l’espectador-ballarí-actor. Els 
projectes que duu a terme giren al voltant del diàleg entre la dansa i la paraula, tan 
escrita com dita. Destaquen dos projectes que la converteixen en una companyia 
singular a les comarques de Girona: les produccions inclusives i les jornades per a 
mestres i professors TransDans(a). 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 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 engloba la promoció de la dansa. 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 de 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de l’Associació Cultural Lantana-Sifasol, de 
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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. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural i la fiscalització 
realitzada segons la instrucció de control intern aprovada pel Ple de la Diputació de 
Girona de 20 de maig de 2014 i modificada pel Ple de la Diputació de Girona de 17 de 
març de 2015, la Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió 
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, 
ACORDA: 
 
PRIMER. Concedir la subvenció a l’Associació Cultural Lantana-Sifasol, amb seu a 
Banyoles, per al finançament del projecte de les activitats culturals anuals de dansa, 
que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del 
beneficiari 

NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució 

2017/656 Associació 
Cultural 
Lantana-
Sifasol_Banyol
es 

G64111065 Activitats cul-
turals anuals 
de dansa: 
TransDans(a)3 
i Producció 
inclusiva 
Expanding 
Edges 

De l’1 de 
gener fins al 
31 d’octubre 
de 2017 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

15.700,00 € 6.700,00 € 3.500,00 € 52,24 % 6.700,00 € 
 

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de TRES MIL CINC-CENTS 
EUROS, (3.500,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48031 del 
pressupost de la Diputació de Girona de 2017. 
 
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 les jordanes TransDansa 3 i la 
producció Expandign Edges 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 de l’1 de gener al 31 d’octubre 
del 2017.  
 
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. 
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CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.  
Es considera que l’Associació Cultural Lantana-Sifasol, 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 3.500,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 52,24 %, quan s’hagi presentat el compte 
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.  
 
El beneficiari resta obligat a presentar en el termini atorgat a l’efecte en el Registre 
General de la Diputació la justificació econòmica, de conformitat amb el que 
s’estableix en el punt setè d’aquest acord. 
 
SETÈ. Règim de justificació.  
L’Associació Cultural Lantana-Sifasol, ha de justificar la subvenció concedida, per 
l’import de 6.700,00 € corresponents a l’import de les despeses de les jornades 
TransDansa 3 i la producció Expanding Edges, 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)Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
b)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;  

c)Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 

d)Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública 
dels projectes subvencionats. 

 
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 
2017. 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.  
 
Tan bon punt l’Associació Cultural Lantana-Sifasol, 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. 
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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: 
 
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. L’Associació Cultural Lantana-Sifasol, 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)Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
ONZÈ. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
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consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
L’Associació Cultural Lantana-Sifasol, 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:  
 
El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 
El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets 
estatutaris.  
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. 
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.  
 
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. 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 
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subvencions; l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i la resta 
de normativa que hi sigui aplicable. 
 
QUINZÈ. Notificar aquest acord a l’Associació Cultural Lantana-Sifasol, amb seu a 
Banyoles. 
 
22. JG933/000057/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cul t., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenc ió 
nominativa a l'Ajuntament de Vidreres per al finanç ament del Festival de 
Jazz 2017. (Exp. 2017/1689). 

 
L’Ajuntament de Vidreres, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament 
del Festival de Jazz 2017 i s’ha instruït l'expedient corresponent. (Exp. 2017/1689). 
 
El Festival de Jazz de Vidreres arriba aquest any a la 4a edició. És un festival que es 
realitza a Vidreres durant tres dies del mes d’agost i compta amb grups punters del 
sector del nostre territori. Aquest any, el recorregut i el fil conductor de les actuacions 
que conformen la programació serà la figura d’Ella Fitgerald, cantant nord-americana 
de jazz, considerada, juntament amb Billie Holiday i Sarah Vaughan, la cantant més 
important i influent de la història del jazz i, en general, de la cançó melòdica popular. 
Durant els anys cinquanta va marcar tendència amb la seva concepció de la cançó 
melòdica, en paral·lel a l'obra de Frank Sinatra, amb les seves versions dels temes 
dels grans compositors de la cançó popular nord-americana. 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 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. 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 de 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de l’Ajuntament de Vidreres, 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. 
 
Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural, la Junta de Govern, 
a proposta del diputat president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves 
Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Concedir la subvenció a l’Ajuntament de Vidreres, per al finançament del 
Festival de Jazz 2017, que es detalla a continuació: 
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució 

2017/1689 Ajuntament de 
Vidreres 

P1722700J Festival de Jazz 
2017 

De l’1 de gener 
al 27 d’agost de 
2017 
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Cost total de 
l'objecte 

subvencionat 

Cost de les despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 

 

Percentatge de 
finançament 

Import a 
justificar 

 
15.000,00 € 15.000,00 € 3.000,00 € 20,00 % 15.000,00 € 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de TRES MIL EUROS (3.000,00 
€) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/46213 del pressupost de la 
Diputació de Girona de 2017. 
 
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 abraça del dia 1 de gener al 27 
d’agost de 2017. 
 
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 Vidreres, 
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 3.000,00 € que representa un percentatge de finançament del 20,00 %, 
quan s’hagi presentat el compte justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest 
acord. 
 
El beneficiari resta obligat a presentar en el termini atorgat a l’efecte en el Registre 
General de la Diputació la justificació econòmica, de conformitat amb el que 
s’estableix en el punt setè d’aquest acord. 
 
SETÈ. Règim de justificació. L’Ajuntament de Vidreres ha de justificar la subvenció 
concedida, per l’import de 15.000,00 € corresponents 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 d’un compte justificatiu normalitzat que és a l’abast 
al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat a l’apartat de documentació) que ha 
de contenir la informació següent:  
 
a) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
b) 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;  
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
d) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública 
del Festival de Jazz 2017. 
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Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia. D’altra banda, es 
reduirà proporcionalment la subvenció concedida, d'acord amb el percentatge de 
finançament que consta en el punt setè d’aquest acord, en el supòsit que quan 
s’aporti la documentació justificativa, la despesa acreditada sigui inferior a la fixada 
com a despesa subvencionable. És inadmissible cap canvi de destinació.  
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 29 de setembre de 
2017. 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.  
Tan bon punt l’Ajuntament de Vidreres 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: 
 
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. L’Ajuntament de Vidreres, 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 
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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) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
ONZÈ. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
L’Ajuntament de Vidreres 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:  
 
El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 
El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets 
estatutaris.  
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. 
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. 
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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.  
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. 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. 
 
QUINZÈ. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Vidreres. 
 
23. JG933/000048/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cul t., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenc ió 
nominativa al Grup Excursionista i Esportiu Gironí (GEiEG) per al 
finançament del projecte d'activitats culturals anu als. (Exp. 2017/1447). 

 
El Grup Excursionista i Esportiu Gironí, GEiEG, ha sol·licitat una subvenció 
nominativa per al finançament del projecte d’activitats culturals anuals i s’ha instruït 
l'expedient corresponent. (Exp.2017/1447). 
 
El projecte de l’Àrea Sociocultural del GEiEG, de Girona, té com a objectiu 
l’organització d’activitats culturals diverses, com ara, els cursos de sardanes, el cant 
coral, el parc infantil de Nadal, els casals i campus, la pujada a peu als Àngels, el 
concurs de pintura ràpida, els audiovisuals de muntanya i moltes més que es 
complementen amb les activitats esportives. 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 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 entitats i empreses culturals. L’objectiu 
d’aquesta línia és fomentar les accions culturals en el marc de l’associacionisme de 
les comarques de Girona i donar suport al desenvolupament d’empreses culturals que 
programen projectes en el territori. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor del Grup Excursionista i Esportiu Gironí, GEiEG, 
de conformitat amb allò que preveu l’article 22.2a de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, i l'article 16.1 de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona, la concessió de la subvenció es pot 
formalitzar mitjançant un acord, de conformitat amb el procediment regulat en l'article 
65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
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Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural i la fiscalització 
realitzada segons la instrucció de control intern aprovada pel Ple de la Diputació de 
Girona de 20 de maig de 2014 i modificada pel Ple de la Diputació de Girona de 17 de 
març de 2015, la Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió 
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, 
ACORDA: 
 
PRIMER. Concedir la subvenció al Grup Excursionista i Esportiu Gironí, GEiEG, per al 
finançament del projecte d’activitats socioculturals, que es detalla a continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del beneficiari NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució 

2017/1447 Grup 
Excursionista i 
Esportiu 
Gironí_GEiEG 

G17074600 Activitats 
socioculturals 
anuals 

Des de l’1 de 
desembre de 
2016 fins al 15 
de novembre 
de 2017 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

37.032,43 € 37.032,43 € 17.500,00 € 47,25 % 37.032,43 € 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de DISSET MIL CINC-CENTS 
EUROS, (17.500,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48012 del 
pressupost de la Diputació de Girona de 2017. 
 
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 abraça del dia 1 de desembre de 
2016 fins al 15 de novembre de 2017. 
 
QUART. Compatibilitat.  
La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic 
o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les 
subvencions compatibles amb la de la Diputació de Girona en cap cas no pot superar 
el cost total de l'activitat subvencionada. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció.  
Es considera que el Grup Excursionista i Esportiu Gironí, GEiEG, 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 17.500,00 € que representa 
un percentatge de finançament del 47,25 %, quan s’hagi presentat el compte 
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.  
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El beneficiari resta obligat a presentar en el termini atorgat a l’efecte en el Registre 
General de la Diputació la justificació econòmica, de conformitat amb el que 
s’estableix en el punt setè d’aquest acord. 
 
SETÈ. Règim de justificació.  
El Grup Excursionista i Esportiu Gironí, GEiEG, ha de justificar la subvenció 
concedida, per l’import de 37.032,43 € corresponents 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) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
b) 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;  
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
d) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública 
del projecte d’activitats socioculturals anual. 
e) Declaració responsable  sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o 
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en compliment 
de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència (www.ddgi.cat a 
l’apartat de documentació). 
 
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 novembre de 
2017. 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.  
 
Tan bon punt el Grup Excursionista i Esportiu Gironí, GEiEG, 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 
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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: 
 
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 Grup Excursionista i Esportiu Gironí, GEiEG, 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) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
ONZÈ. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
El Grup Excursionista i Esportiu Gironí, GEiEG, 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 
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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:  
 
El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 
El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets 
estatutaris.  
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. 
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. 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  
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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. 
 

QUINZÈ. Notificar aquest acord al Grup Excursionista i Esportiu Gironí, GEiEG, de 
Girona. 
 
En aquest punt el Sr. President s’absenta de la sessió. 
 
24. JG933/000043/2017-PPCICNTEB; Prop. Pres. CI Cul t., N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Cooperació Cultural (017): Aprovació d'una subvenc ió 
nominativa a Circus Arts Foundation, de Figueres, p er al Gran Circ de 
Nadal de Girona_Orient. (Exp. 2017/1077). 

 
Circus Arts Foundation, de Figueres, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al 
finançament del projecte Gran Circ de Nadal a Girona i s’ha instruït l'expedient 
corresponent. (Exp. 2017/1077). 
 

El Gran Circ de Nadal pretén consolidar-se com una de les principals activitats del 
Nadal de Girona, assimilant-se a l’oferta que es troba a les principals ciutats 
europees. La proposta del Gran Circ de Nadal de Girona es dirigeix a un ampli ventall 
d’espectadors anant des del nen a l’avi passant per a adolescents i mitjana edat: tots 
se senten interpel·lats directament per a l’espectacle proposat. La posada en escena, 
la riquesa del vestuari, la diversitat de les coreografies i presentacions, la dificultat de 
les acrobàcies són elements més fàcilment comprensibles per a l’adult. 
 

El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 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 de 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de Circus Arts Foundation, 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. 
 

Vist l'informe de la cap del centre gestor de Cooperació Cultural i la fiscalització 
realitzada segons la instrucció de control intern aprovada pel Ple de la Diputació de 
Girona de 20 de maig de 2014 i modificada pel Ple de la Diputació de Girona de 17 de 
març de 2015, la Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió 
Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, per unanimitat, 
ACORDA:  
 
PRIMER. Concedir la subvenció a Circus Arts Foundation, de Figueres, per al 
finançament del projecte “Gran Circ de Nadal a Girona – Orient”, que es detalla a 
continuació:  
 

Número 
d'expedient 
electrònic 

Nom del 
beneficiari 

NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període 
d’execució 
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2017/1077 Circus Arts 
Foundation de 
Figueres 

G55117923 Gran Circ de 
Nadal a 
Girona – 
Orient: 
producció i 
caixets 

De l’1 de 
novembre al 
29 de 
desembre de 
2016. 

Cost total de 
l'objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 
 

Percentatge 
de 
finançament 

Import a 
justificar 
 

311.000,00 € 181.000,00 € 23.000,00 € 12,70 % 181.000,00 € 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de VINT-I-TRES MIL EUROS, 
(23.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 500/3340/48018 del pressupost 
de la Diputació de Girona de 2017. 
 
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 producció i caixets 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 abraça del dia 1 de novembre al 
29 de desembre de 2016. 
 
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 Circus Arts Foundation, 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 12,70 %, quan s’hagi presentat el compte 
justificatiu tal com s’estableix en el punt setè d’aquest acord.  
 
El beneficiari resta obligat a presentar en el termini atorgat a l’efecte en el Registre 
General de la Diputació la justificació econòmica, de conformitat amb el que 
s’estableix en el punt setè d’aquest acord. 
 
SETÈ. Règim de justificació.  
Circus Arts Foundation, ha de justificar la subvenció concedida, per l’import de 
181.000,00 € corresponents a l’import de les despeses de producció i caixets 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) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat; 
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b) 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;  
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència; 
d) Un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, utilitzada en la difusió pública 
del projecte Gran Circ de Nadal – Orient. 
e) Declaració responsable  sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o 
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en compliment 
de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència (www.ddgi.cat a 
l’apartat de documentació). 
 
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 maig de 2017 . 
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.  
 
Tan bon punt Circus Arts Foundation, 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: 
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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. Circus Arts Foundation, 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) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
ONZÈ. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
Circus Arts Foundation, 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. 
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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:  
 
El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 
El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets 
estatutaris.  
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. 
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. 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. 
 
QUINZÈ. Notificar aquest acord a Circus Arts Foundation de Figueres. 
 
25. JG933/000018/2017-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI P rom. Econ., Admin. i 

Hisenda ; Secretaria General (005): Ratificació de la Resolu ció de 
Presidència de 9 de març de 2017, relatiu al conven i de col·laboració entre 
el Servei Meteorològic de Catalunya, Diputació de G irona i Diputació de 
Lleida. (Exp. 2017/1797). 

 
Se sotmet a ratificació de la Junta de Govern la resolució de Presidència de 9 de 
març de 2017, relativa al conveni de col·laboració entre el Servei Meteorològic de 
Catalunya, la Diputació de Girona i la Diputació de Lleida per a la millora de 
coneixement en temps real de les tempestes de pedra i calamarsa a les zones de 
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màxim impacte sobre els cultius de la fruita dolça de Lleida i Girona. (Exp. 
2017/1797); l’esmentada resolució es transcriu literalment a continuació: 
 
“ El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) gestiona i subministra la informació 
meteorològica per al territori català i garanteix la disponibilitat d’una informació de 
qualitat que serveixi de referència en tots aquells àmbits de competència que 
requereixen suport, assessorament i informació en matèria de meteorologia. 
L’article 4 de la Llei 15/2001, de 14 de novembre, de meteorologia, contempla entre 
les funcions del Servei Meteorològic de Catalunya l’assistència a les administracions i 
les institucions que necessiten informació meteorològica i climàtica  així com la 
col·laboració amb les mateixes, tot això sota els principis de coordinació, eficàcia i 
eficiència econòmica. 
Les Diputacions de Lleida i Girona Promocionen el coneixement científic d’un 
fenomen meteorològic que afecta el cultiu de la fruita dolça, d’acord amb el que 
disposa l’article 36.1.d) de la Llei 7/1985, modificada per la llei 27/2013 LARSAL que 
reconeix a les Diputacions competències en matèria de promoció i desenvolupament 
econòmic. 
Vist l’informe del Cap del Servei de Medi Ambient de 7 de març de 2017, que 
presenta el següent tenor literal: 
 “INFORME DE MEDI AMBIENT  
Vista la sol·licitud del Servei Meteorològic de Catalunya d’una subvenció directa de 
15.000€ mitjançant conveni de col·laboració entre el Servei Meteorològic de 
Catalunya, la Diputació de Girona i la Diputació de Lleida per a la millora del 
coneixement en temps real de les tempestes de pedra i calamarsa a les zones de 
màxim impacte sobre els cultius de la fruita dolça de Lleida i Girona. Exp. 2017/1797- 
CN/3569 
D’acord amb el que disposa l’article 36.1.d) de la Llei 7/1985, modificada per la llei 
27/2013 LARSAL que reconeix a les Diputacions competències en matèria de 
promoció del desenvolupament econòmic. 
S’INFORMA  
Que no és procedent obrir convocatòria pública, atès que el Servei Meteorològic de 
Catalunya és l’organisme oficial de la Generalitat competent en aquesta matèria. 
Que s’ha comprovat que el Servei Meteorològic de Catalunya compleix amb les seves 
obligacions amb l'Agència Tributària i la Seguretat Social. 
Que existeix crèdit per suficient i adequat en l’aplicació 300/1700/48001 amb càrrec a 
la corresponent bossa de vinculació. 
L'òrgan competent per aprovar el conveni és la Junta de Govern; tanmateix, atès que 
es preveu signar el conveni en data 8 de març, es proposa que s’aprovi el conveni per 
decret de presidència a ratificar per la Junta de Govern en la propera sessió.” 
D’acord amb els antecedents i de conformitat amb les atribucions que la vigent 
legislació de règim local atribueix a la Presidència (art. 34 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, de bases del règim local). RESOLC 
PRIMER. Aprovar el text del conveni de col·laboració entre  el Servei Meteorològic de 
Catalunya, la Diputació de Girona i la Diputació de Lleida relatiu a la millora del 
coneixement en temps real de les tempestes de pedra i calamarsa a les zones de 
màxim impacte sobre els cultius de la fruita dolça de Lleida i Girona, que presenta el 
següent tenor literal: 
 “ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI METEOROLÒGIC DE 
CATALUNYA, LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA PER A LA 
MILLORA DEL CONEIXEMENT EN TEMPS REAL DE LES TEMPESTES DE PEDRA 
I CALAMARSA A LES ZONES DE MÀXIM IMPACTE SOBRE ELS CULTIUS DE LA 
FRUITA DOLÇA DE LLEIDA I GIRONA. Exp. 2017/1797- CN/3569 
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_________________________________________________________________ 
Barcelona, 8 de març de 2017  
ENTITATS QUE INTERVENEN 
SERVEI METEOROLÒGIC DE CATALUNYA, amb NIF: Q-0801167-H, representat 
pel seu director, el Sr. Oriol Puig i Godes, segons acord de govern de data 15 de 
febrer de 2011. 
DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel seu vicepresident, el Sr. Miquel Noguer i 
Planas, facultat per a aquest acte per decret de presidència de data 7 de març de 
2017 i per la resolució de presidència de delegació de signatura de data 7 de març, i 
assistit pel secretari general, el Sr. Jordi Batllori i Nouvilas. 
DIPUTACIÓ DE LLEIDA, representada pel seu president, el Sr. Joan Reñé i Huguet.  
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) gestiona i subministra la informació 
meteorològica per al territori català i garanteix la disponibilitat d’una informació de 
qualitat que serveixi de referència en tots aquells àmbits de competència que 
requereixen suport, assessorament i informació en matèria de meteorologia. 
L’article 4 de la Llei 15/2001, de 14 de novembre, de meteorologia, contempla entre 
les funcions del Servei Meteorològic de Catalunya l’assistència a les administracions i 
les institucions que necessiten informació meteorològica i climàtica  així com la 
col·laboració amb les mateixes, tot això sota els principis de coordinació, eficàcia i 
eficiència econòmica. 
Les Diputacions de Lleida i Girona promocionen el coneixement científic d’un 
fenomen meteorològic que afecta el cultiu de la fruita dolça, d’acord amb el que 
disposa l’article 36.1.d) de la Llei 7/1985, modificada per la llei 27/2013 LARSAL que 
reconeix a les Diputacions competències en matèria de promoció del 
desenvolupament econòmic. 
Fonaments jurídics 
El protocol proposat té el seu fonament, entre d’altres, en els articles 144 i 191 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, i en l’article 108 i següents de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic de les administracions públiques de Catalunya. 
Es per tot això, que les parts, de comú acord, considerant les necessitats existents, i 
davant la coincidència d’objectius entre les diferents administracions, volen formalitzar 
un document que reculli aquestes intencions, per la qual cosa, tot reconeixent-se 
plena capacitat per a aquest acte, formalitzen aquest conveni que es regirà pels 
següents:  
PACTES 
Primer.- Objecte del conveni 
L’objecte del present conveni és l’organització i execució de la campanya meteocat 
pedra; la qual és un conjunt d’actuacions destinades a la millora dels coneixements 
en temps real de les tempestes de pedra i calamarsa a les zones de màxim impacte 
sobre els cultius de fruita dolça de Lleida i Girona. 
La informació que facilitarà el SMC es complementarà amb informacions aportades 
pels ciutadans, mitjançant fotos, vídeos i altres suports. 
Segon.- Desplegament del conveni 
Fer una campanya de divulgació per tal que el ciutadà estigui motivat per transmetre 
la informació al SMC just en els episodis de les tempestes de calamarsa i pedra, 
d’acord amb el contingut i pressupost de l’Annex d’aquest conveni. 
La presentació i inici de la campanya es farà a la fira de Sant Josep a Mollerussa i el fi 
de la campanya aprofitant la fira de Sant Miquel (finals de setembre) 
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Es prevista la promoció d’incentius com ara premis al millor foto-video-instagram-twit 
etc...la comissió de seguiment prevista en la clàusula quarta definirà el procediment 
dels mateixos. 
El pressupost anual de les actuacions és de 38.000,00 €. 
Les diputacions de Lleida i Girona es comprometen a aportar al SMC 15.000 € anuals 
cadascuna per a que el SMC desenvolupi les eines per a l’elaboració de la informació 
objecte del present conveni i l’SMC aportarà els 8.000,00 € restants. La subvenció 
s’estableix com percentatge del 40% de la despesa com a màxim i és una subvenció 
directa prevista en l’article 22.c) de la llei 38/2003 General de Subvencions.  
La subvenció és compatible amb altres subvencions i/o ingressos, sempre que no hi 
hagi sobrefinançament. 
Es consideraran subvencionables les despeses meritades durant la vigència del 
conveni encara que no hagin estat efectivament pagades abans de les dates de 
justificació. 
Per tal de percebre la subvenció de la Diputació de Girona, l’SMC haurà de presentar 
a la Diputació de Girona, abans del 30 de novembre de cada any la següent 
documentació: 
Compte justificatiu que, com a mínim, haurà de ser per una despesa igual o superior a 
38.000,00 €.  
Memòria de les actuacions fetes, la qual haurà d’incloure una còpia de tots els 
materials editats tant en suport paper com telemàtic. 
En cas que les despeses siguin superiors al pressupost de 38.000,00, l’increment 
anirà a càrrec de l’SMC; en cas que les despeses siguin inferiors, es reduirà 
proporcionalment la subvenció de la diputació de Girona, sempre que s’hagi complert 
la totalitat de l’objecte de la subvenció. 
Per tal de percebre la subvenció de la Diputació de Lleida, caldrà presentar el compte 
justificatiu simplificat, segons model normalitzat per la Diputació, que comprèn: 
Declaració de realització de l’actuació. 
Memòria de realització de l’actuació 
Memòria  econòmica de l’actuació.  
El termini per presentar la justificació de les despeses de cada anualitat, s’estendrà 
fins al 30 de juny.   
Amb la finalitat de donar compliment al que disposa la normativa general de 
subvencions, el SMC autoritza a la Diputació de Lleida perquè pugui sol·licitar les 
certificacions acreditatives del compliment de les obligacions tributàries i de la 
Seguretat Social. 
La quantitat a pagar es modificarà d'ofici: 
En cas que el SMC no justifiqui correctament tot l’import que s’ha de justificar, segons 
el que estableixi el present conveni. 
En cas que el beneficiari presenti un compte justificatiu per un import inferior al que 
s'ha de justificar. 
En ambdós casos es procedirà a modificar l'import establert, per ajustar-lo al que 
efectivament hagi estat justificat correctament. 
Per tal de percebre la subvenció de la Diputació de Lleida de 8.000 euros. 
Tercer.- Obligacions del beneficiari 
Són obligacions del SMC, les següents: 
Executar les accions objecte d’aquest conveni. 
Justificar el compliment dels requisits i les condicions i també la realització de 
l’activitat objecte de la subvenció. 
Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que ha d’efectuar l’òrgan concedent de la 
subvenció, si s’escau, i qualsevol altra de comprovació i control financer que puguin 
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dur a terme els òrgans de control competents, i aportar tota la informació que els sigui 
requerida en l’exercici de les actuacions anteriors. 
Comunicar a les diputacions, en qualsevol moment i en tot cas abans de la justificació 
de l’aplicació dels fons, l’obtenció d’altres subvencions, ajuts i ingressos o recursos 
que financin les activitats subvencionades. 
Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament 
auditats d’acord amb la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari, com 
també de tots els estats comptables i registres específics exigibles. 
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. 
Fer constar expressament el suport econòmic de la diputació de Girona i la diputació 
de Lleida en qualsevol acte, acció, publicitat o difusió de les actuacions 
subvencionades. L’incompliment d’aquesta obligació donarà lloc a la revocació de la 
subvenció. 
Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. 
Comunicar qualsevol modificació que es produeixi en el contingut de la declaració 
responsable de  la sol·licitud, durant la vigència del conveni. 
Quart.- Comissió de Seguiment 
Es crearà una Comissió de Seguiment, de composició paritària, formada per 2 
membres per una de les parts signatàries, que es reunirà almenys un cop a l’any per 
resoldre dubtes en la interpretació del conveni i en la col·laboració mútua o suggerir 
millores. 
Cinquè.- Vigència 
El present document tindrà vigència de dos anys des del moment de la seva 
signatura. 
Aquest conveni es podrà prorrogar de forma expressa i per acord unànime de les 
parts, per períodes anuals i per un màxim de dos anys més, fins a un màxim de 4 
anys en total des de la seva signatura. 
Sisè.- Causes d’extinció o resolució 
Aquest protocol es pot resoldre per alguna de les causes següents:  
Mutu acord de les parts 
Denúncia d’alguna o algunes de les parts 
Incompliment d’alguna de les parts, a la qual se citarà i s’escoltarà. 
Qualsevol altra causa de les previstes en la normativa vigent. 
Setè.- Interpretació 
El Director del Servei Meteorològic de Catalunya i els presidents de les Diputacions 
de Lleida i Girona seran qui, en darrera instància, arribaran a un acord, en el cas que 
hi hagi diferències en la interpretació d’aquest conveni. 
Vuitè.- Naturalesa del conveni i jurisdicció competent 
Aquest conveni té naturalesa administrativa, per la qual cosa correspondrà a la 
jurisdicció contenciosa administrativa el coneixement de les qüestions litigioses que 
puguin sorgir en la interpretació, modificació, resolució i efectes d’aquest conveni i 
que no hagin estat resoltes per la comissió de seguiment. 
Novè.- Normativa aplicable 
Sobre tot allò que no quedi prou clar en el conveni és aplicable l’Ordenança General 
de Subvencions de la Diputació de Girona, la Llei 38/2003 General de Subvencions i 
el seu reglament.  
Pel que fa a la Diputació de Lleida, en tot allò no previst en les pròpies clàusules del 
conveni, seran d’aplicació les normes reguladores de l’atorgament de subvencions 
directes de la Diputació de Lleida i dels seus organismes autònoms previstes a les 
bases d’execució del pressupost de cadascuna de les anualitats de vigència del 
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conveni, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Reglament 
de desplegament d’aquesta llei, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol. 
Desè.- verificació i control 
La Diputació de Girona i la Diputació de Lleida es reserven la facultat de verificar, pels 
mitjans que estimi convenients, fins i tot amb aplicació de tècniques de mostratge, 
l’acompliment de la inversió, la qual des del seu inici té la consideració de finalista. 
Tanmateix el control financer d'aquesta subvenció es regirà per allò establert en el 
títol III de la Llei 38/2003, General de subvencions, en correspondència amb la 
Disposició Addicional 14a del mateix cos legal. 
Onzè.- Reintegrament de la subvenció 
Es procedirà al reintegrament de la subvenció en cas d’incompliment dels pactes 
previstos en aquest conveni, i en els supòsits previstos a l'art. 37 de la Llei 38/2003, 
General de subvencions, i a les Ordenances Generals de Subvencions de la 
Diputació de Girona i de Lleida. 
I en prova de conformitat, totes les parts signen aquest conveni en el lloc i la data que 
s’indica, i del que es lliuren i signen tres exemplars.   
Pel Servei Meteorològic de Catalunya el Sr. Oriol Puig i Godes Director, Per la 
Diputació de Girona el vicepresident Sr. Miquel Noguer i Planas, Per la Diputació de 
Lleida el Sr. Joan Reñé i Huguet President.” 
ANNEX 
“Pressupost Campanya “#meteocatpedra 
El pressupost de la campanya per a la seva creació i la seva  difusió, es divideix en 
els següents conceptes i quantitats: 
1.Conceptualització de la campanya. 
-Definició i proposta d'objectius. 
-Estructura de fluxes i canals 
Import:               3.500€ 
2.Creativitat incloent idees creatives, redacció copy, 
creació de peces gràfiques així com declinació als 
diferents suports per a cadascuna de les fases: 
-llançament 
-desenvolupament mensual 
-final 
Import:       9.500€ 
3.Producció 
-originals per a insercions a premsa i digital 
-falques de ràdio 
-fullets tríptics 
Import:       7.000€ 
IMPORT TOTAL1+2+3     20.000€ 
4. Estratègia, planificació i compra de mitjans d’abast local/comarcal a Lleida i Girona. 
En tres fases: 
  a)Llançament 
-Premsa escrita comarcal 
  -Mitjans digitals: webs + xarxes socials. 
-edicions digitals de diaris en paper 
-edicions digitals de ràdios 
-diaris digitals 
  -Ràdios: 
   -comarcals 
   -nacionals amb desconnexió 
b)Mesos de campanya 
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-Premsa escrita comarcal 
  -Mitjans digitals: webs + xarxes socials. 
-edicions digitals de diaris en paper 
-edicions digitals de ràdios 
-diaris digitals 
  -Ràdios: 
   -comarcals 
   -nacionals amb desconnexió 
c)Presentació resultats finals i lliurament premis 
-Premsa escrita comarcal 
TOTAL IMPORT INVERSIÓ MITJANS   18.000€,- 
Per tant el pressupost avaluat per a la campanya de #meteocatpedra, és de 38.000€, 
sense IVA. 
Barcelona 10 de febrer de 2017”  
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa de 15.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària 300/1700/48001 “Ajuts a ONL en matèria ambiental” del pressupost 
d’enguany. 
TERCER. Determinar que seran subvencionables les despeses generades en la 
millora del coneixement en temps real de les tempestes de pedra i calamarsa a les 
zones de màxim impacte sobre els cultius de la fruita dolça de Lleida i Girona. 
QUART. Determinar que les actuacions objecte del conveni, així com les despeses 
que s’originin estan sotmeses a verificació i control per part de la Diputació de Girona.  
CINQUÈ. Facultar el vicepresident de la Diputació de Girona Sr Miquel Noguer i 
Planas per a la signatura del conveni i dels documents que siguin necessaris per 
portar a terme aquest acord.  
SISÈ. Traslladar el present acord al Servei Meteorològic de Catalunya i a la Diputació 
de Lleida.”  
 
La Junta de Govern, a proposta del diputat president de la Comissió Informativa de 
Promoció Econòmica, Administració i Hisenda, per unanimitat acorda ratificar la 
resolució, transcrita literalment, en tot el seu contingut i tal com ha estat redactada. 
 
26. JG933/000011/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Ter ritori i Sostenibilitat ; 

Medi Ambient (014): Modificació de la convocatòria de subvencions del 
programa de suport a la instal·lació de calderes i xarxes de calor de 
biomassa municipals,anualitat 2017. (EXP 2017/31). 

 
La Diputació de Girona, mitjançant edicte en el Butlletí Oficial de la Província núm. 83, 
del dia 30 d’abril de 2015, va publicar les Bases específiques reguladores de 
subvencions per inversions sostenibles als ajuntaments de la demarcació de Girona 
per a la instal·lació de calderes de biomassa. (Exp. 2017/31). 
 
L’objectiu d’aquesta convocatòria és subvencionar als ajuntaments per instal·lar, en 
equipaments de titularitat i/o gestió municipal, calderes de d’estella forestal i/o xarxes 
de calor que utilitzin aquest combustible per a la reducció d’emissions de CO2 i 
promoció de l’ús de biomassa forestal com a energia renovable a les comarques de 
Girona. 
 
Essent així, per acord de la Junta de Govern de data 3 d’agost de 2015 es van 
resoldre les subvencions per inversions sostenibles esgotant el crèdit pressupostari 
disponible de 500.000 euros. Davant la renúncia d’ajuntaments a les citades 
subvencions, en data de 3 de novembre de 2015, la Junta de Govern de la Diputació 
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de Girona, va acordar una segona resolució per esgotar de nou el crèdit pressupostari 
disponible de 500.000 euros. 
 
La darrera resolució de les subvencions en inversions sostenibles es va realitzar a 
finals de 2015, fet que va implicar una reducció rellevant dels terminis per a 
l’adjudicació i execució de les actuacions subvencionades. 
 
La complexitat, tant de les licitacions objecte d’ajut com de l’execució de les obres, les 
quals en diversos casos no es pogueren iniciar fins a l’estiu de 2016 per tal de 
garantir la mínima afectació del servei, (tenint en compte que les calderes a instal·lar 
s’ubicaven majoritàriament en escoles), ha implicat la impossibilitat de finalitzar les 
actuacions subvencionades en els terminis previstos. Per això ha estat necessari 
atorgar pròrrogues a alguns municipis beneficiaris dels ajuts i la resta ha justificat 
l’ajut dins els terminis establerts però amb mancances de documentació que no han 
estat subsanades, en alguns casos, fins a primers d’any 2017. 
 
Donat que l’article 16 de les citades bases definia que “Es pagarà el 90% de l’import 
de la subvenció, en concepte de bestreta, un cop l’ajuntament hagi acceptat de forma 
expressa la subvenció”, es va dur a terme el pagament d’aquestes bestretes al llarg 
del 2016. I que per tant resta per a fer efectiu el pagament del 10% restant de l’ajut. 
Import del qual, realitzades les valoracions pertinents ascendeix a 40.000 euros. 
 
L’any 2017 no ha estat possible incorporar de romanents els diners per fer front al 
pagament en concepte de pagament final de les subvencions per a inversions 
sostenibles 2015. 
 
La Junta de Govern va acordar en sessió de 24 de gener de 2017 aprovar la 
convocatòria de subvencions del programa de suport a la instal·lació de calderes i 
xarxes de calor de biomassa municipals, anualitat 2017 amb una dotació 
pressupostària de 370.000 euros. 
 
És necessari realitzar la modificació de la convocatòria de subvencions del programa 
de suport a la instal·lació de calderes i xarxes de calor de biomassa municipals, 
anualitat 2017, per tal de reduir la dotació d’aquesta a 330.000 euros, de tal manera 
que es puguin disposar de 40.0000 euros per a fer front al pagament pendent dels 
ajuts de la convocatòria de subvencions per inversions sostenibles als ajuntaments de 
la demarcació de Girona per a la instal·lació de calderes de biomassa de l’any 2015. 
D’acord amb els antecedents i l’informe tècnic, la Junta de Govern, a proposta del  
diputat delegat de Medi Ambient, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Modificar la convocatòria de subvencions del programa de suport a la 
instal·lació de calderes i xarxes de calor de biomassa municipals, anualitat 2017. De 
tal manera, que en l’article 2, on diu:  
 
“ L’import total destinat a la convocatòria és de tres-cents setanta mil euros. El crèdit 
pressupostari va amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i imports següents: 
 

Aplicació Pressupostària Import en euros 
Línia 1: 300/1700/76200 100.000,00 
Línia 2: 300/1700/76200 270.000,00 
Total 370.000,00 

“ 
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Ha de dir: 
 
 “ L’import total destinat a la convocatòria és de tres-cents setanta mil euros. El crèdit 
pressupostari va amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i imports següents: 
 

Aplicació Pressupostària Import en euros 
Línia 1: 300/1700/76200 90.000,00 
Línia 2: 300/1700/76200 240.000,00 
Total 330.000,00 

“ 
 
SEGON. Anul·lar el crèdit de 40.000,00 euros de l’aplicació pressupostària 
300/1700/76200 del pressupost 2017. 
 
TERCER. Facultar àmpliament el president de la Corporació als efectes de procedir a 
l’execució del present acord i per resoldre els recursos que es puguin interposar 
contra la modificació de la convocatòria. 
 
QUART. Enviar l’extracte de la modificació d’aquesta convocatòria a la Base de 
dades nacional de subvencions amb indicació expressa de la seva publicació al BOP 
de Girona. 
 
27. JG933/000006/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Ter ritori i Sostenibilitat ; 

Medi Ambient (014): Conveni entre DDGI, Aj. Girona,  Fund. Fira de Girona i 
l'Agència de residus de Catalunya pelr l'organitzac ió del Fòrum 
Internacional Wasteinprogress. (Exp. 2017/905-CN/35 63) 

 
L’Agència de Residus de Catalunya li correspon assolir els objectius fixats per l’article 
2 del Text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2009, de 21 de juliol, entre els que s’inclou el foment de la prevenció i la reducció de 
residus i llur perillositat, el reciclatge i altres formes de valorització material. 
 
En aquest sentit l’Agència de Residus de Catalunya està promovent l’aprovació del 
Programa de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya (PRECAT20), 
que preveu assolir un objectiu de valorització material del 55% el 2020. És 
necessària, doncs, una transició cap a estratègies d’economia circular que 
transformin l’actual model de gestió dels residus municipals. 
 
D’acord amb el seu objecte, l’Agència de Residus de Catalunya té interès en 
promoure la gestió de residus i la visió cap a l’economia circular, d’acord amb la 
planificació de residus, en el marc del Fòrum Internacional #wasteinprogress que 
tindrà lloc a Girona el proper mes de febrer de 2017. El Fòrum es constitueix en un 
bon marc d’intercanvi de coneixement, a nivell d’experiències internacionals en 
ciutats. 
 
L’Agència de Residus de Catalunya està interessada en col·laborar amb l’Ajuntament 
de Girona per al desenvolupament del Fòrum Internacional sobre la gestió de residus 
#wasteinprogress. 
 
La Diputació de Girona promou activitats d’educació per a la sostenibilitat per tal de 
formar i conscienciar en l’ecologia, les bones pràctiques i la sostenibilitat. 
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La Diputació de Girona ofereix suport a nivell tècnic i econòmic als ajuntaments per 
millorar i fomentar l’eficiència energètica i promoure la sostenibilitat. 
 
La Diputació de Girona està interessada en col·laborar amb l’Ajuntament de Girona 
per al desenvolupament del Fòrum Internacional sobre la gestió de residus 
#wasteinprogress. 
 
L’Ajuntament de Girona te l’obligació de garantir a tota la ciutadania la recollida de 
residus i la neteja viària. 
 
L’Ajuntament de Girona promou polítiques de prevenció de la generació de residus, 
atès que representen un problema ambiental important, consumeixen recursos, 
contaminen i generen grans despeses i en aquest sentit i per tal de reduir esforços, 
l’objectiu d’aquest Ajuntament es basa en la via cultural i educativa per evitar el 
consum innecessari, allargar la vida útil dels béns consumits i crear nous productes a 
partir dels materials reciclats. 
 
L’Ajuntament de Girona vol promoure un fòrum internacional sobre la gestió de 
residus municipals amb el nom de #wasteinprogress que es celebrarà els dies 6, 7 i 8 
de febrer de 2017, amb assistència de diferents ciutats d’arreu del món per 
intercanviar coneixement relacionats en la gestió dels residus municipals. 
 
La Fundació Fira de Girona fou constituïda l’any 1998, essent-ne els patrons 
l’Ajuntament de Girona,  la Cambra de Comerç de Girona, la Diputació de Girona i la 
Generalitat de Catalunya,  té com a finalitat programar, crear i organitzar amb caràcter 
decisori i executiu, i sense ànim de lucre, tot tipus de manifestacions firals admeses 
per la llei, i que consisteixen en exposicions comercials periòdiques de béns i serveis, 
destinades a apropar l’oferta i la demanda de les diferents branques professionals. 
 
Les quatre institucions tenen interès comú en l’organització del Fòrum Internacional 
Wasteinprogress. 
 
D'acord amb els antecedents, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de 
Medi Ambient, per unanimitat ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar la formalització d’un conveni entre l’Ajuntament de Girona, la 
Fundació Fira de Girona, l’Agència de residus de Catalunya i la Diputació de Girona 
per a l’organització del Fòrum Internacional Wasteinprogress, Exp. 2017/905. 
CN/3563, del següent tenor literal: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ECONÒMICA ENTRE L’AGÈNCIA  DE RESIDUS 
DE CATALUNYA, LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, L’AJUNTAMENT DE GIRONA I LA 
FUNDACIÓ FIRA DE GIRONA PER A LA CELEBRACIÓ DEL FÓR UM 
INTERNACIONAL DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS 
#WASTEINPROGRESS, ELS DIES 6,7 I 8 DE FEBRER DE 201 7. Exp. 2017/905. 
CN/3563. 
Girona, ------------- 
REUNITS 
L’Honorable senyor Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya i president de l'Agència de Residus de Catalunya, entitat de 
dret públic adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya, en la representació que exerceix en virtut de l'article 63 del Decret 
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legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora 
dels residus, i l'article 10 del Decret 245/1993, de 14 de setembre, d'aprovació dels 
Estatuts de l'Agència de Residus de Catalunya, amb domicili al carrer Dr. Roux, 
número 80, de Barcelona, i amb NIF Q-5856373E. 
El senyor  Pere Vila i Fulcarà, com a president de la Diputació de Girona, amb NIF 
P1700000A i domicili a la Pujada de Sant Martí, 4-5, de Girona, nomenat per acord 
del Ple de data 1 de juliol de 2015, assistit pel secretari general, senyor Jordi Batllori i 
Nouvilas. 
La senyora Marta Madrenas i Mir, qui actua en nom i representació de l’Ajuntament 
de Girona, amb NIF P1708500B, per la seva qualitat d’alcaldessa presidenta amb les 
facultats atorgades per l’article 53.1a) del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, assistida pel 
secretari general de la Corporació, senyor José Ignacio Araujo Gómez. 
El senyor Domènec Espadalé i Vergés, president i representant de la Fundació Fira 
de Girona, amb NIF G17543083 i domicili a Passeig de la  Devesa, 34-36 de Girona. 
Totes les parts es reconeixen en plena capacitat legal per subscriure aquest Conveni i 
a aquests efectes  
MANIFESTEN 
Que a l’Agència de Residus de Catalunya li correspon assolir els objectius fixats per 
l’article 2 del Text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2009, de 21 de juliol, entre els que s’inclou el foment de la prevenció i la reducció de 
residus i llur perillositat, el reciclatge i altres formes de valorització material. 
En aquest sentit l’Agència de Residus de Catalunya està promovent l’aprovació del 
Programa de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya (PRECAT20), 
que preveu assolir un objectiu de valorització material del 55% el 2020. És 
necessària, doncs, una transició cap a estratègies d’economia circular que 
transformin l’actual model de gestió dels residus municipals. 
D’acord amb el seu objecte, l’Agència de Residus de Catalunya té interès en 
promoure la gestió de residus i la visió cap a l’economia circular, d’acord amb la 
planificació de residus, en el marc del Fòrum Internacional #wasteinprogress que 
tindrà lloc a Girona el proper mes de febrer de 2017. El Fòrum es constitueix en un 
bon marc d’intercanvi de coneixement, a nivell d’experiències internacionals en 
ciutats. 
Que l’Agència de Residus de Catalunya està interessada en col·laborar amb 
l’Ajuntament de Girona per al desenvolupament del Fòrum Internacional sobre la 
gestió de residus #wasteinprogress. 
Que la Diputació de Girona promou activitats d’educació per a la sostenibilitat per tal 
de formar i conscienciar en l’ecologia, les bones pràctiques i la sostenibilitat. 
Que la Diputació de Girona ofereix suport a nivell tècnic i econòmic als ajuntaments 
per millorar i fomentar l’eficiència energètica i promoure la sostenibilitat. 
Que la Diputació de Girona està interessada en col·laborar amb l’Ajuntament de 
Girona per al desenvolupament del Fòrum Internacional sobre la gestió de residus 
#wasteinprogress. 
Que l’Ajuntament de Girona te l’obligació de garantir a tota la ciutadania la recollida 
de residus i la neteja viària. 
Que l’Ajuntament de Girona promou polítiques de prevenció de la generació de 
residus, atès que representen un problema ambiental important, consumeixen 
recursos, contaminen i generen grans despeses i en aquest sentit i per tal de reduir 
esforços, l’objectiu d’aquest Ajuntament es basa en la via cultural i educativa per 
evitar el consum innecessari, allargar la vida útil dels béns consumits i crear nous 
productes a partir dels materials reciclats. 
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Que l’Ajuntament de Girona vol promoure un fòrum internacional sobre la gestió de 
residus municipals amb el nom de #wasteinprogress que es celebrarà els dies 6, 7 i 8 
de febrer de 2017, amb assistència de diferents ciutats d’arreu del món per 
intercanviar coneixement relacionats en la gestió dels residus municipals. 
Que la Fundació Fira de Girona constituïda l’any 1998, essent-ne els patrons 
l’Ajuntament de Girona,  la Cambra de Comerç de Girona, la Diputació de Girona i la 
Generalitat de Catalunya,  té com a finalitat programar, crear i organitzar amb caràcter 
decisori i executiu, i sense ànim de lucre, tot tipus de manifestacions firals admeses 
per la llei, i que consisteixen en exposicions comercials periòdiques de béns i serveis, 
destinades a apropar l’oferta i la demanda de les diferents branques professionals. 
Que el cost d'execució de la celebració del Fòrum, segons pressupost elaborat, 
s'estableix en la quantia de 120.000€ (IVA exclòs). 
ACORDEN 
Primer.-  Objecte i import de la subvenció.   
L’objecte d’aquest conveni és establir la col·laboració entre l’Agència de Residus de 
Catalunya, la Diputació de Girona, l’Ajuntament de Girona i la Fundació Fira de 
Girona, i instrumentalitzar el finançament a favor de la Fundació Fira de Girona per tal 
d’organitzar, finançar i promoure la celebració del Fòrum Internacional sobre la gestió 
de residus #wasteinprogress.  
Amb aquesta finalitat i pel present conveni, les institucions es comprometen a realitzar 
les següents aportacions econòmiques en favor de la Fundació Fira de Girona: 
Agencia de Residus de Catalunya ARC 15.000 € 
Diputació de Girona               15.000 € 
Ajuntament de Girona    10.000 € 
Segon .-Compromisos de l’ARC  
L’Agència de Residus de Catalunya es compromet a: 
Donar suport a la difusió de l’esdeveniment #wasteinprogress, a través dels medis de 
difusió propis. 
Col·laborar en el finançament de l’esdeveniment #wasteinprogress amb un import 
màxim de 15.000 €, a través d’una subvenció directa a Fundació Fira de Girona. 
Les condicions d’atorgament, justificació i pagament de la subvenció directa atorgada 
per l’Agència de Residus de Catalunya a Fundació Fira de Girona, s’inclouen en el 
punt Sisè del present conveni. 
Tercer. - Compromisos de la Diputació de Girona.  
Donar suport a la difusió de l’esdeveniment #wasteinprogress, a través dels medis de 
difusió propis. 
Col·laborar en el finançament de l’esdeveniment #wasteinprogress amb un import 
màxim de 15.000 €. 
Les condicions d’atorgament, justificació i pagament de la subvenció directa atorgada 
per la Diputació de Girona a Fundació Fira de Girona, s’inclouen en el punt Sisè del 
present conveni. 
Quart. - Compromisos de l’Ajuntament de Girona  
Donar suport a la difusió de l’esdeveniment #wasteinprogress, a través dels medis de 
difusió propis. 
Col·laborar en el finançament de l’esdeveniment #wasteinprogress amb un import 
màxim de 10.000 €. 
Les condicions d’atorgament, justificació i pagament de la subvenció directa atorgada 
per l’Ajuntament de Girona a Fundació Fira de Girona, s’inclouen en el punt Sisè del 
present conveni. 
Cinquè.-  Compromisos de la Fundació Fira de Girona. 
 La Fundació Fira de Girona es compromet a: 
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Organitzar i gestionar el Fòrum Internacional  sobre la gestió de residus 
#wastinprogress, des de la reserva d’espais, calendari de ponències, gestió 
d’entrades, elaboració del dossier de premsa, etc. i adaptar els espais de la Fira a les 
necessitats del Fòrum, així com dur a terme la secretaria tècnica.  
Inserir el logotip de l’Ajuntament de Girona, de l’Agència de Residus de Catalunya i de 
la Diputació de Girona en les diferents accions publicitàries i promocionals que es 
realitzin amb motiu de l’esdeveniment i donar presencia dins el programa oficial a les 
marques institucionals de l’Ajuntament de Girona, Agència de Residus de Catalunya i 
Diputació de Girona. 
Entregar a l’Agència de Residus de Catalunya, a la Diputació de Girona i a 
l’Ajuntament de Girona, un recull de premsa sobre informacions aparegudes referents 
a l’esdeveniment que permeti valorar-ne el retorn. 
Sisè.-  Atorgament, justificació i pagament de la subvenci ó 
6.1. Agència de Residus de Catalunya 
Aquest conveni serveix com a proposta, resolució d’atorgament i acceptació de la 
subvenció directa dinerària que atorga l’Agència de Residus de Catalunya a favor de 
la Fundació Fira de Girona, per un import màxim de quinze mil euros (15.000,00€) 
destinat al cofinançament de l’organització i gestió del Fòrum Internacional sobre 
gestió de residus #wasteinprogress. 
Aquest import s’atorga en concepte d’una subvenció directa a favor de la Fundació 
Fira de Girona, i es realitzarà amb càrrec a la partida pressupostària 4810001 del 
pressupost de 2016 de l’Agència de Residus de Catalunya. 
Les condicions de justificació de les actuacions a realitzar es concreten en el següent: 
El termini per a l’execució de les actuacions objecte de la subvenció finalitzarà en 
acabar l’esdeveniment el 8 de febrer de 2017. 
La data límit per a la justificació de les despeses derivades de l’esmentades 
actuacions subvencionades serà com a més tard el 31 de juliol de 2017. 
Per tal de justificar les despeses, la Fundació Fira de Girona haurà de presentar a 
l’Agència de Residus de Catalunya el document de justificació normalitzat “Model de 
justificant de despeses de les subvencions directes” juntament amb les factures 
originals o fotocòpies compulsades i rebuts o documents acreditatius d’haver efectuat 
el pagament, i el “Model de sol·licitud de transferència bancària per a pagament”. El 
model estarà disponible a la web de l’Agència de Residus de Catalunya 
(http://residus.gencat.cat/). Aquest model haurà d’anar signat responsable de la 
Fundació i s’haurà de fer constar la documentació següent: 
Dades bancàries de l’ens beneficiari, seguint el model disponible a la web de 
l’Agència de Residus de Catalunya (http://residus.gencat.cat/). 
Certificació que l'import que es justifica s'ha destinat íntegrament a finançar l'actuació 
per a la qual fou concedida la subvenció, la qual ha estat realitzada amb compliment 
de les obligacions establertes en la resolució d’atorgament (Conveni) . 
Certificació que la quantia de l'aportació efectuada per l'Agència de Residus de 
Catalunya conjuntament, si s’escau, amb les altres fonts específiques de finançament 
de l'actuació no supera el seu cost total. 
Cerificació que el cost de l’adquisició de les despeses subvencionables no és superior 
al valor de mercat. 
Certificació que l'import imputat a aquesta justificació només inclou la part d'IVA no 
deduïble per part de l’ens beneficiari. 
Certificació que s’ha complert el que disposa l'article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions. 
Certificació dels fons amb que s’ha finançat l’actuació subvencionada. 
Relació de les factures presentades com a justificant de la despesa. Caldrà adjuntar-
ne fotocòpies compulsades i els justificants de pagament corresponents. 
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Certificació que l’ens beneficiari està al corrent de les seves obligacions tributàries 
amb la Generalitat, l’Estat i la Seguretat Social i que aquest ens autoritza a l’Agència 
de Residus de Catalunya a sol·licitar informació, prèvia al pagament, per tal de 
comprovar que el beneficiari es troba al corrent d’aquestes obligacions. 
Certificació que tots els documents originals relacionats estan en poder d’aquesta 
entitat i, si s’escau, seran presentats a sol·licitud de l’Agència de Residus de 
Catalunya. 
Ha de quedar constància de la data de lliurament de la justificació de la subvenció a 
l’Administració mitjançant registre d’entrada. 
El pagament s’efectuarà previ informe favorable del departament de Comunicació de 
l’Agència de Residus de Catalunya de la documentació justificativa presentada. 
La tresoreria comprovarà el compliment pel beneficiari de llurs obligacions tributàries 
davant la Generalitat, i en cas contrari, s’iniciarà el procediment de compensació dels 
crèdits a percebre pel beneficiari fins a satisfer els deutes pendents, tant si són de 
naturalesa tributària com si no ho són. 
En qualsevol moment es podrà demanar al beneficiari la informació i la documentació 
relacionada amb l’objecte i finalitat de la subvenció necessària per al seguiment 
posterior de les actuacions objecte d’aquest Conveni. 
El beneficiari resta obligat a informar a l’Agència de Residus de Catalunya de la 
percepció de qualsevol subvenció per la mateixa finalitat i a proposar-li qualsevol 
canvi que, dins de la pròpia finalitat, pugui produir-se en el destí de la subvenció que, 
si procedeix, haurà de ser expressament autoritzat per l’òrgan concedent. 
De conformitat amb l’establert a l’article 90 bis del Text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, el 
beneficiari de la subvenció haurà de sotmetre als seus òrgans interns i independents 
de control la comprovació de la destinació adequada de la mateixa. 
Igualment, haurà de garantir que llurs òrgans de govern coneixen, analitzen i debaten, 
de manera directa i independent dels responsables directes de la gestió, les 
auditories fetes sobre els comptes de l’entitat. 
En funció del que estableix l’article 92 bis del Text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, el 
beneficiari no podrà fer donacions, aportacions o prestacions de serveis a títol gratuït 
a favor de partits polítics, fundacions o associacions que estiguin vinculades 
orgànicament als mateixos, des de la presentació de la sol·licitud fins a l’acabament 
de l’activitat subvencionada.  
Així mateix, el beneficiari no podrà dur a terme les activitats referides anteriorment, en 
favor de qualsevol altra persona jurídica, per un import superior a tres mil euros, o 
inferior, quan acumuladament i respecte d’un mateix perceptor ultrapassin en 
l’exercici corrent aquesta quantia, llevat dels casos previstos en l’esmentat article 92 
bis apartats 2 a), b) i c).  
Les despeses subvencionables estan subjectes a totes les disposicions contingudes a 
l’article 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
Si s’acredita que s’ha produït alguna de les causes de revocació previstes a la 
normativa, s’haurà d’iniciar l’expedient oportú, d’acord amb les regles previstes a la 
mateixa. 
Comunicar en el moment de la justificació a l’òrgan concedent la informació relativa a 
les retribucions dels òrgans de direcció o administració, a l’efecte de fer-les públiques, 
d’acord amb el previst a l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
6.2. Diputació  de Girona 
L’aportació de la Diputació de Girona té naturalesa de subvenció de concessió 
directa, d'acord amb el que disposa l'article 15.c) de l'Ordenança general de 
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subvencions de la Diputació de Girona, de 21 de febrer de 2012, i es farà efectiva, 
quant al 50%, equivalent a 7.500€, en concepte de bestreta i de forma anticipada, 
d'acord amb el que disposa l'article 31.4 de l'Ordenança general de subvencions. 
El 50% restant, una vegada finalitzat l'esdeveniment, aportant dos còpies del compte 
justificatiu, ajustat al que determina l'article 27 de l'ordenança reguladora (Model 
www.ddgi.cat/subvencions/documentació), a través de l'aportació de la memòria 
justificativa de l'activitat realitzada; relació de les despeses efectuades amb 
identificació del proveïdor, número del document, concepte i data de l'emissió de la 
factura; el detall del finançament final de les despeses del concepte subvencionat, 
amb indicació de la procedència dels ingressos i subvencions i les factures originals o 
còpia compulsada. 
Pel supòsit que el cost de l'objecte subvencionat finalment resulti superior, la 
subvenció es mantindrà en la seva quantia inicial. D'altra banda, l'import de la 
subvenció es reduirà proporcionalment d'acord amb el percentatge de finançament 
establert en el supòsit que quan s'aporti la documentació justificativa, la despesa 
justificada sigui inferior a la fixada, despesa subvencionable. 
Es consideren despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el termini previst, 
encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l'acabament del període de 
la justificació.  
6.3. Ajuntament de Girona 
L’aportació de l’Ajuntament de Girona s'emmarca en un supòsit de concessió directa 
de subvenció de caràcter extraordinari, atenent l'interès públic que justifica la 
celebració del Fòrum internacional al que s'aplica, d'acord amb el que disposa l'article 
15 de l'Ordenança general de subvencions de 14 de setembre de 2015. 
L'import de l'aportació es xifra en la quantia de 10.000 €, la qual es farà efectiva, 
quant al 50% a la signatura del present conveni, en concepte de bestreta, i l'altra 50% 
en el moment que la Fundació Fira de Girona presenti la documentació justificativa de 
la despesa realitzada per atendre les despeses derivades de la celebració del Fòrum 
Internacional de Gestió de Residus Municipals #wasteinprogress, d'acord amb el que 
estableixen els articles 27 i següents de l'Ordenança general de subvencions. 
Sisè.-  Durada del conveni.  
Aquest conveni entrarà en vigor el dia següent de la seva signatura i la seva vigència 
s'estableix pel termini fins el 31 de juliol de 2017,  sens perjudici que perdurin les 
obligacions de cadascuna de les parts nascudes en aplicació de les seves previsions. 
Setè .- Mecanismes  de control del compliment del conveni  i Control financer.   
En cas d’incompliment del conveni per alguna de les parts o de diferències en la seva 
interpretació, es convocarà una comissió formada per un representant de cada part, la 
qual proposarà la resolució de les diferències d’interpretació del conveni i dels 
possibles problemes en el seu compliment. 
El control financer de les aportacions compromeses es regirà pel que estableix el títol 
III de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions, així com el reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el seu reglament, i en relació a les 
entitats signatàries, l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona 
de 21 de febrer de 2012 i Ordenança general de subvencions de 14 de desembre de 
2015. 
Vuitè. -Clàusula de causes de resolució  
El present conveni podrà ser resolt de forma anticipada abans del termini de la seva 
vigència en els supòsits següents: 
Per mutu acord de les parts. 
Per incompliment de les obligacions establertes en aquest conveni per qualsevulla de 
les parts. 
Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o la finalitat prevista en aquest conveni. 
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Per qualsevol de les causes de resolució previstes en el marc normatiu vigent. 
Novè. - Naturalesa del conveni  
El conveni te naturalesa administrativa i seran competents per resoldre, en darrera 
instància, els conflictes i incidències que es puguin produir, els òrgans de la jurisdicció 
contenciosa-administrativa. 
Desè.- Domicili 
Les parts senyalen com a respectius domicilis a efectes de notificacions els 
relacionats en l’encapçalament del present conveni. Qualsevol canvi de domicili haurà 
de ser notificat mitjançant carta certificada amb acusament de recepció 
I, en prova de conformitat, les parts signen el present documents en ------- exemplars, 
en la data i lloc assenyalats a l’encapçalament. 
Per l’Agència de Residus de Catalunya Josep Rull i Andreu Conseller de Territori i 
Sostenibilitat President de l’Agència de Residus de Catalunya. Per la Diputació de 
Girona Pere Vila i Fulcarà President. Per l’Ajuntament de Girona Marta Madrenas i Mir 
Alcaldessa-Presidenta. Per la Fundació Fira de Girona Domènec Espadalé i Vergés 
President.”  
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa de 15.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària 300/1700/48006 del pressupost d’enguany. 
 
TERCER. Determinar que la subvenció és compatible amb altres ingressos que rebi 
la Fundació Fira de Girona per a aquest fòrum. En cas que els ingressos superin les 
despeses, es reduirà l’import de la subvenció per evitar el sobrefinançament de 
l’actuació. 
 
QUART. Determinar que seran subvencionables les despeses generades en la 
preparació i organització del fòrum entre el dia 1 d’agost de 2016 i el 28 de febrer de 
2017. 
 
CINQUÈ. Determinar que les actuacions objecte del conveni, així com les despeses 
que s’originin estan sotmeses a verificació i control per part de la Diputació de Girona.  
 
SISÈ. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura del conveni i 
dels documents que siguin necessaris per portar a terme aquest acord.  
 
SETÈ. Traslladar el present acord a l’Ajuntament de Girona, la Fundació Fira de 
Girona, l’Agència de Residus de Catalunya. 
 
28. JG933/000009/2017-PPCITS; Proposta Pres. CI Ter ritori i Sostenibilitat ; 

Medi Ambient (014): Concessió d'una subvenció per a l projecte "Millora 
ambiental de la riera d'Osor: potenciar l'efecte fi ltrador i depurador de la 
vegetació per a la millora de la qualitat de l'aigu a".  (Exp. 2017/1165). 

 
La Diputació de Girona i la Fundació “la Caixa” varen signar el passat 13 de setembre 
de 2016, un conveni de col·laboració, mitjançant el qual aquesta entitat aporta 
finançament a fons perdut, a través de la seva obra social, per al desenvolupament 
d’actuacions de conservació del medi natural i la biodiversitat a les comarques 
gironines. Aquest conveni té la finalitat de garantir l'estabilitat i maduresa del nostre 
medi natural per tal d’afavorir l’impacte d’aquest en la salut de les persones, 
mitjançant la conservació dels nostres hàbitats naturals i la reducció de la seva 
fragilitat davant de possibles pertorbacions degudes al canvi climàtic o a altres 
problemes del planeta. 
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El Consorci del Ter va sol·licitar en data 24 de gener de 2017 una subvenció, dins del 
programa d'ajuts per al desenvolupament d’actuacions de conservació del medi 
natural i la biodiversitat a les comarques gironines, fruit del conveni de col·laboració 
entre la Diputació de Girona i la Fundació ”la Caixa” en matèria d’espais naturals 
protegits (a partir d'ara, el Conveni). 
 
El programa preveu una dotació pressupostària per finançar els projectes de 
conservació del medi natural que presentin tots els consorcis gestors d'espais 
naturals de comarques gironines, tot i que no existeix una convocatòria de 
subvencions en concurrència pública, donat que no es planteja la concurrència 
competitiva, sinó que s'atenen totes les sol·licituds, amb un pressupost que s'adeqüi a 
la dotació pressupostària destinada i que contribueixin a assolir els objectius del 
Conveni. 
 
D’acord amb els antecedents i l’informe tècnic, la Junta de Govern, a proposta del 
diputat delegat de Medi Ambient, per unanimitat ACORDA:  
 
PRIMER. Concedir al Consorci del Ter, NIF P0800060F, una subvenció de 23.300,00 
€, per al projecte “Millora ambiental de la riera d’Osor: potenciar l’efecte filtrador i 
depurador de la vegetació per a la millora de la qualitat de l’aigua i retirada de residus 
perillosos per evitar-ne la contaminació”, dins del programa d'ajuts per a la 
preservació i difusió dels valors naturals de la demarcació de Girona, que correspon 
al 99,85% dels treballs projectats previstos a la memòria aprovada. 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa de 23.300,00€ amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 300/1701/46701 de l'any 2017. 
 
TERCER. Certificat d’acceptació. A tal efecte, la signatura de recepció de la 
comunicació de la subvenció és suficient, sempre que el beneficiari no al·legui res en 
contra en el termini d’un mes. 
 
QUART. Forma i termini de justificació. Per tal de percebre aquesta subvenció, 
l’entitat haurà de presentar a la Diputació, abans del dia 28 d’agost de 2017, la 
següent documentació: 
 
- Compte justificatiu simplificat (model www.ddgi.cat/subvencions/documentació). Si el 
cost de l’objecte subvencionat finalment resulta superior, la subvenció es mantindrà 
en la seva quantia inicial. D’altra banda, l’import de la subvenció es reduirà 
proporcionalment d’acord amb el % de finançament establert en aquesta resolució en 
el supòsit que quan s’aporti la documentació justificativa, la despesa justificada sigui 
inferior a la fixada com a despesa subvencionable.  
 
- Memòria/informe de finalització de l'actuació. 
 
CINQUÈ. Canvis de destí de la subvenció. És inadmissible cap canvi de destinació de 
la subvenció. 
 
SISÈ. Determinar que la primera de les aportacions serà en el moment de la 
concessió de l’ajut i representarà una bestreta del 50 % de l’import atorgat, amb la 
sol·licitud prèvia per part del beneficiari. La resta de l’ajut s’aportarà un cop realitzat el 
projecte i amb la justificació prèvia de les despeses.  
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SETÈ. Publicitat institucional. El primer acte o comunicació als mitjans serà liderat per 
Obra Social “la Caixa” i Diputació de Girona, els quals coordinaran l'acte i en validaran 
el seu contingut.  
 
És del tot imprescindible que es faci constar de forma explícita el suport econòmic de 
la Diputació de Girona i de la Fundació “la Caixa” en tota la documentació que, de 
caràcter tècnic, publicitari i de difusió, s’elabori. 
 
VUITÈ. Verificació i control. La Diputació de Girona es reserva la facultat de verificar, 
pels mitjans que estimi convenients, fins i tot amb aplicació de tècniques de 
mostratge, l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual des del seu inici té la 
consideració de finalista. Tanmateix el control financer d'aquesta subvenció es regirà 
per allò establert en el títol III de la Llei 38/2003, General de subvencions, en 
correspondència amb la Disposició Addicional 14a del mateix cos legal.  
 
NOVÈ. Reintegrament Es procedirà al reintegrament de la subvenció en cas 
d’incompliment dels pactes previstos en aquesta resolució, i en els  supòsits previstos 
a l'art. 37 de la Llei 38/2003,  General de subvencions, i a l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Girona. 
 
DESÈ. Notificar aquesta resolució al Consorci del Ter. 
 

ASSUMPTES PROCEDENTS DELS DELEGATS DE LES DIFERENTS  ÀREES 
 
29. JG933/000005/2017-PDDCE; Proposta Diputat Deleg at Cooperació 

Esportiva ; Cooperació Esportiva (026): Desestimar el recurs d e reposició 
presentat pel club esportiu Anglès dins el programa  C2 perquè l'activitat 
en la que l'entitat va participar no correspon a ca p de les modalitats i 
disciplines reconegudes. (Exp. 2016/5576). 

 
Vist el recurs de reposició presentat pel club esportiu Anglès, entrat a la Diputació el 
dia 24 de gener de 2017, contra l’acord de la Junta de Govern de 15 de novembre de 
2016, en virtut de la qual se li denegava la subvenció sol·licitada dins el programa C2 
perquè l'objecte per al qual demanava la subvenció no complia els requisits de les 
bases, doncs la competició no és de cap modalitat esportiva ni disciplina reconeguda. 
(Exp. 2016/5576) 
 
Vist l'informe del cap del centre gestor que transcrit literalment diu: 
 
"ANTECEDENTS 
 
En data 5 d’abril  de 2016, el CLUB ESPORTIU ANGLÈS presenta, al registre 
d’entrada de la Diputació de Girona, la sol·licitud de subvenció del Programa c2: 
Suport a la participació en esdeveniments esportius singulars per a l’activitat  “Mundial 
de danses esportives de la Internacional Dance Federation”. 
 
En data 30 de desembre de 2016, l’entitat rep la notificació de l’acord de la Junta de 
Govern adoptat en data 15 de novembre de 2016, pel qual es denega la subvenció 
demanada pel CLUB ESPORTIU ANGLÈS, perquè l’objecte per al qual demanava la 
subvenció no complia els requisits de les bases, doncs la competició no és una 
competició de cap modalitat esportiva ni disciplina reconeguda.  
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En data 24 de gener de 2017, el CLUB ESPORTIU ANGLÈS presenta, al registre 
d’entrada de la Diputació de Girona, una carta on adjunta un certificat de Fitkid 
España que certifica que l’entitat CLUB FUNKY SISTERS està inscrita a les 
competicions que organitza FITKID ESPAÑA i la Internacional Dance Federation i que 
al 2016 va participar al campionat del món a Brexen (Itàlia). 
 
El centre gestor realitza les corresponents investigacions i es comprova que amb el 
nom de Club Funky sisters no existeix cap entitat esportiva donada d’alta al Registre 
d’Entitats Esportives de la Secretaria General de l’Esport.  
 
El centre gestor comprova que la International Dance Federation és només una 
associació de dansa, doncs la Federació internacional de ball esportiu reconeguda 
oficialment és la World Dance Sport Federation. 
 
El centre gestor comprova també que en la modalitat de ball esportiu no es reconeix  
la disciplina del Funky ni consta que estigui registrada a nivell català, espanyol, 
europeu o mundial i, per tant, no estan reconeguts oficialment cap campionat 
d’Espanya, d’Europa o del Món. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
D’acord amb les bases específiques de concessió de subvencions per al suport a 
l’acció de promoció i foment de l’activitat físicoesportiva, dels ajuntaments i les entitats 
esportives aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en sessió de 16 de febrer de 
2016, que en la seva base 1a diu que la finalitat del subprograma C2 de subvencions 
serà el suport a la participació en esdeveniments esportius estatals o superiors que es 
portin a terme fora del territori català. 
 
D’acord amb les bases específiques de concessió de subvencions per al suport a 
l’acció de promoció i foment de l’activitat físicoesportiva, dels ajuntaments i les entitats 
esportives aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en sessió de 16 de febrer de 
2016, que en l’annex de les bases, en el punt 2.b. del Programa C fixa quins són els 
criteris de valoració, establint com a nivells de competició els campionats mundials, 
europeus i d’Espanya. 
 
D’acord amb la relació de modalitats i disciplines reconegudes i inscrites al Registre 
d’Entitats Esportives de la Secretaria General de l’Esport. 
 
D’acord amb la relació de modalitats i disciplines reconegudes pel Consejo Superior 
de Deportes. 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
 
Es proposa desestimar el recurs de reposició del CLUB ESPORTIU ANGLÈS en 
relació la sol·licitud de subvenció presentada a la convocatòria del programa C2 
perquè l’activitat en la que l’entitat va participar no correspon a cap de les modalitats i 
disciplines reconegudes per la Secretaria General de l’Esport ni el Consejo Superior 
de Deportes. No existeix cap Federació Esportiva Espanyola, europea o mundial 
reconeguda amb el nom de International Dance Federation. La Federació esportiva 
mundial reconeguda de ball esportiu és la World Dance Sport Federation i no 
contempla la disciplina del Funky entre les seves disciplines esportives reconegudes." 
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La Junta de Govern, a proposta del diputat delegat d'Esports, per unanimitat, 
ACORDA: 
 
PRIMER. Desestimar el recurs de reposició presentat pel club esportiu Anglès en 
relació la sol·licitud de subvenció presentada a la convocatòria del programa C2 
perquè l’activitat en la que l’entitat va participar no correspon a cap de les modalitats i 
disciplines reconegudes per la Secretaria General de l’Esport ni el Consejo Superior 
de Deportes. No existeix cap Federació Esportiva Espanyola, europea o mundial 
reconeguda amb el nom de International Dance Federation. La Federació esportiva 
mundial reconeguda de ball esportiu és la World Dance Sport Federation i no 
contempla la disciplina del Funky entre les seves disciplines esportives reconegudes. 
 
30. JG933/000008/2017-PDDCE; Proposta Diputat Deleg at Cooperació 

Esportiva ; Cooperació Esportiva (026): Subvenció nominativa a l club 
rallyclàssics pel rally Costa Brava (65 rally FIA i  XIV rally històric). (Exp. 
2017/871). 

 
L'entitat Club Rallyclàssics, de Vilanova del Vallès, ha sol·licitat una subvenció 
nominativa per al finançament del rally Costa Brava (65 rally FIA i XIV rally històric) i 
s’ha instruït l'expedient 2017/871. 
 
L'entitat Club Rallyclàssics, té com a objectiu principal l'organització del rally Costa 
Brava (65 rally FIA i XIV rally històric) 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei d'Esports atorgarà una 
subvenció nominativa a l'entitat Club Rallyclàssics. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de l'entitat Club Rallyclàssics, de Vilanova del 
Vallès, 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 la fiscalització realitzada 
d'acord amb la instrucció de control intern, la Junta de Govern, a proposta del diputat 
delegat d’Esports, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Concedir la subvenció següent: 
 

Núm. Exp. Nom beneficiari CIF/NIF 

2017/871 Club Rallyclàssics G63265813 

Objecte de la subvenció Naturalesa 

Rally Costa Brava (65 rally FIA i XIV rally històric) corrent 

Cost  
de l’objecte de la subvenció € 

Import de la 
subvenció €  

Import a justificar 
€ 

% de finançament 

115.000,00 35.000,00 103.500,00 30,44% 
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SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 35.000,00 euros amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària 520/3410/48015 del pressupost de la Diputació de Girona 
de 2017. 
 
TERCER. Despeses subvencionables i període d’execució. La subvenció la concessió 
de la qual s’autoritza té caràcter singular i 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 i no podrà ser utilitzada per sufragar despeses d’altra naturalesa.  
 
Es consideren despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el termini 
d’execució, encara que no hagin estat efectivament pagades abans de l'acabament 
del període de la justificació. 
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada comença l'1 de gener de 2017 i 
finalitza el 31 de juliol de 2017. 
 
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, 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. Termini i règim de justificació. El beneficiari haurà de justificar en el termini que 
finalitza el 31 de juliol de 2017,  la realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per 
l’import de  103.500,00 (90% del pressupost) corresponents 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 d’un compte justificatiu normalitzat 
que és a l’abast al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat) a l’apartat de 
documentació) que ha de contenir la informació següent:  
 
a) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat. 
b) 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.  
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència. 
d) Documentació acreditativa que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb la 
col·laboració de la Diputació de Girona tal i com estableix l’article tercer d’aquest 
acord. 
e) Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o 
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en compliment 
de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència (www.ddgi.cat a 
l’apartat de documentació). 
 



 
  

     Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 110 

Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al previst en la sol·licitud, la 
subvenció es mantindrà en la quantia inicialment atorgada.  
 
En 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 a 
la base quarta (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos), superin la despesa 
efectiva. 
 
Tan bon punt el beneficiari, 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 a l’article 22 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 per 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, 
amb caràcter previ ha de retornar les quantitats percebudes en concepte de 
subvenció més l'interès legal que correspongui, circumstància que ha de quedar 
inscrita en el registre públic corresponent. 
 
En el cas de béns inscriptibles en un registre públic, les circumstàncies expressades 
en el paràgraf anterior s'han de fer constar en l'escriptura en el cas d'adquisició, i en 
qualsevol cas en el registre públic corresponent, i cal indicar-hi l'import de la 
subvenció concedida. 
 
VUITÈ. Pagament. No s'efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a 
la presentació del corresponent compte justificatiu. 
Es tramitarà el pagament de la subvenció previ informe favorable del Cap del Centre 
Gestor. 
El pagament de la subvenció s’efectuarà mitjançant transferència bancària. 
 
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat. El beneficiari haurà de fer constar 
expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, 
publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció, tot i que 
l’activitat ja hagi estat realitzada. 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i 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: 
  
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. 
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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. 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 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;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) 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 d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la 
concessió de la subvenció.  
 
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, 
una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent. 
 
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, amb l'obligació per part del beneficiari de retornar 
l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent, en els supòsits següents: 
Supòsits previstos en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions.  
Incompliment d'altres obligacions que preveuen aquestes bases. 
Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions. 
 
El centre gestor de d'Esports tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, 
revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i la Junta de Govern de la 
Diputació serà l’òrgan competent per adoptar els corresponents acords. 
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CATORZÈ. Verificació i control. La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels 
mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la 
consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
El beneficiari, i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva 
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi 
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment 
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als 
efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, sense 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 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. 
 
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 
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:  
 
El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 
El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets 
estatutaris.  
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. 
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. 
 
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. 
 
DISSETÈ. 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 
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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. 
 
DIVUITÈ. Notificar aquest acord a l'entitat Club Rallyclàssics. 
 
31. JG933/000009/2017-PDDCE; Proposta Diputat Deleg at Cooperació 

Esportiva ; Cooperació Esportiva (026): l'Entitat Salt Gimnàst ic Club, ha 
sol·licitat una subvenció nominativa per al finança ment de les activitats 
anuals i punt de tecnificació. (Exp. 2017/923). 

 
L'entitat Salt Gimnàstic Club, de Salt, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al 
finançament de les activitats anuals i punt de tecnificació i s’ha instruït l'expedient 
2017/923. 
 
L'entitat Salt Gimnàstic Club, té com a objectiu principal formar gimnastes a tots els 
nivells. 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei d'Esports atorgarà una 
subvenció nominativa a l'entitat Salt Gimnàstic Club. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de l'entitat Salt Gimnàstic Club, de Salt, 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 la fiscalització realitzada 
d'acord amb la instrucció de control intern, la Junta de Govern, a proposta del diputat 
delegat d'Esports, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Concedir la subvenció següent: 
 

Núm. Exp. Nom beneficiari CIF/NIF 

2017/923 Salt Gimnàstic Club G17353913 

Objecte de la subvenció Naturalesa 

Activitats anuals i punt de tecnificació corrent 

Cost  
de l’objecte de la subvenció € 

Import de la 
subvenció €  

Import a 
justificar€ 

% de finançament 

245.500,00 35.000,00 220.950,00 14,26% 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 35.000,00 euros amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària 520/3410/48017 del pressupost de la Diputació de Girona 
de 2017. 
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TERCER. Despeses subvencionables i període d’execució 
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i 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 i no podrà ser utilitzada per sufragar 
despeses d’altra naturalesa.  
 
Es consideren despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el termini 
d’execució, encara que no hagin estat efectivament pagades abans de l'acabament 
del període de la justificació. 
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada comença l'1 de setembre de 2016 i 
finalitza el 31 d'agost de 2017. 
 
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, 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. Termini i règim de justificació 
El beneficiari haurà de justificar en el termini que finalitza el 30 de setembre de 2017, 
la realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per l’import de  220.950,00 (90% 
del pressupost) corresponents 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 d’un compte justificatiu normalitzat que és a l’abast al web de 
la Diputació de Girona (www.ddgi.cat) a l’apartat de documentació) que ha de contenir 
la informació següent:  
 

a) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat. 
b) 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.  
c) Adjuntar les factures originals relacionades al compte justificatiu. 
d) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència. 
e) Documentació acreditativa que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb la 
col·laboració de la Diputació de Girona tal i com estableix l’article novè d’aquest 
acord. 
f) Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o 
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en 
compliment de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència 
(www.ddgi.cat a l’apartat de documentació). 
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Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al previst en la sol·licitud, la 
subvenció es mantindrà en la quantia inicialment atorgada.  
 
En 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 a 
la base quarta (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos), superin la despesa 
efectiva. 
 
Tan bon punt el beneficiari, 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 a l’article 22 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 per 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, amb caràcter previ ha de retornar 
les quantitats percebudes en concepte de subvenció més l'interès legal que 
correspongui, circumstància que ha de quedar inscrita en el registre públic 
corresponent. 
 
En el cas de béns inscriptibles en un registre públic, les circumstàncies expressades 
en el paràgraf anterior s'han de fer constar en l'escriptura en el cas d'adquisició, i en 
qualsevol cas en el registre públic corresponent, i cal indicar-hi l'import de la 
subvenció concedida. 
 
VUITÈ. Pagament  
No s'efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la presentació del 
corresponent compte justificatiu. 
Es tramitarà el pagament de la subvenció previ informe favorable del Cap del Centre 
Gestor. 
El pagament de la subvenció s’efectuarà mitjançant transferència bancària. 
 
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat 
El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació 
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte 
de subvenció, tot i que l’activitat ja hagi estat realitzada. 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i 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 
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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. 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 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;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) 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 d’alteració de les 
condicions que s’han tingut en compte per a la concessió de la subvenció.  
 
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, 
una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent. 
 
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, amb 
l'obligació per part del beneficiari de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de 
demora corresponent, en els supòsits següents: 

a) Supòsits previstos en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions.  

b) Incompliment d'altres obligacions que preveuen aquestes bases. 
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c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions. 
 
El centre gestor de d'Esports tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, 
revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i la Junta de Govern de la 
Diputació serà l’òrgan competent per adoptar els corresponents acords. 
 
CATORZÈ. Verificació i control  
La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients 
l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El 
control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions.  
 
El beneficiari, i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva 
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi 
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment 
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als 
efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, sense 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 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. 

 
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 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.  
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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. 
 
DISSETÈ. 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. 
 
DIVUITÈ. Notificar aquest acord a l'entitat Salt Gimnàstic Club. 
 
32. JG933/000006/2017-PDDCE; Proposta Diputat Deleg at Cooperació 

Esportiva ; Cooperació Esportiva (026): Subvenció nominativa a  l'entitat  
Volta Ciclista a Catalunya, A.E. pel finançament de  la 97ª edició de la Volta. 
(Exp. 2017/1217). 

 
L'entitat Volta Ciclista a Catalunya A.E., de Barcelona, ha sol·licitat una subvenció 
nominativa per al finançament de la 97a. edició de la "volta ciclista a Catalunya" i s’ha 
instruït l'expedient 2017/1217. 
 
L'entitat Volta Ciclista a Catalunya A.E., té com a objectiu principal l'organització de la 
93 edició de la volta ciclista a Catalunya. 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei d'Esports atorgarà una 
subvenció nominativa a l'entitat Volta Ciclista a Catalunya A.E. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de l'entitat Volta Ciclista a Catalunya A.E., de 
Barcelona, 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 la fiscalització realitzada 
d'acord amb la instrucció de control intern, la Junta de Govern, a proposta del diputat 
delegat d'Esports, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Concedir la subvenció següent: 
 

Núm. Exp. Nom beneficiari CIF/NIF 
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2017/1217 Volta Ciclista a Catalunya, A.E. G64231855 

Objecte de la subvenció Naturalesa 

97a. edició de la volta ciclista a Catalunya corrent 

Cost  
de l’objecte de la subvenció € 

Import de la 
subvenció €  

Import a justificar 
€ 

% de finançament 

87.500,00 35.000,00 78.750,00 40% 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 35.000,00 euros amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària 520/3410/48016 del pressupost de la Diputació de Girona 
de 2017. 
 
TERCER. Despeses subvencionables i període d’execució 
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i 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 i no podrà ser utilitzada per sufragar 
despeses d’altra naturalesa.  
 
Es consideren despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el termini 
d’execució, encara que no hagin estat efectivament pagades abans de l'acabament 
del període de la justificació. 
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada comença l'1 de gener de 2017 i 
finalitza el 31 de juliol de 2017. 
 
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, 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. Termini i règim de justificació 
De la totalitat de la subvenció de 35.000,00€ se li concedeix una bestreta del 50% de 
la subvenció que puja a 17.500,00€ que farem efectiva des de l'àrea d'Esports. De la 
resta de la subvenció el beneficiari haurà de justificar en el termini que finalitza el 31 
de juliol de 2017,  la realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per l’import de  
78.750,00€ (90% del pressupost) corresponents 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 d’un compte justificatiu normalitzat que és a l’abast 
al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat) a l’apartat de documentació) que ha 
de contenir la informació següent:  
 
a) Una memòria justificativa del compliment de l’activitat. 



 
  

     Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 120 

b) 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.  
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les activitats amb 
identificació de l’import i la seva procedència. 
d) Documentació acreditativa que l’activitat subvencionada s’ha efectuat amb la 
col·laboració de la Diputació de Girona tal i com estableix l’article tercer d’aquest 
acord. 
e) Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o 
d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci públiques en compliment 
de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència (www.ddgi.cat a 
l’apartat de documentació). 
 
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al previst en la sol·licitud, la 
subvenció es mantindrà en la quantia inicialment atorgada.  
 
En 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 a 
la base quarta (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos), superin la despesa 
efectiva. 
 
Tan bon punt el beneficiari, 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 a l’article 22 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 per 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, amb caràcter previ ha de retornar 
les quantitats percebudes en concepte de subvenció més l'interès legal que 
correspongui, circumstància que 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  
Es tramitarà el pagament de la subvenció previ informe favorable del Cap del Centre 
Gestor. 
El pagament de la subvenció s’efectuarà mitjançant transferència bancària. 
 
NOVÈ. Obligació de difusió i publicitat 
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El beneficiari haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació 
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte 
de subvenció, tot i que l’activitat ja hagi estat realitzada. 
 
Si s’incompleix aquesta obligació, i 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: 
 
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. 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 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;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) 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 d’alteració de les 
condicions que s’han tingut en compte per a la concessió de la subvenció.  
 
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, 
una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent. 
 
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.  
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TRETZÈ. Invalidesa, revocació i reintegrament 
La Diputació de Girona podrà revocar  totalment o parcial les subvencions, amb 
l'obligació per part del beneficiari de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de 
demora corresponent, en els supòsits següents: 
Supòsits previstos en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions.  
Incompliment d'altres obligacions que preveuen aquestes bases. 
Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions. 
 
El centre gestor de d'Esports tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, 
revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i la Junta de Govern de la 
Diputació serà l’òrgan competent per adoptar els corresponents acords. 
 
CATORZÈ. Verificació i control  
La Diputació de Girona té la facultat de verificar pels mitjans que estimi convenients 
l’acompliment de l’objecte subvencionat, el qual té la consideració de finalista. El 
control financer es regirà pel que s’estableix al Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions.  
 
El beneficiari, i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva 
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi 
la Intervenció de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al compliment 
d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa als 
efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, sense 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 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. 
 
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 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:  
 
El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 
El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets 
estatutaris.  
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. 
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. 
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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. 
 
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. 
 
DISSETÈ. 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. 
 
DIVUITÈ. Notificar aquest acord a l'entitat Volta Ciclista a Catalunya A.E. 
 
33. JG933/000001/2017-PDDPED; Proposta Diputat Dele gat Prom. Econ. i 

Diplab ; Promoció Econòmica (015): Aprovar aportació nomina tiva a 
l'Associació per la Formació professional de l'Alt Empordà per les 
despeses de funcionament de l'entitat durant l'any 2017 d'acord 
consignació pressupostària de l'exercici actual. (E XP.2017/1299). 

 
L’ASSOCIACIÓ PER LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DE L'ALT EMPORDÀ, de 
Figueres, ha sol·licitat una subvenció nominativa per al finançament de l’Escola 
d'hostaleria de l'Alt Empordà i s’ha instruït l'expedient corresponent. (Exp. 2017/1299). 
 
L’ ASSOCIACIÓ PER LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DE L'ALT EMPORDÀ, té com 
a objectiu principal la programació, organització i impartició de cursos de formació 
professional, reglada, ocupacional i contínua de qualsevol branca i especialitat, 
especialment la relacionada amb l’hostaleria i el turisme; la fleca i la pastisseria; 
l’alimentació i l’enologia; la industria, el comerç i els serveis agroalimentaris; i altres 
cursos i seminaris, tant presencials o semi presencials com a distancia, específics i 
complementaris, de reciclatge de professionals dels esmentats sectors. 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu que el servei de Promoció Econòmica- 
DIPLAB atorgarà una subvenció nominativa a l’ASSOCIACIÓ PER LA FORMACIÓ 
PROFESSIONAL DE L'ALT EMPORDÀ. 
 
Atès que en el pressupost de la Diputació de 2017 hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor de l’ ASSOCIACIÓ PER LA FORMACIÓ 
PROFESSIONAL DE L'ALT EMPORDÀ, de Figueres, 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 
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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, la Junta de Govern, a proposta 
del diputat delegat de Promoció Econòmica-Diplab, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Concedir la subvenció següent: 
 

Núm. Exp. Nom beneficiari CIF/NIF 

2017/1299 ASSOCIACIÓ PER LA FORMACIÓ 
PROFESSIONAL DE L'ALT EMPORDÀ 

G17393950 

Objecte de la subvenció Naturalesa 

DESPESES DE FUNCIONAMENT DE L’ENTITAT 2017 Corrent  

Cost  
de l’objecte de la subvenció € 

Import de la subvenció €  % de finançament 

123.300 € 60.000 € 48,661% 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per l’import de 60.000,00 euros amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària 220 4300 48005 “A l’As. Formació Ocupacional Alt 
Empordà-Desp. Funcionament” del pressupost de la Diputació de Girona de 2017. 
 
TERCER. Despeses subvencionables i període d’execució. 
La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular i 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 i no podrà ser utilitzada per sufragar 
despeses d’altra naturalesa.  
 
Es consideren despeses subvencionables les incloses en el pressupost presentat en 
la sol·licitud: alimentació, materials fungibles, sous i salaris, consums i serveis. 
 
Es consideren despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el termini 
d’execució, encara que no hagin estat efectivament pagades abans de l'acabament 
del període de la justificació. 
 
El període d’execució de l’actuació subvencionada comença l’1 de gener de 2017 a 
30 novembre de 2017.  
 
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. 
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L’ENTITAT, disposarà d’un termini d’un mes, a comptar des de la notificació d’aquest 
acord, per acceptar la subvenció, així com les condicions generals i específiques 
fixades per a la seva aplicació estipulades en aquest acord. 
 
SISÈ. Termini i règim de justificació 
El beneficiari, ha de justificar, en el termini del 31 de desembre de 2017 a partir de la 
finalització del termini d’execució establert a l’article tercer d’aquest acord,  la 
realització efectiva de l’objecte de la subvenció, per l’import de 123.300 euros 
corresponents 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. Un compte justificatiu normalitzat que és a l’abast al web de la Diputació de 
Girona (www.ddgi.cat) a l’apartat de documentació) que ha de contenir la 
informació següent:  

a)  Una memòria justificativa del compliment de l’activitat. 
b) 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. 
c) Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat les 
activitats amb identificació de l’import i la seva procedència. 
d) Documentació acreditativa que l’activitat subvencionada s’ha 
efectuat amb la col·laboració de la Diputació de Girona tal i com 
estableix l’article novè d’aquest acord/resolució. 
e) Declaració responsable sobre les retribucions dels seus òrgans de 
direcció o d’administració, a l’efecte que la Diputació de Girona les faci 
públiques en compliment de les obligacions establertes en la legislació 
sobre transparència (www.ddgi.cat a l’apartat de documentació). 
 

B- 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 de l’”Instituto de Auditoría de Cuentas”, que ha de garantir, 
mitjançant un examen independent, que el beneficiari de l’ajut ha realitzat 
l’acció subvencionada i ha complert els requisits perquè se’n pugui fer el 
pagament. L’informe exposarà de forma clara, objectiva i ponderada els fets 
comprovats i les conclusions obtingudes.  
En el supòsit que el beneficiari no estigui obligat a auditar els comptes anuals, 
la designació de l’auditor la farà aquest beneficiari. 
En cas que el beneficiari estigui obligat a auditar els comptes anuals per un 
auditor sotmès a la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’auditoria de comptes, la 
revisió de la memòria d’actuació, així com la revisió del compte justificatiu la 
portarà a terme el mateix auditor.  

 
L’actuació dels auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de 
comptes justificatius de subvencions es farà de conformitat amb el que s’estableix a 
l’Ordre  EHA/1434/2007, de 17 de maig, per la qual s’aprova la norma d’actuació dels 
auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de comptes justificatius 
de subvencions en l’àmbit del sector públic estatal, que preveu l’article 74 del 
Reglament de la Llei 38/2008, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat 
per RD 887/2006 de 21 de juliol. 
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Les despeses d’elaboració de l’informe d’auditor és consideraran despeses 
subvencionables fins a un import màxim de 1.000 euros. 
Quan l’import de la despesa subvencionable sigui superior a les quanties establertes 
per la legislació vigent de contractació pública pel que fa al contracte menor (18.000 
€, iva no inclòs), el beneficiari haurà de sol·licitar com a mínim 3 ofertes de diferents 
proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís, excepte que per les 
seves especials característiques no existeixi en el mercat suficient número d’entitats 
que els realitzen, prestin o subministrin, o tret que la despesa s’hagués realitzat amb 
anterioritat a la sol·licitud de la subvenció. 
 
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al previst en la sol·licitud, la 
subvenció es mantindrà en la quantia inicialment atorgada.  
 
En 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 
al punt 4 (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos), superin la despesa efectiva. 
 
Tan bon punt el beneficiari, 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 a l’article 33 de l’Ordenança general de 
subvencions. 
 
SETÈ. Pagament  
El pagament de la subvenció es realitzarà 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. 
L’import de la bestreta serà el TOTAL de l’import de la subvenció. El pagament es 
farà sense necessitat de constitució de fiança o garantia. 

i. 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 bestreta previ informe favorable 
del Cap del Centre Gestor. 
El pagament s’efectuarà mitjançant transferència bancària.  

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

 
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 difusió de les actuacions que siguin objecte 
de subvenció, tot i que l’activitat ja hagi estat realitzada. 
 
En els materials per a la formació hi haurà de constar el logotip de la Diputació de 
Girona, així com també en el material de difusió dels seminaris sectorials i en els 
actes de promoció de productes del territori. 
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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: 
 

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. 

 
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 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;  
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin aplicables. 
 
DESÈ. 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. 
 
ONZÈ 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 d’alteració de les 
condicions que s’han tingut en compte per a la concessió de la subvenció.  
 
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, 
una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent. 
 
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.  
 
DOTZE Invalidesa, revocació i reintegrament 
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La Diputació de Girona podrà revocar  totalment o parcial les subvencions, amb 
l'obligació per part del beneficiari de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de 
demora corresponent, en els supòsits següents: 

a)Supòsits previstos en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 
b)Incompliment d'altres obligacions que preveuen aquestes bases. 
c)Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions. 

 
El centre gestor de Promoció Econòmica-Diplab tramitarà, si escau, els expedients 
d’invalidesa, revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i el president 
de la Diputació serà l’òrgan competent per adoptar els corresponents acords. 
 
TRETZÈ 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, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre. 
 
CATORZÈ. 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 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. 

 
QUINZÈ 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 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. 
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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. 
 
SETZÈ. 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. 
 
DISSETÈ. Notificar aquest acord al beneficiari i a la intervenció de fons de la 
Diputació de Girona. 
 
34. JG933/000005/2017-PDDXV; Proposta Diputat Deleg at Xarxa Viaria ; Xarxa 

Viària (013): Proposta d'aprovació del document d'A ctualització del catàleg 
de carreteres de la xarxa que gestiona la Diputació  de Girona, any 2016. 
(Exp. 2017/2632). 

 
Dins les tasques de gestió de la xarxa local de carreteres s'ha de mantenir 
permanentment actualitzat el Catàleg de carreteres, d'acord amb el que indiquen els 
articles 9, 10 i 11 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s'aprova el 
Reglament general de carreteres. 
 
Amb data de març 2017 s'ha realitzat l'oportuna actualització que cal aprovar i 
trametre a la Generalitat de Catalunya per tal que la incorpori al Catàleg de carreteres 
de Catalunya. 
 
Per tot això, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de Xarxa Viària, per 
unanimitat ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar el document d'Actualització del catàleg de carreteres de la xarxa 
que gestiona la Diputació de Girona, any 2016. 
 
SEGON. Notificar aquesta resolució i trametre un exemplar del document aprovat a la 
Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat Terrestre de la Generalitat de 
Catalunya per tal que pugui actualitzar el Catàleg de carreteres de Catalunya 
 
TERCER. Trametre un exemplar del document aprovat pel seu coneixement a la 
Subdirecció General d'Explotació Viària, a la Direcció General d’Administració de 
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Seguretat, a l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, al Servei de Territorial de 
Territori i Sostenibilitat, al Servei Territorial de Trànsit, Servei Territorial de Transports, 
a la Unitat de Carreteres de l'Estat, a la Prefectura Provincial de Trànsit, a la Gerència 
Territorial del Cadastre, a la Regió d'Emergències de Girona, a la Regió Policial de 
Girona, a la Regió Policial Pirineu Occidental i al Servei de Serveis Generals i 
Patrimoni de la Diputació. 
 

 
ASSUMPTES PROCEDENTS DE LES COMISSIONS INFORMATIVES  – 

COMPETÈNCIES DELEGADES DEL PLE 
 
35. JG933/000018/2017-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Ec on., Admin. i Hisenda ; 

Recursos Humans (012): Autoritzar la compatibilitat  per exercir una 
activitat privada al Sr. Enric Blanch Esquerrà. (Ex p. 2017/2048). 

 
Amb data 1 de març de 2017 el Sr. Enric Blanch Esquerrà, funcionari de la Diputació 
de Girona que ocupa un lloc de treball de delineant al Servei d’Enginyeria a la 
Diputació de Girona, ha sol·licitat la compatibilitat per exercir una activitat privada per 
compte propi, com autònom, fent funcions de tècnic superior en construcció 
(planimetria, altimetria i dibuix tècnic), d’acord amb el model de declaració 
responsable que ha facilitat la Corporació als seus empleats. 
 
La normativa legal aplicable al règim de compatibilitats del personal de les entitats 
locals és la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei 
de les Administracions Públiques, la qual té caràcter bàsic per a tot el sector públic, 
que està definit en el seu article segon. També és d’aplicació el capítol 2 del títol VI 
del Reglament del personal al servei de les entitats locals, aprovat per Decret 
214/1990, de 30 de juliol. Cal tenir present que aquest Reglament resulta d’aplicació 
amb l’excepció de dos preceptes concrets (els articles 326.2.a i 327.1) que van ser 
declarats nuls per la sentència del TSJ de Catalunya d’11 de juny de 2002. 
 
En aplicació d’aquest règim legal, i a la vista de la sol·licitud presentada, cal fer les 
consideracions legals següents: 
 
En relació amb l’exercici d’una activitat privada compatible amb el càrrec exercit a la 
Diputació de Girona, cal tenir en compte que la regla general que fixa la normativa és 
que l’exercici d’activitats privades és compatible amb un càrrec públic, sempre i quan 
es respectin les limitacions que s’exposen a continuació: 
 

En primer lloc, no es poden exercir activitats privades que es relacionin directament 
amb les activitats que es duen a terme en el seu departament, organisme o entitat 
pública on s’està destinat. Aquesta prohibició general exigeix una tasca d’interpretació 
i aplicació al cas concret de quines són les funcions privades que tinguin relació 
directa amb les que s’exerceixin en el lloc de treball ocupat a la Diputació de Girona. 
En el cas del Sr. Blanch, l’activitat declarada és la de tècnic superior en construcció 
en el sector privat, ja que treballarà per compte propi, de forma que no hi ha relació 
directa amb les seves funcions com a delineant de la Corporació.  
 

En segon lloc, la normativa estableix algunes prohibicions més específiques, que van 
dirigides a garantir la neutralitat i objectivitat que inspira el codi ètic de l’empleat 
públic, com és la prohibició de l’exercici d’una activitat privada que impliqui la 
intervenció en assumptes en els quals hagi intervingut en els dos últims anys, estigui 
intervenint o hagi d’intervenir en un futur per raó del càrrec ocupat a la Diputació de 
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Girona. Això implica una prohibició expressa de prestar una activitat professional 
privada als ajuntaments de la demarcació de Girona als quals s’estigui obligat a 
atendre en el desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball a la 
Diputació de Girona. També es prohibeix pertànyer a consells d’administració o altres 
òrgans rectors d’entitats privades que tinguin una activitat relacionada directament 
amb les gestionades des del càrrec públic que s’ostenta a la corporació. També es 
prohibeix l’exercici de qualsevol càrrec o la participació superior al 10% del capital en 
empreses privades que siguin concessionàries, contractistes d’obres, serveis o 
subministraments, o que siguin arrendatàries o administradores de monopolis o que 
participades o avalades per la Diputació de Girona. Igualment es prohibeix exercir 
activitats professionals que estiguin sotmeses a autorització, llicència, permís, ajuda 
financera o control per part de la Diputació de Girona. Finalment, tampoc es poden 
autoritzar les activitats privades de gestoria, mediació, representació i defensa 
d’interessos de particulars davant la Diputació de Girona i els seus organismes 
dependents. En tots aquests casos, tampoc s’aprecia cap impediment per autoritzar la 
petició del Sr. Enric Blanch.  
 
En tercer lloc, es fixa una prioritat absoluta pel compliment de l’horari de treball en el 
sector públic, de forma que no es podran autoritzar les activitats privades que 
requereixin una presència efectiva de l’empleat públic durant un horari igual o superior 
a la meitat de la jornada setmanal ordinària de treball a les Administracions Públiques 
(és a dir, una jornada superior a 18 hores i 45 minuts a la setmana), excepte en el 
supòsit que l’empleat públic ostenti un lloc de treball a temps parcial. Així mateix, els 
reconeixements de compatibilitat no podran modificar la jornada de treball ni l’horari 
de la persona interessada. De la mateixa manera, quan l’empleat públic treballi a 
jornada ordinària, la suma de jornades entre l’activitat pública i l’activitat privada no 
pot superar la jornada ordinària de l’Administració Pública incrementada en un 50% 
(és a dir, que el topall màxim de jornada entre l’activitat pública i privada és de 56 
hores i 15 minuts a la setmana). També es prohibeix l’autorització de compatibilitat 
amb una activitat privada quan aquesta requereixi o pugui requerir la coincidència 
d’horari o la presència física de l’empleat durant el seu horari a la Diputació de 
Girona. En relació a la petició del Sr. Enric Blanch, atès que la seva dedicació a 
l’activitat privada serà de 12 hores setmanals, no es supera el màxim legal permès.   
 
Finalment, existeix una darrera prohibició, que és la d’autoritzar l’exercici d’altres 
activitats privades als empleats públics que tinguin incorporat de forma expressa el 
factor d’incompatibilitat en el seu complement específic, i que en la Relació de Llocs 
de Treball de la Diputació de Girona s’identifica amb les sigles “IDE”, i s’anomena 
“factor de dedicació exclusiva”, d’acord amb el conveni-acord de condicions de treball 
del personal funcionari i laboral de la Corporació, i això sense perjudici de la facultat 
del Ple de la Corporació per determinar els llocs de treball que són incompatibles amb 
les professions i activitats privades que puguin comprometre la seva imparcialitat, 
independència o menyscabar el compliment dels seus deures o perjudicar l’interès 
general. En aquest cas, tampoc existeix cap prohibició d’autoritzar una compatibilitat 
en el lloc de treball del Sr. Enric Blanch, d’acord amb la Relació de Llocs de Treball 
vigent.  
 
Segons l’article 9.2.h) del Reglament Orgànic de la Diputació de Girona, l’òrgan 
competent per resoldre les autoritzacions de compatibilitat és la Junta de Govern de 
la Diputació de Girona. 
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L’article 8.g) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern estableix que cal fer públiques les resolucions 
d’autorització o reconeixement de compatibilitat que afectin als empleats públics. Ara 
bé, com adverteix el propi article 5.3 del mateix text legal, cal aplicar els límits al dret 
d’accés a la informació pública que preveu el seu article 14, i en especial, els límits 
derivats de la protecció de dades de caràcter personal. Quan la informació que hagi 
de publicar-se contingui dades especialment protegides, la publicitat només es farà 
prèvia dissociació de les dades personals.  
 
En base a aquests antecedents i consideracions, la Junta de Govern, a proposta de la 
Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda, per 
unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Autoritzar a l’empleat que s’indica a continuació l’exercici d’una activitat 
privada compatible amb el seu càrrec a la Diputació de Girona, d’acord amb la 
declaració que ha efectuat: 
 

Sol·licitant:  Enric Blanch Esquerrà 
Registre d’Entrada declaració:  1-2017-002914-1 
Lloc de treball a la Diputació:  Delineant 
Tipus d’activitat sol·licitada:  Activitat privada, per compte propi com autònom 
Descripció de l’activitat:  Tècnic superior en construcció, dibuix tècnic 
Raó social:  Carrer Baix Empordà, 15. Verges 
Dedicació horària:  12 hores setmanals 

 

SEGON. Es recorda a l’anterior empleat que, en compliment de l’article 15 de la llei 
53/1984, no podran invocar o fer ús de la seva condició pública per a l’exercici de 
qualsevol activitat mercantil, industrial o professional.  
 
TERCER. Es recorda així mateix la prohibició d’intervenir en assumptes en els quals 
hagi intervingut en els dos últims anys, estigui intervenint o hagi d’intervenir en un 
futur per raó del càrrec ocupat a la Diputació de Girona. Això implica una prohibició 
expressa de prestar una activitat professional privada als ajuntaments de la 
demarcació de Girona als quals s’estigui obligat a atendre en el desenvolupament de 
les funcions pròpies del lloc de treball a la Diputació de Girona.  
 
QUART. Aquesta autorització quedarà automàticament sense efecte en cas de canvi 
de lloc de treball a la Diputació de Girona, o de modificació de les condicions del lloc 
de treball. 
 

CINQUÈ. Ordenar la publicació al Portal de Transparència de la Diputació de Girona 
d’aquesta resolució de reconeixement de compatibilitat, mitjançant la prèvia 
dissociació de les seves dades de caràcter personal. 
 

36. JG933/000017/2017-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI P rom. Econ., Admin. i 
Hisenda ; Recursos Humans (012): Ajudes per estudis del pers onal 
funcionari i laboral i els seus fills, curs 2016-20 17 (2a. convocatòria). (Exp. 
2017/1005). 

 
En aquest punt el Sr. President s’incorpora novament a la sessió. 
 
Examinades les peticions formulades pels funcionaris i personal laboral de la 
Diputació de Girona per tal de percebre les ajudes per estudis dels propis funcionaris i 
dels seus fills (Curs 2016-2017, 2a. convocatòria), previstes als articles 50 i 51 del 
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Conveni-Acord de condicions de treball del personal laboral i funcionari de la 
Diputació de Girona. 
 
Atès que existeix consignació pressupostària suficient a la partida 210/2210/16204 del 
vigent pressupost de la Corporació. 
 
Per tot l’anterior, la Junta de Govern, a proposta de la Comissió Informativa de 
Promoció Econòmica, Administració i Hisenda, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Abonar als funcionaris i personal laboral de la Diputació que s’indiquen en 
la nòmina que forma part de l’expedient administratiu les quantitats corresponents a 
les ajudes per estudis propis o dels seus fills (Curs 2016-2017, 2a. convocatòria), 
d’acord amb el que preveuen els articles 50 i 51 del Conveni-Acord de condicions de 
treball del personal laboral i funcionari de la Diputació de Girona, amb càrrec a la 
partida 210/2210/16204 del vigent pressupost de la Corporació. L’esmentada nòmina 
es transcriu literalment tot seguit: 
 

Núm. DNI Total empleat Total Fills TOTAL 
1 ...844W 511,48 0 511,48 
2 ...673G 258,33 0 258,33 
3 ...620D   309,99 309,99 
4 ...578P 516,65 0 516,65 
5 ...677E   516,65 516,65 
6 ...537V   774,99 774,99 
7 ...980P   516,65 516,65 
8 ...505W   774,98 774,98 
9 ...184R 221,75 0 221,75 
10 ...652E 516,65 0 516,65 
13 ...545C   619,98 619,98 
14 ...032R   309,99 309,99 
15 ...285Y 258,33 0 258,33 
16 ...064T 258,33 516,65 774,98 
17 ...549B   516,65 516,65 
19 ...687D   309,99 309,99 
20 ...755D   2944,88 2944,88 
21 ...292C   309,99 309,99 
22 ...990V   516,66 516,66 
23 ...670D 516,65 0 516,65 
24 ...309P   309,99 309,99 
25 ...658K 516,65 0 516,65 
26 ...780L   516,65 516,65 
27 ...819Q 508,06 0 508,06 
31 ...811T   516,66 516,66 
32 ...254G   1479,01 1479,01 
33 ...651W 258,33 0 258,33 
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34 ...666X   774,98 774,98 
35 ...563V   516,66 516,66 
36 ...541B 331,21 0 331,21 
37 ...402M   516,66 516,66 
 TOTAL 4672,42 13568,66 18241,08 

 
SEGON. DENEGAR les sol·licituds següents: 
 

Núm DNI Motiu 
11 ...265R Per ser només taxa d’examen 

12 ...400V Per no tractar-se d’estudis universitaris, només 
cursos d’especialització  

18 ...610A Per no tractar-se d’estudis reglats  

28 ...572R Per ser només taxa d’examen  

29 ...798H Per haver-ne pagat un ajuda en 1a convocatòria. 

30 ...195Q  Per no tractar-se d’estudis universitaris, només 
cursos d’especialització  

 
37. JG933/000016/2017-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI P rom. Econ., Admin. i 

Hisenda ; Recursos Humans (012): Abonar les ajudes per estud is del 
personal eventual i fills, curs 2016-2017 (2a convo catòria). (Exp. 
2017/2312). 

 
Examinades les peticions formulades pel personal eventual de confiança que poden 
beneficiar-se de les ajudes per estudis i altres finalitats educatives d’ells i dels seus 
fills, d’acord amb el punt 8 del règim de condicions de treball del personal eventual de 
la Diputació de Girona, aprovat en sessió plenària extraordinària i urgent de 15 de 
juliol de 2015. 
 
Atès que existeix consignació pressupostària suficient a la partida 210/2210/16204 del 
vigent pressupost de la Corporació. 
 
Per tot l’anterior, la Junta de Govern, a proposta de la Comissió Informativa de 
Promoció Econòmica, Administració i Hisenda, per unanimitat, ACORDA: 
 
ÚNIC. Abonar al personal eventual de la Diputació que s’indiquen en la nòmina que 
forma part de l’expedient administratiu les quantitats corresponents a les ajudes per 
estudis propis o dels seus fills, d’acord amb el punt 8 del règim de condicions de 
treball del personal eventual de la Diputació de Girona, aprovat en sessió plenària 
extraordinària i urgent de 15 de juliol de 2015, i amb càrrec a la partida 
210/2210/16204 del vigent pressupost de la Corporació. L’esmentada nòmina es 
transcriu literalment tot seguit: 
 

Núm. DNI Total empleat Total Fills TOTAL € 
1 ...694A  309,99 309,99 
TOTAL -- 309,99 309,99 

 
38. Proposicions Urgents 
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FORA DE L’ORDRE DEL DIA  i prèvia declaració d’urgència proposada per la 
Presidència i adoptada per 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 el següent assumpte: 

 
38.1 JG933/000019/2017-PPCICL; Proposta Pres. CI Co operació Local;  

Concessió subvencions als ajuntaments per polítique s de participació 
ciutadana 2016. (Exp. 4284/2016). 

 
Vistes les bases reguladores de les subvencions als ajuntaments per polítiques de 
participació ciutadana aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en sessió de 19 de 
juliol de 2016, publicades al BOP número 142 de 2016. 
 
Vista la convocatòria aprovada per la Junta de Govern de data 20 de setembre de 
2016 i publicada al BOP número 187 de 2016. 
 
Vist l’informe de l’òrgan instructor de data 21 de febrer de 2017, l’informe de la 
Comissió avaluadora de data 28 de febrer de 2017 en el qual es concreta el resultat 
de l’avaluació efectuada, i l’informe de data 9 de març de 2017 per esmenar l’error en 
aquest resultat. 
 
Vistos els antecedents, la Junta de Govern, a proposta del diputat president de 
Cooperació Local, per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER.- Concedir als beneficiaris que es relacionen a continuació les següents 
subvencions d’acord amb el detall que segueix: 
 

Ajuntament Expedient NIF Concepte subvenció Despesa a 
justificar  

Import  
subvenció  

AMER 6621/16 P1700700F 

Portal de participació ciutadana i 
govern obert 

     3.900,00 €  706,70 € 

ANGLÈS 6696/16 P1700800D 

Definició de polítiques de govern 
obert i creació Consell del Poble al 
municipi d'Anglès      4.568,73 €  1.531,17 € 

BANYOLES 6757/16 P1701600G 
Altaveu Ciutadà 

     1.331,00 €  931,00 € 

BESALÚ 6610/16 P1702200E 

Procés participatiu vinculat al 
projecte de recollida de residus 
porta a porta de Besalú      6.534,00 €  1.590,06 € 

BEUDA 6659/16 P1702400A 

Proposta tècnica pel disseny i la 
coordinació d'un procés participatiu 
a Beuda      1.000,00 €  950,00 € 

BISBAL EMPORDÀ, LA 6605/16 P1702500H 

Pressupostos participatius La Bisbal 
d'Empordà 

     5.507,19 €  2.002,30 € 

BLANES 6599/16 P1702600F 

Procés participatiu sobre el projecte 
de perllongament de l'autopista C-
32 entre Blanes i Lloret    33.294,98 €  1.707,85 € 

BREDA 6291/16 P1703000H 

Redacció del Pla director de 
participació ciutadana a Breda 

     8.215,90 €  1.413,39 € 

CALONGE 6620/16 P1703800A 
Plataforma Participa 

     2.060,00 €  1.425,86 € 

CASSÀ de la SELVA 6600/16 P1704900H 

Pressupostos participatius i pla 
estratègic (projectes de participació 
ciutadana del 2016)    16.068,00 €  2.178,98 € 
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CASTELL-PLATJA d'ARO 6681/16 P1705300J 
Pla director d'equipaments 

   19.483,08 €  1.648,96 € 

CASTELLÓ d'EMPÚRIES 6602/16 P1705200B 

Processos de participació i 
redefinició d'espais i òrgans de 
participació      4.436,00 €  1.354,50 € 

CELLERA de TER, LA 6706/16 P1720100E 

Participació ciutadana de La Cellera 
de Ter 

     6.280,00 €  1.884,52 € 

CELRÀ 6749/16 P1705400H 
Que ningú parli per tu 

     7.554,04 €  2.355,65 € 

ESCALA, L' 6604/16 P1706800H 

Procés participatiu vinculat al 
procés de revisió del POUM de 
L'Escala    21.072,15 €  1.590,06 € 

FIGUERES 6624/16 P1707200J 

Procés deliberatiu per creació 
d'estructures de representació 
veïnal      8.439,75 €  1.943,41 € 

GIRONA 6639/16 P1708500B 

Pressupostos participats dels Barris 
de Girona 

   38.000,00 €  2.355,65 € 

GUALTA 6682/16 P1708700H 

Digues tu! Procés participatiu per a 
la ubicació d'una nova sala 
polivalent      6.710,00 €  1.766,74 € 

LLAGOSTERA 6623/16 P1709600I 

Dinamització dels pressupostos 
participatius Ajuntament de 
Llagostera 2017      7.580,00 €  1.766,74 € 

LLAMBILLES 6251/16 P1709700G 

Polítiques de participació ciutadana 
2016 

        726,00 €  689,70 € 

LLANÇÀ 6293/16 P1709900C 

Procés participatiu +60 Alt Empordà 

     1.500,00 €  1.118,93 € 

LLORET de MAR 6671/16 P1710200E 

Pressupostos participatius dels 
barris o zones de Lloret de Mar 
2016-2017      8.350,00 €  2.414,54 € 

MAÇANET de la SELVA 6667/16 P1710900J 
Valora, opina i participa 

     3.440,00 €  588,91 € 

MIERES 6758/16 P1711200D 

Projecte del procés de pressupostos 
participatius 2017 

     1.716,51 €  1.630,68 € 

OLOT 6652/16 P1712100E 
Firal Viu 

   15.354,90 €  2.355,65 € 

PALAFRUGELL 6708/2016 P1712400I 

Procés participatiu:de la carretera 
vella de Calella a l'Autovia, un espai 
per al municipi      9.996,04 €  1.943,41 € 

PALAMÓS 6704/16 P1712500F 
Participar és normal 

   10.000,00 €  2.296,76 € 

PALS 6750/16 P1713200B 
Pressupostos participatius a Pals 

     8.350,00 €  1.707,85 € 

PORQUERES 6697/16 P1714600B 

Procés participatiu vinculat al 
projecte de recollida de residus 
porta a porta de Porqueres      7.018,00 €  1.354,50 € 

PUIGCERDÀ 6698/16 P1715000D 

Fase final redacció nou pla local de 
joventut 2016-2019 

     6.700,00 €  1.590,06 € 

SALT 6289/16 P1716400E 

Consulta popular no referendària 
sobre el sector sud del municipi 

   10.744,55 €  1.295,61 € 

SANT HILARI SACALM 6629/16 P1717400D 

Procés participatiu per la creació 
d'un Pla de Mobilitat urbana 

   10.000,00 €  1.884,52 € 

SANT JOAN LES FONTS 6737/16 P1719700E 
Brigades cíviques 

     5.400,00 €  647,80 € 

SANTA COLOMA de FARNERS 6650/16 P1719100H 

Plataforma de Participació 
Ciutadana 

     7.250,00 €  2.414,54 € 

SANTA CRISTINA d'ARO 6603/16 P1719200F 
Participació Ciutadana i Bon Govern 

   24.311,68 €  1.531,17 € 
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SARRIÀ DE TER 6286/16 P1719800C 
Procés participatiu de Sarrià de Ter 

     4.706,90 €  2.002,30 € 

SERINYÀ 6732/16 P1720200C 

Procés participatiu vinculat al 
projecte de recollida de residus 
porta a porta de Serinyà      4.247,10 €  1.472,28 € 

SILS 6609/16 P1720500F 

Procés participatiu vinculat a la 
Reforma urbanística del C/Major i 
Pg.S.Cosme i Damià      7.943,65 €  1.590,06 € 

TALLADA EMPORDÀ, LA 6628/16 P1720700B 
Fem La Tallada! 

     6.710,00 €  1.413,39 € 

TORROELLA de MONTGRÍ 6622/16 P1721200B 

Procés de participació ciutadana 
sobre 5 inversions municipals 2016 

   14.198,46 €  2.414,54 € 

TOSSA DE MAR 6360/16 P1721500E 

Consolidació polítiques de foment 
de la participació ciutadana a Tossa 
de Mar      9.801,00 €  1.531,17 € 

ULLÀ 6738/16 P1721700A 
Compartim Ullà 

     6.710,00 €  1.472,28 € 

VALL d'EN BAS, LA 6658/16 P1701700E 
Consell dels infants i Fòrum Jove 

     1.500,00 €  1.000,00 € 

VERGES 6734/16 P1722500D 

Disseny i desenvolupament dels 
processos participatius a Verges 

     7.500,00 €  1.177,83 € 

VILADRAU 6707/16 P1723400F 
Consell de poble de Viladrau 

     3.509,00 €  1.354,50 € 

VILAFANT 6359/16 P1723500C 

Projecte de participació ciutadana 
Joves i Grans 2016-2017 

   10.235,72 €  1.590,06 € 

VILOBÍ d'ONYAR 6638/16 P1724800F 

Implementació de la participació 
ciutadana al municipi 

     7.019,42 €  1.413,39 € 

TOTAL 75.000,00 € 

 
SEGON.- Disposar la despesa total de 75.000,00 € amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 404.9240.46200 del pressupost de 2017 de la Diputació de Girona. 
 
TERCER.- Desestimar les sol·licituds que es detallen a continuació pels motius que 
s’indiquen: 
 

Ajuntament Expedient NIF Concepte Motiu desestimaci ó 

RIPOLL 6607/16 P1715600A 

Procés participatiu per a definir 
de forma col.lectiva les 
característiques del Nou Parc 
Urbà de la Zona del Pla No aporta documentació requerida dins del termini 

VILADAMAT 6739/16 P1723100B 

 
Procés de participació 
ciutadana No aporta documentació requerida dins del termini 

 

QUART.- Informar als beneficiaris que una vegada comunicada la concessió de la 
subvenció, si en el termini d’un mes no manifesten el contrari, s’entendrà acceptada la 
subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per a la seva 
aplicació. 
 
CINQUÈ.- Condicionar el lliurament de la subvenció a l’acompliment de la vigent 
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la justificació de 
l’objecte de la subvenció dintre del termini que finalitza el dia 31 d’octubre de 2017.  
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Els beneficiaris presentaran la justificació mitjançant el model de compte justificatiu 
normalitzat aprovat per la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), acompanyat de la 
documentació que acrediti que s’ha dut a terme l’activitat subvencionada mitjançant 
una memòria del projecte que inclogui un recull d’imatges o bé l’enllaç URL d’un vídeo 
de les plataformes Youtube, Vimeo o d’altres gestors multimèdia. 
 
L’import de la subvenció es reajustarà proporcionalment a la baixa en cas que la 
despesa efectiva justificada sigui inferior a la fixada com a “Despesa a justificar” en 
aquest acord. 
 
SISÈ.- 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 la subvenció, tot i que l’activitat ja hagi estat realitzada. 
 
SETÈ.- Notificar als beneficiaris de les subvencions i als peticionaris als quals se’ls ha 
desestimat la sol·licitud, el present acord. 
 
39. Precs i preguntes 
 
No se’n formula cap  
 
No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les dos quarts i 
cinc d’onze del matí, de la qual estenc aquesta acta, que signa juntament amb mi, el 
secretari, que en dono fe. 
__________________________________________________________________ 
 
EL PRESIDENT EL SECRETARI GENERAL 
 
 
 
 
 
 
Pere Vila i Fulcarà Jordi Batllori i Nouvilas 
 
 


